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Bedömning och betyg 
Undervisningsutvecklande bedömning: avsnitt 2 

BEDÖMNINGSFORMER FÖR VALIDITET 

(Grundskolan) 

Åsa Hirsh 

Innan jag gick den här kursen tyckte jag att bedömning var förhållandevis lätt…  

nu när kursen är slut tycker jag att det är jättesvårt… Är det verkligen rimligt? 

Orden kommer från en av flera hundra verksamma lärare som under perioden 2011–2014 genomgick en 

7,5 hp-kurs i bedömning och betygssättning vid det lärosäte där jag arbetar. Man skulle kunna tolka 

lärarens uttalande som ett underbetyg åt kursen, men jag ser det inte på det viset. Dels för att hon sa det 

med glimten i ögat, dels för att det (dessvärre) ofta är så att om man tycker att bedömning är lätt så beror 

det på att man inte har brottats med alla de kritiska frågor som följer av bedömningsområdet. Även om 

sådana frågor saknar enkla svar, och även om det inte alltid är fullt ut möjligt att omsätta och agera utifrån 

sin fördjupade bedömningskunnighet i praktiken, så är kunnigheten nödvändig. I den här artikeln 

fokuseras validitetsbegreppet och frågor som kan kopplas till det, och det ska med en gång sägas att 

validitetsfrågor är svåra. Fördjupad kunskap om dem leder ofta till att man behöver omvärdera vissa 

tankar man tidigare tänkt, och därmed också ompröva mer eller mindre förgivettagna 

bedömningshandlingar man tidigare har ägnat sig åt. 

Bedömning i formell utbildning, oavsett stadium eller skolform, kan beskrivas som en process där lärare 

1) får information om elevernas kunskaper (genom kontinuerliga observationer och/eller genom att aktivt 

samla in information vid givna bedömningstillfällen), 2) analyserar och värderar informationen och fattar 

beslut utifrån den, och 3) agerar på basis av information och beslut. Besluten som lärare fattar utifrån den 

bedömningsinformation de har kan vara allt ifrån beslut om att förändra sin egen undervisning, till beslut 

om att klassrumsmiljön behöver organiseras på ett annat sätt, att en elev behöver ett särskilt hjälpmedel, 

att ett skriftligt omdöme ska formuleras på ett visst sätt eller vilket betyg en viss elev ska få i ett ämne. 

Även om just betygssättning har en särställning på så vis att betygssättning är myndighetsutövande, så är 

samtliga uppräknade beslut viktiga. De är beslut som på olika sätt påverkar elevers bild av sig själva 

och/eller deras möjligheter att lära och utvecklas i skolan. Som lärare vill man naturligtvis att de beslut 

man fattar på basis bedömningsinformation ska vara bra och riktiga beslut. Man vill förändra sin 

undervisning så att den möjliggör lärande och utveckling på ett ännu bättre sätt än tidigare, man vill att 

det hjälpmedel man ger en viss elev ska underlätta för eleven på ett adekvat sätt, och man vill definitivt att 

det man skriver i ett skriftligt omdöme eller den bokstav man väljer när betyg ska sättas i så hög 

utsträckning som möjligt speglar den aktuella elevens faktiska kunskapsnivå.  

När vi talar om bedömningsvaliditet talar vi om hur giltiga bedömningar är utifrån vad bedömningen ska 

användas till. För bedömningar som ska användas till att sätta betyg kommer frågan om hur giltiga 

bedömningarna är i förhållande till de de kunskapskrav som finns nedskrivna i ämnes- och kursplaner för 

de olika skolformerna i förgrunden. För bedömningar som ska användas till att fatta beslut om hur 

undervisningen ska förändras kommer frågan om hur giltiga bedömningarna är i förhållande till målen 

med undervisningen i förgrunden. Det handlar om att ställa sig frågor om hur man vet det man säger sig 

veta om en viss elev och om hur fullständig bilden man tror sig ha om en viss elev är. Hur har jag fått 

informationen? Vilka möjligheter att visa sin kunskap har eleven fått? Hur varierade och ändamålsenliga 

bedömningsformer har använts? Vilka faktorer samverkar med och påverkar elevens möjligheter att visa 

sin kunskap när ett visst sätt att samla information om elevens kunskap används? Vilken information 

uppstår givet att jag väljer en viss bedömningsform framför en annan? Eftersom styrdokumenten anger 
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kunskaper i varierade former är det också betydelsefullt att de uppgifter och situationer som används för 

att samla informationen speglar denna variation. Och detta inte bara för underlag som senare ska 

användas i summativt syfte, utan även för att ge läraren information som är användbar för att underbygga 

en rik och varierad undervisning. 

Informationen från en bedömningssituation kan ofta (men inte alltid) användas i både formativt och 

summativt syfte. En bedömningssituation som ger detaljerad och nyanserad information om elevers 

kunskaper kan användas för att förändra och förbättra undervisning eller ge återkoppling till eleverna, och 

fyller därmed en viktig formativ (utvecklingsstödjande) funktion. En bedömningssituation som ger ett 

underlag som fungerar väl för att förändra eller förbättra undervisningen har alltså hög giltighet för ett 

formativt syfte. Det är därför viktigt att fråga sig hur väl och i vilken utsträckning olika 

bedömningssituationer och bedömningsformer ger underlag som fungerar för olika syften (Skolverket, 

2018). Både ett undervisningsutvecklande syfte och ett betygssättande syfte kan aktualiseras i en och 

samma bedömningssituation, men validiteten är ofta högre för det ena syftet och lägre för det andra. 

Att planera för bedömning 
För att kunna bedöma det som (enligt kursplaner) ska bedömas, och bortse från sådana aspekter som inte 

ska bedömas, är planering viktig. I en studie som Gipps m fl. (1995) genomförde i samband med att 

England övergick till en nationell målrelaterad läroplan beskrivs en typologi över tre principiellt olika sätt 

att ta sig an bedömning bland lärare. De tre olika typerna återges på svenska i Anders Jönssons bok 

Lärande bedömning (2013) och utifrån typerna kan man tänka sig följande: 

• Den intuitiva läraren menar att bedömning handlar om magkänsla och helhetsintryck. 

Bedömningars relation till specifika mål och bedömningskriterier är inte i fokus. Dokumentation 

av elevers kunskapsutveckling är inte nödvändig. Man kan säga att det här saknas en klar bild 

över i vilket syfte bedömningarna görs. 

• Betygssamlaren fångar in så mycket underlag som möjligt i termer av vad elever gör (prov, 

stenciler, övningsböcker etc.) och använder dessa som ”bevis” vid betygssättning. Bevisen är inte 

nödvändigtvis planerade utifrån målen, eller insamlade vid tidpunkter då eleven har genomgått ett 

helt undervisningsområde, utan har samlats in när det har passat (lite ”på måfå”). Utifrån de olika 

bevisen hittar man en lämplig betygsnivå, utan att för den skull nödvändigtvis kunna koppla 

nivån till det som efterfrågas i mål och bedömningskriterier. Här är bedömningarnas summativa 

syften i fokus. 

• Den systematiske planeraren planerar utifrån målsättningar med undervisningen och så att 

bedömningar görs med hjälp av kriterier som fångar upp aspekter som är relevanta för 

måluppfyllelse. Detta gör det möjligt att använda information från bedömningssituationer i ett 

formativt syfte. 

Det ska sägas att typologier av detta slag ska betraktas som ett något tillspetsat sätt att synliggöra olika 

typer. Det är i verkligheten svårt att dra absoluta gränser mellan typerna, men illustrationen kan vara 

användbar som underlag för reflektion och diskussion. Som läsare kan man ofta identifiera mer eller 

mindre av de olika typerna hos sig själv och andra. 

När det gäller typologin ovan finns det, ur validitetshänseende, en rad invändningar att göra mot såväl den 

intuitive läraren som betygssamlaren. Det är inte säkert att de bedömer det som ska bedömas och bortser 

från faktorer som egentligen inte ska bedömas. Samtidigt finns det förmodligen de som intuitivt reagerar 

med motvilja när de hör lärare beskrivas som ”systematiska planerare” av undervisning och bedömning. 

Kunskapsprocesser är och behöver vara fria och kan inte alltid planeras och systematiseras skulle 

kritikerna säga. Det är visserligen sant. Vi kan dock inte bortse från att lärande i skolan inte är lärande av 
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vad som helst eller hur som helst, utan av något specifikt (som är demokratiskt beslutat och nedskrivet i 

nationella styrdokument). För mig finns inget likhetstecken mellan en lärare som planerar undervisning 

och bedömning systematiskt och en ’fyrkantig byråkrat’ som inte tar hänsyn till att elever är ’hela 

personer’ och att kunskap inte alltid utvecklas på ett planerat sätt. Tvärtom faktiskt. Trots att lärande i 

skolan är styrt och att och det handlar om att uppnå specifika mål, är lärarens friutrymme väldigt stort när 

det gäller planering och genomförande av undervisning. I det ryms oändliga möjligheter att knyta an till 

elevernas vardag, att skapa goda och förtroendefulla relationer till dem, eller att låta kunskapande och 

resonemang ta vägar som inte i detalj har planerats för. Även om man i förväg har dragit upp 

huvuddragen för undervisning och bedömning inom ett arbetsområde kan och behöver man alltid vara 

lyhörd, följsam och öppen för att elever kan komma att visa annat än vad som lärare har förväntat sig (jfr 

Skolverket, 2018, s 17). Men för likvärdighetens, rättvisans och rättssäkerhetens skull behövs systematik 

och professionellt ansvarstagande. 

Avsedd – Genomförd – Bedömd läroplan 
Det är ur validitetshänseende viktigt att utforma bedömningssituationer och bedömningsuppgifter som 

ger läraren information om elevens kunnande och utveckling i förhållande till det som kursplanerna 

beskriver att varje elev ska utveckla. Ibland tenderar dock det för lärare och elever kanske viktigaste ledet 

– undervisningen – att glömmas bort. Vi talar ofta om vikten av att bedöma det som ska bedömas, men 

glömmer ibland bort att den klassrumsundervisning eleverna faktiskt får är helt central när det gäller såväl 

validitet som likvärdighet.  

I figuren nedan står A för den Avsedda läroplanen, dvs det som enligt kursplaner i olika ämnen är meningen 

att eleverna ska lära sig. G står för den Genomförda läroplanen, dvs den klassrumsundervisning eleverna 

faktiskt får. B står för den Bedömda läroplanen, dvs den kunskap hos eleverna som iakttas/konstateras/mäts 

i olika bedömningssituationer. 

Diskussionen om elevers kunskapsnivåer, om bedömningars validitet och om likvärdig bedömning 

fokuserar ofta på överlappningen mellan den avsedda och den bedömda läroplanen (den gröna pilen i 

figuren nedan). Detta är dock ett otillräckligt fokus. För att eleverna ska ha rimliga möjligheter att 

utveckla den kunskap som sedermera betygssätts måste de också få undervisning och träning som 

stämmer överens med både den avsedda och den bedömda läroplanen. Det räcker inte att tänka igenom 

och samtala kollegialt om vad styrdokumenten faktiskt beskriver och hur det som beskrivs där ska 

bedömas, lärare har ett professionellt ansvar för att tänka igenom och kollegialt diskutera hur vi genom 

undervisning gör det möjligt för eleverna att nå dit vi vill och förväntar oss att de ska nå, dvs 

överlappningarna som illustreras av de svarta pilarna i figuren nedan (Hirsh, 2017).  

 

 

 

 

A

BG
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En röd tråd mellan läroplan och undervisning 
Många lärare tycker (fullt förståeligt) att mål-begreppet är svårfångat i våra nuvarande läroplaner. En till 

synes vanlig uppfattning tycks vara att det är kunskapskraven i olika ämnen som är målen för elevernas 

lärande i skolan.1 Så är det inte riktigt. I de allmänna råden om betyg och betygssättning skriver Skolverket 

(2018, s 8) att kunskapskraven inte är avsedda att utgöra grund för planering eller genomförande av 

undervisning, utan att de främst ska fungera som verktyg vid betygssättning. De är således 

bedömningskriterier som ska användas som stöd för att avgöra på vilken nivå elevers kunskaper ligger när 

betyg ska sättas i slutet av en termin i betygssättande årskurser. I årskurser där betyg inte sätts kan 

bedömningskriterierna användas exempelvis vid upprättandet av skriftliga omdömen i elevens individuella 

utvecklingsplan.  

 

Eftersom det ur validitetssynpunkt är viktigt att planera och konstruera arbetsområden där mål, 

undervisning och bedömning länkas (dvs logiskt hänger samman), är det centralt att definiera vad man 

menar med mål. Skolverket (2018) kallar de punkter som avslutar syftestexten i varje ämneskursplan för 

långsiktiga mål. Dessa långsiktiga mål behöver dock – eftersom de är generellt hållna - begreppsmässigt 

skiljas från sådana mål man som lärare formulerar för ett enskilt arbetsområde. I mina exempel nedan 

använder jag begreppet lärandemål för att beskriva sådana mål som lärare själva formulerar för ett 

avgränsat arbetsområde inom ett ämne. Det finns emellertid en relation mellan de långsiktiga målen i 

styrdokumentens kursplaner och de mer konkreta och specifika lärandemålen som lärare formulerar för 

ett arbetsområde; lärares planering av arbetsområden är en tankeprocess som tar grundläggande 

utgångspunkt i kursplanernas syfte och centralt innehåll2.  

 

Jag brukar sammanfatta de innehållsliga delarna i en områdesplanering i följande tre punkter (jfr. Hirsh, 

2016): 

1. Formulering av lärandemål: Vart ska området leda? Vilka innehållsrelaterade kunskaper och 

förmågor ska eleverna ha utvecklat vid arbetsområdets slut?  

2. Konkret planering av innehållet i undervisningen: Vad behöver eleverna, steg för steg, lära 

sig och träna på för att utveckla det som formulerats i lärandemålen? Hur kan undervisningen 

varieras och hur kan det formativa arbetet se ut? 

3. Hur ska kunskaper bedömas, formativt såväl som summativt (under områdets gång i syfte 

att utröna om utvecklingen i riktning mot lärandemålen verkar vara på rätt väg, respektive efter 

avslutat område för att avgöra om och i vilken grad lärandemålen är uppnådda)?  

Samtliga tre punkter behöver man som lärare vara tämligen klar över innan man påbörjar ett nytt 

arbetsområde med eleverna, samtidigt som man alltid behöver vara flexibel nog att göra eleverna delaktiga 

i och förändra sin planering utifrån hur arbetet fortskrider. 

 

Hur tar man i sin planering avstamp i kursplanens olika delar då? Nedan för jag ett exemplifierande 

resonemang som tar sin utgångspunkt i svenskämnet i grundskolans läroplan. 

                                                           
1 Skolverket, (2018). Lärares användning av kurs- och ämnesplaner, redovisning av regeringsuppdrag.  
2 Läraren behöver även då och då stämma av mot kunskapskraven så att det inte uppstår luckor i underlaget som 
ställer till problem vid betygssättningen. Utöver det har man som lärare naturligtvis också de mål som står i 
läroplanens övriga kapitel att ta hänsyn till. 
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I kursplanernas syftestexter finns specifika kunskaper beskrivna som eleverna genom den undervisning de 

får ska utveckla (långsiktiga mål). I ämnet svenska ska eleverna, grundskolan igenom, ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att:  

1. formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

2. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

3. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

4. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

5. söka information från olika källor och värdera dessa. 

Eftersom punkterna gäller för svenskämnet genom hela grundskolan är de övergripande och långsiktiga 

till sin natur. De understrukna verben (min understrykning) signalerar lärandeaktiviteter, dvs vad eleverna 

behöver göra för att uppnå den kunskap vi tänker oss att de ska uppnå. Verben i dessa formuleringar är 

alltid viktiga att identifiera, eftersom undervisningen behöver planeras och organiseras så att det blir 

möjligt för eleverna att (genom träning) utveckla de förmågor som verben signalerar.  

Låt oss som exempel titta på syftespunkt 2, dvs ”eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften”. I den formuleringen finns två lärandeaktiviteter (verb/det 

eleverna ska göra), nämligen läsa och analysera. Innehållet som ska läsas och analyseras är skönlitteratur 

och andra texter.  För att få mer specifik information om detta mycket övergripande beskrivna innehåll 

behöver man gå till det centrala innehållet i kursplanen i svenska. Det centrala innehållet ser (naturligt 

nog) olika ut beroende på skolstadium. Här exemplifierar jag med punkter från det centrala innehållet för 

årskurs 7–9, som ger oss följande mer specifika information om innehållet i relation till punkt två från 

syftestexten (den punkt som utgör mitt exempel): 

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, 

sagor och myter. 

Jag tänker mig att jag tillsammans med en klass i årskurs nio under en period ska arbeta med läsning och 

analys av skönlitteratur, där det är budskapet i den skönlitterära texten som ska vara föremål för elevernas 

analys. Utifrån det formulerar jag ett lärandemål för arbetsområdet som lyder: 

• När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sin förmåga att analysera och resonera om budskapet i en 

skönlitterär text. 

Detta lärandemål speglar den ambition jag som lärare har med arbetsområdet, och därmed blir det 

riktmärket för min planering av undervisning och bedömning. 

Naturligtvis behöver jag i min planering fundera över vilken skönlitterär text som eleverna ska läsa, och ta 

ställning till om alla ska läsa samma. I det här fallet beslutar jag att alla ska läsa boken Möss och människor av 

John Steinbeck, eftersom jag anser att det är en bok som ger rikliga och varierade möjligheter att resonera 

om budskap. Samtidigt representerar den skönlitteratur från ”övriga världen” och belyser ”människors 

villkor, identitets- och livsfrågor”. 

Nästa steg i min planering handlar om vad, mer specifikt, eleverna behöver lära sig och träna på för att 

uppnå lärandemålet: 
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• Eftersom det är budskapet eleverna ska analysera och resonera kring måste de förstå vad ett 

budskap är. Hur ska jag lägga upp min undervisning så att de förstår vad ett budskap är?  

• Eftersom lärandeaktiviteterna (verben/det eleverna ska göra) är analysera och resonera måste 

eleverna dels förstå vad en analys är och hur man gör en analys, och dels vad det innebär att 

resonera och hur man underbygger ett resonemang. Hur ska jag lägga upp min undervisning så 

att den hjälper eleverna att utveckla strategier för att förstå vad det innebär att analysera och föra 

underbyggda resonemang? 

Undervisningen kan således inte bara bestå av att eleverna sitter och läser i sina böcker. Allt som 

lärandemålet innefattar – och som i slutändan kommer att bedömas – måste eleverna också få möjlighet 

att utveckla strategier för och träna på.  

Också när jag planerar för min bedömning inom det aktuella arbetsområdet är det helt centralt att titta på 

lärandemålet. I det här fallet är det elevernas förmåga att analysera och resonera som min bedömning ska 

fokusera på. Dessa förmågor kan jag som lärare få syn på genom att eleven skriver ner sin analys och sitt 

resonemang, men jag kan också få syn på förmågorna genom att eleven muntligt redogör för analys och 

resonemang.  

Om jag väljer skriftlig redovisning får jag syn på annat också, som kan kopplas till elevens skriftliga 

förmågor, och om jag väljer muntlig redovisning får jag syn på annat som kan kopplas till elevens 

muntliga förmågor. Visandet av just analys- och resonemangförmåga kan dock ske såväl muntligt som 

skriftligt. Eftersom jag, i just det här fallet, bara har formulerat ett lärandemål som handlar om förmåga att 

analysera och föra resonemang, skulle jag principiellt kunna låta eleverna själva välja om de vill redovisa 

skriftligt eller muntligt. Om jag i stället hade formulerat lärandemålet på ett mer specifikt sätt, till exempel 

att eleven efter avslutat arbetsområde ska ha utvecklat sin förmåga att formulera en analyserande och resonerande text 

riktad till en given målgrupp, så hade ju bedömningsformen per definition krävt en skriven text (och en 

undervisning som förbereder och tränar eleverna på exempelvis målgruppsanpassning också). 

Senare, vid summerande bedömning och eventuell betygssättning, kan läraren jämföra sitt underlag med 

följande skrivning i kunskapskraven: 

• Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter genom att välja och använda lässtrategier 

utifrån olika texters särdrag. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med 

koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse. Dessutom 

kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra 

underbyggda resonemang om budskap i olika verk.  

Val av bedömningsform 
Resonemanget ovan, om huruvida jag skulle välja att låta eleverna visa sina kunskaper genom skriftlig eller 

muntlig redovisning, leder oss över till ett annat område som är viktigt ur validitetssynpunkt. Här handlar 

det om vilka faktorer som samverkar med och påverkar elevens möjligheter att visa sin kunskap när en 

viss bedömningsform används, och vilken information jag får givet att jag väljer att använda en viss form. 

Det skrivna ordet, och det skriftliga provet, har en lång, stark och kanske till och med något förgivettagen 

ställning i skolans värld. Man har traditionellt gärna avslutat ett arbetsområde genom att låta eleverna 

skriva ner sina kunskaper, kanske genom att svara på ett antal frågor eller genom en lite längre berättande 

eller utredande text. En anledning till den skriftliga bedömningsformens starka ställning är måhända att 

det är en förhållandevis ”smidig” och resurssnål bedömningsform (i termer av att alla gör samma sak 

samtidigt). Ibland är det naturligtvis en helt adekvat bedömningsform, och om det är kunskaper inom 
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skrivande som (enligt lärandemålet) ska prövas är det till och med en nödvändig bedömningsform. Det är 

dock viktigt att vara uppmärksam på att ett ensidigt användande av skriftliga bedömningsformer också 

ensidigt kan gynna de elever som har lättare att visa sitt kunnande i skriftlig form. Samma förhållande 

gäller naturligtvis om man ensidigt skulle välja muntliga bedömningsformer (jfr Skolverket, 2018). Det 

viktigaste när man väljer bedömningsform är att man funderar över dess rimlighet och giltighet kontra 

lärandemålet och de lärandeaktiviteter som beskrivs där (dvs verben/vad eleverna ska kunna göra). Låt 

oss här hämta ett exempel från ämnet hem- och konsumentkunskap, där en syftespunkt för grundskolan 

lyder att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att planera och tillaga mat och måltider för olika 

situationer och sammanhang. Bedömningen ska, enligt kunskapskravet, avse i vilken grad eleven kan tillaga 

enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, samt i vilken grad eleven 

kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande och säkert sätt. Därtill ska eleven också 

kunna ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.  

Lärandeaktiviteterna planera och tillaga kräver naturligtvis teoretisk kunskap, men det man behöver få syn 

på här är hur eleverna omsätter teoretisk kunskap i praktisk handling. De skulle kunna skriva ned hur de 

tänkte när de planerade för sin måltid, men huruvida de faktiskt kan tillaga måltiden är svårt att ta 

ställning till på basis av en skriftlig beskrivning. Jörgen Tholin ger ett mycket bra exempel från just 

hemkunskapsämnet i antologin Sporre eller otyg – om bedömning och betyg (Pettersson, 2007). När han själv 

gick på högstadiet fick hans klass ett skriftligt prov som innehöll frågan ”Hur steker man strömming?”. 

Man kunde som högst få tio poäng på frågan, och Jörgen fick nio. Hans klasskamrat Birgitta fick bara två 

poäng. En annan sak som skilde dem åt, skriver Tholin, var att Birgitta faktiskt kunde steka strömming i 

praktiken. Det kunde inte Jörgen. Exemplet illustrerar validitetsfrågornas betydelse, och vikten av att som 

lärare (när man planerar ett undervisningsområde) fråga sig vilken kunskap det är man vill få syn på och 

hur man väljer bedömningsform för att få syn på den kunskapen. Jörgen och Birgittas lärare fick syn på 

elevernas förmåga att i skriftlig form beskriva hur en maträtt tillagas. Birgitta kunde inte få fram detta i 

skrift på ett bra sätt. Hon kunde dock utföra handlingen på ett utmärkt sätt i praktiken, vilket tyder på att 

hon hade kunskapen. Den valda bedömningsformen ställde dock krav på skrivförmåga, vilket blev ett 

hinder för Birgitta. För Jörgen däremot var det en fördel, för hans höga poäng på det skriftliga provet 

skulle potentiellt kunna leda till ett högt betyg i hemkunskap. 

Kanske kan just detta exempel avfärdas med att det är hämtat från svunna tider, men det är ett illustrativt 

exempel. Det kan jämföras med hur vanligt det är att elevers kunskaper och förmågor i matematik ofta 

prövas genom bedömningsformer där deras läsförmåga blir en viktig komponent. Långa lästal är svåra för 

vissa elever att ta sig an just för att de innebär så mycket av läsning och avkodning. Om en elev som har 

problem med läsningen inte klarar ett lästal, hur vet man då om det beror på brister i läsförmåga eller 

brister i matematiska förmågor?  

Dessa frågor är inte alltid lätta att hantera i praktiken, men man måste vara medveten om dem. Man 

måste alltid ställa sig frågor kring vilken kunskap och vilka förmågor man faktiskt vill få syn på och hur 

man kan utforma bedömningsuppgifter där påverkan av andra faktorer (som riskerar att försvåra för 

eleven att visa det man faktiskt vill få syn på) i största möjliga mån minimeras. Viktigt är naturligtvis att 

använda sig av en variation och bredd av bedömningsformer (skriftliga, muntliga, observerande). Ju 

bredare bild man har av en elevs kunskaper och förmågor, desto större möjlighet har man som lärare att 

göra adekvata och valida bedömningar som speglar en allsidig bild av elevens kunskap. Detta är 

grundläggande för det fortsatta formativa arbetet med att åstadkomma en undervisning som är valid i 

förhållande till läroplanen och ger eleverna en rik och varierad undervisning. Dessutom är det viktigt ur 

rättssäkerhetssynpunkt vid betygssättning. Skolverket (2018, s. 16) betonar i de allmänna råden om betyg 

och betygssättning vikten av att lärare utformar bedömningssituationer som ger information om såväl 

styrkor som utvecklingsbehov hos eleverna. Den information bedömningssituationen ger kan i och med 
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det fylla ett formativt (utvecklingsstödjande) syfte. Dessutom är det alltid viktigt att fundera över om det 

finns alternativa sätt att få visa sin kunskap när det gäller elever som av olika anledningar har särskilt svårt 

för den ena eller den andra formen.  

Vad blir föremål för bedömning? 
När man som lärare planerar sin undervisning inom ett arbetsområde med tillhörande 

bedömningsuppgift(er) gör man vissa val, både vad gäller innehåll och utformning av uppgifter i konkret 

mening. Det måste man göra. Det man i slutändan vill uttala sig om, när man har gjort sin bedömning av 

en konkret uppgift som har avslutat ett arbetsområde, är dock elevens kunskaper i mer generell mening. 

Bedömningsuppgiften man har valt representerar därför i egentlig mening något större. Kane, Crooks och 

Cohen (1999) beskriver detta med hjälp av en validitetsmodell som syftar till att synliggöra hur en 

bedömning av en konkret ’provuppgift’ som elever genomför vid ett givet tillfälle tolkas som gällande för 

det mer generella område som bedömningsuppgiften representerar. Jag väljer här att i rutor under figuren 

försöka förtydliga resonemanget som figuren vill illustrera genom ett exempel från den tid när jag själv 

arbetade som högstadielärare i svenska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag fick mitt första jobb som högstadielärare kom jag till en skola där svensklärarna gemensamt hade 

beslutat att eleverna i årskurs nio skulle läsa August Strindbergs bok Röda rummet och skriva en analys av 

den. Det tar ganska mycket tid att läsa böcker i skolan, och man hinner kanske inte läsa och bearbeta mer 

än en bok inom ramen för undervisningen under en termin. Alltså måste ett val göras, och här hade valet 

kollektivt fallit på Röda rummet. Det är en specifik skönlitterär bok, av en specifik författare. Målet som 

vi lärare i slutändan ville uttala oss om gällde dock förmågor i mer generell mening, i det här fallet läs- och 

analysförmåga kopplad till skönlitteratur. Vi gjorde ett val av konkret undervisningsinnehåll och 

bedömningsuppgift, och bedömde den uppgiften. Bedömning är det första ledet i Kanes validitetsmodell. 

För en given elev konstaterade jag i min bedömning brister i läsförståelse och analytisk förmåga. Nästa led 

i modellen handlar om generalisering av den bedömning man har gjort på basis av en viss 

bedömningsuppgift till att gälla specifika förmågor. I det tredje ledet, det som kallas extrapolering, utgår 
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man från att resultaten i just den här situationen skulle gälla även för andra situationer som inte har 

observerats. Inga andra böcker hade ju lästs och analyserats under den aktuella terminen, varför min 

slutsats om att ett helt ’målområde’ inte hade uppnåtts baserades på en specifik uppgift. 

Det är svårt, men också intressant och nödvändigt, att fundera över vilken roll valet av specifikt 

undervisningsinnehåll och utformningen av bedömningsuppgifter spelar när vi ska dra mer generella 

slutsatser. Vad hade hänt om jag hade låtit eleverna läsa en annan bok än Röda rummet, eller om jag hade 

låtit analysen handla om andra aspekter? Det vet jag svaret på. Efter att ha använt Strindbergs Röda 

rummet två gånger bestämde jag mig nämligen för att pröva andra vägar. Röda rummet var svår för de 

flesta elever i årkurs nio att relatera till. När de i stället läste exempelvis Möss och Människor (som 

beskrevs i ett föregående exempel) hade de mycket lättare att relatera, och fick därmed också andra 

förutsättningar för att kunna göra analyser3. 

Astrid Pettersson ger i antologin Pedagogisk Bedömning (2011) ett antal exempel på förmågor eleverna enligt 

kursplanerna ska utveckla i olika ämnen. I relation till dessa exempel ställer hon frågor om vad man får 

syn på respektive vad man riskerar att gå miste om när man väljer ett visst fokus för bedömning. I ämnet 

Idrott och hälsa ska eleverna exempelvis utveckla förmågan att röra sig allsidigt i olika fysiska 

sammanhang. Vad går man miste om ifall bedömningen främst fokuserar redskapsgymnastik? I ämnet 

Kemi ska eleverna exempelvis utveckla förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier och 

beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. Vad går man miste om 

ifall bedömningen främst fokuserar formelskrivning och faktakunskaper? I ämnet slöjd ska eleverna 

exempelvis analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med slöjdspecifika begrepp. Vad går man 

miste om ifall bedömningen främst fokuserar slutprodukten? 

Den här typen av frågor är, ur validitetshänseende, viktiga att ställa sig. Man behöver vara medveten om 

att man vid bedömning – vare sig det är fråga om informella eller mer formella bedömningssituationer - 

tar ’stickprov’ av det som potentiellt kan vara elevens samlade kunnande. Förmågan att röra sig allsidigt 

kan ta sin utgångspunkt i redskapsgymnastik, men också i mycket annat. Det gäller, menar Pettersson, att 

ständigt sträva efter att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste. Av 

den anledningen behöver bedömningsformer vara varierade och bedömningsunderlaget man tar sin 

utgångspunkt i så brett och varierat som möjligt. 

Bedömningsformers ändamålsenlighet 
I detta avsnitt diskuteras ett antal exempel på användandet av skriftliga, muntliga respektive observerande 

bedömningsformer i relation till vad som uttrycks i syfte och kunskapskrav i några olika ämneskursplaner. 

Vi har vid det här laget fastslagit att validitet handlar om giltighet för det som bedömningen ska användas 

till, samtidigt som vi också har konstaterat att allsidighet och variation är viktigt. Ytterligare en central 

aspekt att fördjupa är ändamålsenligheten hos de bedömningsformer man väljer att använda sig av. 

Variation behöver inte vara ett mål i sig, utan det gäller snarare variation inom ramen för vilka 

bedömningsformer som är ändamålsenliga för att få syn på den kunskap man som lärare behöver få syn 

på hos en elev.  

I de långsiktiga mål för ämnet som uttrycks i punktform i de olika kursplanernas syftestexter används 

genomgående uttrycket att eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att”, följt av uttryck i 

punktform som inleds med verb som formulera och lösa (matematiska problem), planera och tillaga (måltider), röra 

sig (allsidigt i fysiska sammanhang), analysera (skönlitteratur), formge och framställa (föremål) etc. Ibland inleds också 

punkterna med orden använda kunskaper/begrepp för att beskriva och förklara, som exempelvis i kursplanen för 

                                                           
3 Detta betyder dock inte att August Strindberg bedömdes vara oviktig eller att hans författarskap inte diskuterades 
inom ramen för svenskundervisningen. 



Bedömningsformer för validitet  Januari 2019 
 10 (14)  

   

fysik där en av punkterna lyder ”använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och 

förklara fysikaliska samband i naturen och samhället”. Verben i dessa formuleringar har betydelse vid 

planering av undervisning och val av bedömningsformer. En beskrivning kan göras på ett teoretiskt plan, 

medan tillagandet av måltider kräver att eleverna omsätter teoretisk kunskap i praktisk handling. 

Om man som lärare vill ta reda på om en elev i ämnet samhällskunskap kan reflektera över mänskliga 

rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser (i enlighet med ett av de långsiktiga 

målen i syftestexten för ämnet samhällskunskap) i syfte att få ett underlag till betygssättning och man 

väljer muntlig redovisning i grupp som bedömningsform, behöver man fråga sig om man verkligen får 

syn på varje enskild elevs kunskaper på ett adekvat sätt. Arbeten och redovisningar i grupp har många 

fördelar, men bedömningsformen behöver konstrueras så att man får syn på den enskilde elevens 

kunskap inom ramen för vad gruppen gemensamt lyckas uttrycka vid redovisningstillfället. Man kan inte 

utgå ifrån att en elev som inte får eller tar så stort utrymme vid en muntlig presentation i grupp saknar 

tillräcklig kunskap. Det kan visserligen vara så, men det kan lika gärna bero på att någon eller några andra 

elever i gruppen har varit dominerande och bestämt vem som ska säga vad vid redovisningstillfället. Det 

kan också vara så att en elev i en grupp har dragit ett mycket tungt lass under grupparbetets gång och 

andra gruppmedlemmar kliver in och redovisar utifrån ett manus som den eleven har skrivit. 

Gruppredovisningar som bedömningsform kan vara problematiska ur validitetshänseende vid redovisning 

av kunskap som ska bedömas i summativt och betygssättande syfte eftersom man behöver försäkra sig 

om att man får syn på varje enskild elevs kunskaper. Det betyder dock inte att gruppredovisningar 

behöver vara olämpliga i ett formativt syfte, eftersom de kan ge information som är värdefull för att 

förändra undervisningen.  

Det som annars påverkar vid val av bedömningsform är vilken lärandeaktivitet som har varit/är i fokus 

under arbetsområdet. Här gäller det att titta efter verben i de ämnesspecifika målen i syftestexterna. Om 

man som lärare vill uttala sig om huruvida och i vilken grad en elev i ämnet kemi kan använda kemins 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inne i människan (i 

enlighet med ett av de långsiktiga målen från syftestexten i ämnet kemi) så handlar det i egentlig mening 

om att han/hon ska kunna redogöra för detta. Beskrivningar och förklaringar kan ske såväl skriftligt som 

muntligt, och det kan vara lämpligt att variera mellan dessa former. Om eleven däremot ska visa att 

han/hon kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (som det står i en del av 

kunskapskravet i kemi för årskurs nio) så är det elevens förmåga att muntligt uttrycka sina kunskaper som 

fokuseras. Då måste man som lärare låta eleverna träna den typen av samtal och sedan observera dem när 

de gör det i ’skarpt läge’. Om det finns ett uttryckt krav på att eleven ska kunna samtala, ska samtalandet 

utgöra grund för bedömning. Om det däremot inte finns uttryckta krav på att eleven ska kunna uttrycka 

sin kunskap muntligt (vilket det i många ämnen inte gör) är det viktigt att tänka på att inte basera sina 

bedömningar på i vilken utsträckning eleven deltar i just samtal. Det är lätt att vilja väga in exempelvis hur 

mycket en elev räcker upp handen och på så sätt ’visar sig aktiv och engagerad’ i samtalsform, även om 

det inte finns uttryckta krav på det i kunskapskraven4 (jfr Hirsh, 2011).  

I kunskapskraven i svenska och matematik i årskurs tre beskrivs (exempelvis) att eleverna ska kunna 

samtala om elevnära frågor och ämnen (svenska) och att eleverna ska kunna samtala om tillvägagångssätt 

med hjälp av konkret material (matematik). I lägre åldrar kan det vara nödvändigt att initialt låta samtalet  

ha större  plats, eftersom eleverna är unga och deras förmåga att uttrycka sig i skrift kanske ännu inte är så 

                                                           
4 Därmed inte sagt att förmågan att samtala eller visandet av engagemang är oviktiga aspekter. Tvärtom är det viktigt 
att ha dessa förmågor i många sammanhang och därmed är det också viktigt att träna på dem. Man behöver dock 
skilja mellan önskvärda förmågor/egenskaper och vad som enligt ett kunskapskrav ska ligga till grund för ett visst 
betyg. 
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utvecklad att den ger en rättvisande bild av hur man tänker när man exempelvis löser ett matematiskt 

problem.  

I vissa ämnen, som exempelvis språk, blir det tydligt att man måste använda sig av både skriftliga och 

muntliga bedömningsformer. I engelska uttrycks i de långsiktiga målen i syftestexten att eleven (i olika 

grad och i olika sammanhang) ska kunna formulera sig i både tal och skrift. Här kan man alltså inte välja 

bort den ena formen, både skriftliga och muntliga förmågor måste såväl tränas i undervisning som prövas 

vid bedömning. I vissa andra ämnen uttrycks däremot inte att både skriftliga och muntliga 

bedömningsformer måste finnas. I de långsiktiga målen i syftestexten för religionsämnet står exempelvis 

att eleven ska kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar, vilket kan ske såväl skriftligt som 

muntligt (och det är ofta lämpligt att variera), och inte heller i kunskapskraven nämns något om att 

resonemang eller analyser behöver ske muntligt. Om en elev har särskilt svårt att visa sina kunskaper 

muntligt (kanske pga nervositet), kan man låta eleven göra en kompletterande redovisning skriftligt. Även 

om man som lärare vill variera sig och tycker att det är viktigt att kunna diskutera och argumentera 

muntligt, så behöver man överväga alternativa redovisningsformer om det inte uttryckligen står i 

kunskapskraven att den ena eller den andra redovisningsformen krävs (som i exemplet med engelska 

ovan).  

I bildämnet ska eleverna kunna skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt 

kunna kommunicera med bilder för att uttrycka ett budskap. Detta kräver observation av såväl 

arbetsprocesser som färdiga produkter. I syftestexten för bildämnet uttrycks också att eleven ska kunna 

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Sådana analyser kan göras såväl 

skriftligt som muntligt, och variation kan (återigen) vara lämpligt.  

 

Kvantitativ och kvalitativ bedömning 
Precis som det i skolan finns en stark tradition av att använda skriftliga bedömningsformer finns en 

tämligen stark tradition av poängsättning vid provtillfällen (detta gäller kanske framför allt på högstadiet 

och i viss mån på mellanstadiet).  Olika frågor på prov ger olika poäng och poängen räknas ofta samman 

till en totalsumma. Ibland har man redan på förhand bestämt sig för att ett visst poängintervall svarar mot 

ett visst betyg. Om maxpoängen på ett prov exempelvis är 100 poäng, kanske 35–50 betraktas som E, 51–

60 som ett D, 61–80 som ett C, 81–90 som ett B, och 91–100 som ett A. 

Det kan tyckas vara ett rationellt sätt att tänka, och många gånger upplevs det som tydligt av elever (och 

kanske även vårdnadshavare). Det finns dock en del problematik knuten även till detta. Det är svårt att 

’översätta’ kunskapsmål och bedömningskriterier som är uttryckta i kvalitativa termer till poäng, och 

samtidigt vara någorlunda säker på att poängen faktiskt motsvarar olika kvalitativa nivåer av kunskap så 

som kunskapen beskrivs i kunskapskraven. Rena faktafrågor som kan bedömas med rätt eller fel är 

tämligen oproblematiska att poängsätta, men kunskapskraven uttrycker sällan att det är visandet av rena 

faktakunskaper som ska utgöra grunden för betygsbedömning i ett ämne.  

När betygsskalan A, B, C, D, E används vid betygssättning av ett ämne i slutet av en termin handlar det 

om att avgöra på vilken kvalitativ nivå elevens kunskap ligger i förhållande till kunskapskravet i sin helhet. 

Kanske har man haft fem olika provtillfällen (skriftliga, muntliga, observerande) under terminen, där varje 

provtillfälle prövar (en eller flera) olika delar av kunskapskraven. Om man tillämpar betygssättning vid 

varje enskilt provtillfälle, och en elev har fått (exempelvis) B, D, C, B, E som betyg vid de olika proven, så 

kan det vara lätt (inte minst för eleverna) att tänka att kursbetyget ska vara ett ’medel’ av de olika 

provtillfällena. Så är det dock inte. Olika delar av kunskapskravet kan mycket väl väga olika tungt vid 

betygssättning i ämnet efter hur giltiga och tillförlitliga de är (Skolverket, 2018a). 
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Hur man översätter kvalitativa beskrivningar till kvantitativa mått är ett ämne som är så komplext ur 

validitetssynpunkt att det skulle kräva en helt egen artikel. En ’enkel’ tumregel är att tänka att man alltid 

ska kunna beskriva för en elev varför den har fått ett visst betyg eller skriftligt omdöme i ett ämne med 

utgångspunkt i hela kunskapskravet i ämnet. Då räcker det inte att hänvisa till att eleven hade en viss 

poängsumma på ett prov och att den poängsumman motsvarade ett E (exempelvis). Man måste veta vad, 

mer specifikt, det är som gör att elevens visande av kunskap/förmågor har bedömts vara på den nivå som 

beskrivs i kunskapskravet för E. Avsnittet nedan, om analytisk och holistisk bedömning, ger viss ledning i 

hur man kan tänka vid konstruktion och bedömning av provuppgifter. 

Analytisk och holistisk bedömning 
Begreppen analytisk respektive holistisk bedömning är relevanta både när man ska bedöma enskilda 

elevarbeten/provuppgifter och när man ska skriva omdömen eller betygssätta elever i förhållande till 

kunskapskraven i slutet av en termin eller efter att undervisningen i ämnet är avslutad. Både analytisk och 

holistisk bedömning handlar sammantaget om att uttala sig om helheten, men på olika sätt. 

När bedömningen av ett enskilt elevarbete/en enskild provuppgift sker på basis av bedömarens 

helhetsintryck kallas bedömningen holistisk. Ett holistiskt bedömningsutlåtande för en enskild 

bedömningsuppgift i matematik skulle exempelvis kunna vara ”Godtagbar lösning men med smärre 

brister” (Pettersson m fl., 2014, s. 34). Med en sådan holistisk bedömning av en enskild uppgift blir det 

tydligt att lösningen överlag är godtagbar trots att den innehåller brister, och det är ett viktigt 

konstaterande. Nackdelen med en sådan holistisk bedömning är att den information som behövs för 

fortsatt formativt arbete (eller för att informera om grunderna för ett betyg eller ett skriftligt omdöme) 

inte blir synlig. För att på bästa sätt kunna stödja elevens fortsatta utveckling behövs mer specifik 

information om de ämnesrelaterade kunskapsmässiga styrkor och svagheter hos eleven som kan 

framträder genom elevlösningen. För att på ett adekvat sätt hjälpa eleven vidare eller anpassa sin 

undervisning behöver man helt enkelt konstatera vari de smärre bristerna består. Är det själva 

redovisningen som brister, eller är det hanterandet av det matematiska innehållet?  

 

Bedömningar som fokuserar olika aspekter av ett arbete/en uppgift/en process kallas i stället för analytisk 

(Korp, 2003). Inom varje aspekt bedömer man då kvaliteten, eventuellt i relation till olika kvalitativa 

nivåer. Även om holistisk bedömning i regel är mer tidsbesparande för bedömaren, ger analytisk 

bedömning mer detaljerad information som i sin tur kan användas för att informera och ge formativ 

återkoppling till eleven, och för att förändra aspekter av undervisningen (Korp, 2003; Kjellström,  

2005; Pettersson m fl., 2014). Jönsson (2013) menar att tillförlitligheten i bedömningar som görs med stöd 

av analytiska bedömningsmatriser nästan med säkerhet blir högre än om man inte hade använt ett sådant 

stöd. Validiteten, eller giltigheten, hos bedömningen är dock beroende av att man som lärare försäkrar sig 

om att man har konstruerat sitt bedömningsunderlag/sin matris i överensstämmelse med kursplanens 

olika delar. Vid den konstruktionen gäller det också att försäkra sig om att det inte förekommer för målet 

ovidkommande aspekter.  

 

Skolverket (2018) skriver ett särskilt avsnitt om analytisk och holistisk bedömning i sina nya allmänna råd 

om betyg och betygssättning. Då är det betygssättning av en elevs kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven som fokuseras. När läraren sätter betyg i slutet av en termin sammanfattar hon eller han 

de bedömningar som gjorts av elevens kunskaper (fram till och med den tidpunkt på terminen när betyg 

sätts) till ett betyg. Läraren tittar då både på delarna och helheten i elevens kunnande i förhållande till 

kunskapskraven. Samma sak gäller principiellt när läraren skriver omdömen i elevens individuella 

utvecklingsplan. 
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I de allmänna råden om betyg och betygssättning reder Skolverket (2018, s. 34) ut vad ett kunskapskrav 

är. Man skriver att ”Med kunskapskrav för A, C och E avses hela den text som beskriver vad eleven ska 

kunna för respektive betyg” (min kursivering). Detta är ett viktigt förtydligande, då en tämligen allmänt 

rådande uppfattning bland såväl konstruktörer av läromedel och bedömningsmatriser i webplattformar 

som lärare tycks vara att den sammanhållna text som kallas för ett kunskapskrav egentligen är många olika 

kunskapskrav. Inte sällan ser man i läromedel och på webplattformar hur ett sammanhållet kunskapskrav 

delas in olika delar som kallas för Kunskapskrav 1, Kunskapskrav 2, Kunskapskrav 3 osv. Skolverket 

betonar nu att enstaka meningar, delar av stycken eller hela stycken inom kunskapskravet inte är olika kun-

skapskrav utan exempel på delar av ett kunskapskrav. Detta kan tyckas vara samma sak, men det finns en 

viktig principiell poäng i lyfta fram att ett kunskapskrav är en helhet bestående av olika delar. Holistisk 

bedömning gör det lättare för läraren att ”matcha” ett sammanlagt underlag mot ett betygssteg. Holistisk 

bedömning i förhållande till helheten ger också läraren möjlighet att tillföra perspektiv på en analytisk 

bedömning i förhållande till delarna. Det kan i sin tur göra att läraren upptäcker att någon av delarna i 

elevens kunnande har tillmätts för stor eller för liten vikt i förhållande till kunskapskraven. Det är också 

viktigt att framhålla att olika delar av ett kunskapskrav inte nödvändigtvis väger lika tungt vid 

betygssättning. Även om undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sitt kunnande utifrån hela 

kursplanen, kan läraren välja att fördjupa undervisningen mer i relation till vissa delar av syfte och 

innehåll, till exempel utifrån elevernas behov och intressen. Om särskilda delar eller innehåll har 

fokuserats i större utsträckning behöver betygssättningen också spegla det. 
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