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Abstract 

The aim of this study was to examine the students' perspectives on formative assessment, partly 

about how students perceived the assessment in general, partly about what students' opinions were 

on formative assessment, and partly about students' view of how assessment could be organized to 

stimulate learning process.  The study consisted of qualitative interviews with six students in grades 

one in an upper secondary school. 

The survey showed that students primarily perceived assessment with summative purpose: tests and 

scores.  Majority of the students experienced that there were too many tests occasions.  Those high-

performing students were positive to tests.  However, those lower-performing students felt more 

negative and became more stressful with the exams. 

Results showed that they were lack of experience of formative assessment.  All the six students 

thought that they had not got any chance to involve in the assessments process.  They realized that 

they had not got adequate feedback about their learning-situations.  With regard to students' wishes 

about how assessment could be developed in order to improve their learning, it was mainly about 

more and concrete feedback on tests and assignments. 

Two models were developed in the final discussion, which showed the author's own perception of 

formative and summative assessments. 
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1. Inledning 

“From birth to death almost every aspect of our daily lives is touched by measurement in its 

numerous forms.  At birth the record of that important event is carefully made according to the 

nurse’s watch.  During the next few days measurements of the baby’s weight and temperature are 

part of the daily rutin of the hospital.  Ever afterward, whether in school or outside, watches, clocks. 

Balances, thermometers, money systems, and other forms of measurement play prominent roles in 

the life of every human being. “  

- (Ross & Stanley, 1954: 3, i Lundahl & Folke-Fichtelius:13) 

Att bedöma och bedömas har blivit en naturlig del under människors hela liv.  Speciellt i skolan är 

bedömning en självklarhet för såväl elever som lärare och föräldrar.  Bedömning har stor betydelse 

för elevens möjligheter i fortsatt utbildning och kommande arbetsliv.  Elevers inlärningsstrategier 

och förhållningssätt till studier påverkas av undervisning och bedömning (Korp, 2003: 52).   

Bedömning påverkar elevers inlärning på både gott och ont.  När elever känner sig duktiga och 

nöjda vid bedömning, blir de mer stimulerade i lärande.  Men när elever är nedstämda och ledsna 

över sina betyg och prestationer, blir de ofta frustrerade och hopplösa (Lundahl & Folke-Fichtelius, 

2011: 14).  Hur lärare kan använda bedömning på ett bra sätt så att det kan bli ett effektivt verktyg 

för att främja elevers lärande och kunskapsutveckling?    

Under min VFU-period kände jag att bedömning var det svåraste området att hantera.  Till exempel, 

några duktiga elever är redan nöjda med G, hur kunde jag stimulera dem plugga vidare?  Några 

elever har fått IG men har stort intresse att lära sig, hur skulle jag sätta betyg för att de inte negativt 

skulle bli påverkad?  Ska bedömningen göras i syfte att generera ett omdöme eller ett betyg, eller i 

första hand att bidra till elevens utveckling och förbättring?  Det ställde ett behov för mig att få 

djupare kunskaper på bedömningen.   

I forskningen delas bedömningar och utvärderingar in i två typer: summativa och formativa.   

Bedömning kan fungera som ett administrativt instrument (summativ bedömning) eller pedagogiskt 

instrument (formativ bedömning).  Diskussioner om summativ bedöming handlar om om sortering 

och konkurrens mellan elever och skolor, medan forskning kring formativ bedömning kopplar i 

första hand till ”djupinlärning”, självförståelse och individualiserad undervisning (Korp 2003: 44).  

När bedömning genomförs på ett bra sätt, kan bedömningen blir ett av de effektivaste pedagogiska 

redskapen för att utveckla elevers lärande (Lundahl & Lundgren, 2011).  Dagens diskussioner kring 

bedömingen  lägger större vik på formativ bedömning som är mer ur ett lärandeperspektiv.  
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Bedömning för lärande blir därmed idag en viktig del i lärarkårens bedömningskunnande. 

Bedömning för lärande (formativa bedömningar) har vuxit fram som en effektiv didaktisk strategi 

för att främja lärandet.  Anders Jönsson (2011) betonar att bedömning idag inte betyder kontroll 

längre, utan stöd och hjälp.  Enligt Christian Lundahl (2011), kan och bör bedömning användas som 

verktyg för att stöda elevers lärande och utveckling.  Bedömning för lärande är nära integrerade i 

lärares undervisning och elevers inlärning  med avsikten att hjälpa eleverna att lära sig bättre.   

Bedömning för lärande sätter i första hand läraren i fokus (Lundahl & Lundgren, 2011).  Men jag 

vet ganska lite om elevers attityder till bedömning och hur bedömning påverkar deras skolarbete.  

Faktum är att man bör notera att det är eleverna som gör prov och bedömas i skolan.  Därför 

bestämmer jag att sätta elever i centrum i min undersökning och lyssna på deras röster.   Dessutom, 

hävdar forskning att ökat elevinflytande kan leda till bättre och djupare lärande (Sträng, 2005: 202).  

Jag och skolledningen i min VFU-skola tror att eleven behöver uppleva att han/hon får möjligheter 

att ha inflytande på lokal bedömning i skolan för att ta ett ökat ansvar för sin utbildning.  Det bästa 

sättet är att fråga eleverna om deras perspektiv som ska ge underlag för lärares bedömningspraktik.  

En annan poäng med att intervjua elever är att de elever som deltar i diskussioner kommer att 

reflektera över sina skolarbete, vilket gör de att reflektera över lärandestrategier också (Lundahl & 

Lundgren, 2011).   

Utgångspunken av denna studie gäller bedömning på pedagogisknivå.  Därför skall den formativa 

bedömningen stå i fokus i denna studie.  Olika definitioner och teorier om bedömning och lärande 

redovisas först som startpunkten till denna studie.  Sedan följer en genomgång av tidigare svensk 

forskning om elevers syn på bedömning.  Studien utgörs av kvalitativa intervjuer med sex elever i 

ett yrkegymnasium.  Resultat ska bli underlag för mig och de andra lärare som är intresserade av att 

reflektera över och utveckla undervisnings- och bedömningsstrategier som kommer att hjälpa elever 

förbättra sitt lärande.  Jag tror att jag, som blivande lärare, ska ha stor nytta av denna studie i mitt 

framtida yrke.  Förhoppningen är att denna studie kan bidra till bedömningsforskningen utifrån 

elevers perspektiv. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Denna studie syftar till att skapa en bild av elevers perspektiv på formativ bedömning.    

2.2 Frågeställningar 

Frågeställningar baseras på följande påståenden:  

1) elevers uppfattningar om bedömning,  

2) elevers syn på formativ bedömning, d.v.s. hur elever får reda på undervisningsmål och hur lärare 

kontrollerar kunskaper och sätter betyg,  

3) elevers önskemål på bedömning i syfte att förbättra lärande.   

2.3 Intervjuguide 

Bedömning i allmänhet 

- Vad kan vara positivt med prov och betyg? 

- Vad kan vara negativt med prov och betyg? 

- Vad tycker du bäst om/sämst om när det gäller provsformer? 

- På vilket sätt påverkar prov/betyg ditt vardagliga arbete i studie?  Hur hanterar du det? 

Bedömning för lärande 

- Hur får du reda på undervisningens mål och vad som krävs för att nå olika betyg? 

- Använder ni regelbundet självbedömning och kamratbedömning som ett redskap för ert 

lärande?  Kan du berätta din upplevelse med självbedömning och kamratbedömning? 

- Är du aktiv i interaktion med lärare och tar ansvar för ditt lärande?  Ge example. 

- Upplever du att du får tillräcklig information om hur du ligger till?  

- Vad anser du att du själv eller läraren kan göra med bedöming för att utveckla ditt lärande? 

- Tror du att en satsning i skolan på bedömning för lärande ska vara bra för ditt lärande och 

för din trivsel i skolan?  Berätta om dina önskemål. 
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2.4 Begreppsförtydliganden 

2.3.1 Bedömning 

De svenska begreppen ”bedömning och utvärdering” och de engelska begreppen ”assessment och 

evaluation” är synonyma.   Det är vanligare att se bedömning som en process där lärare samlar in 

information om elevers lärande och värderar elevers kunskaper och färdigheter.  Informationen kan 

sedan ligga till grund för ”olika typer av beslut, på såväl systemnivå och gruppnivå som individnivå” 

(Korp 2003: 72). 

2.3.2 Lärande 

Wittrock (i Korp, 2003: 64) ur kognitivt perspektiv definierar lärande som: ”de processer, som är 

inblandade när en person förändras genom sina erfarenheter; en process, som resulterar i relativt 

permanenta förändringar i förståelse, attityder, kunskap, information, förmåga och färdighet genom 

erfarenhet”. 

2.3.3 Bedömning för lärande 

Bedömning för lärande har sitt ursprung i formativ bedömning, och har bedömning för kunskap 

samt pedagogiska bedömning och lärande bedömning som synonym.  Bedömningar som ska 

påverka lärandet positivt har kallats formativa bedömningar, alltsedan Scriven (1967) och Bloom 

(1969) (i Korp 2003: 52) utvecklade begreppet ”formativ utvärdering”.  På senare tid blir det vanligt 

att kallar formativ bedömning som bedömning för lärande (in english as ”assessment for learning”).   

Bedömning för lärande handlar om att ”anpassa bedömningen i skolan till läroplanens mer 

komplexa mål att främja elevernas kommunikativa utveckling, deras kreativitet, ansvar och 

inflytande” (Lundahl & Lundgren, 2011: 9).   

2.3.4 Perspektiv 

Lindström (2001, i Englundh, 2009: 17) benämner tre kriterier som synliggör ett perspektiv.  Det 

måste först finnas ett objekt som skall studeras eller som är föremål för uppmärksamheten.  Det 

måste också finnas ett subjekt, någon som studerar eller riktar sin uppmärksamhet mot objektet.  

Subjektet intar sedan en position i förhållande till objektet.  Begreppet perspektiv kan användas med 

en rad karaktäristika hos en individ: tankestil, en attityd, värdegrund, erfarenhet, förväntningar, 

motivation etc (Englundh, 2009).   
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3. Teoretisk bakgrund 

Idag i skolan, anses bedömningar fortfarande som de starkaste pedagogiska verktygen för att 

disciplinera eleverna och skapa lärandet (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  Bedömningen styr både 

undervisningsprocesser och inlärningsprocesser (Korp, 2003).  Därför ska teorier som rör lärande 

sättas i start av beskrivning av bedömning.  Hur uppstår lärandet och hur utvecklas bedömningar i 

inlärningsteorier? 

3.1 Inlärningsteorier 

Det finns tre huvudsakliga inriktningar kring inlärningsteorier.  Den första är behaviorismen, den 

andra är kognitiv och metakognitiv teori och den tredje är sociokulturella inlärningsteorier (Korp 

2003: 63).  

Behaviorismen dominerade inom inlärningsteorin fram till slutet av 1970-talet.  Lärande anses i 

behavioristisk teori som ”en förändring i en persons kunskap som leder till förändrat beteende” 

(Korp, 2003: 63).  Undervisningen sker genom en process där läraren lär ut kunskap till eleven och 

elevens sväljer den kunskapen.  Således spelar elevens minne och förmåga att reproducera central 

roll i lärandet och bedömningen (Korp, 2003: 63).  Thorndike var en viktig företrädare för 

behaviorismen och har stort inflytande när det gäller sättet att se på kunskapsbedömning.  

Bedömning används summativt för att ”utveckla en vetenskapligt utformad utbildning, som med 

hjälp av vetenskaplig utvärdering av elevernas kunskapstillägnande, skulle ge optimal avkastning på 

de statliga utblidningsinvesteringarna” (Korp, 2003: 63). 

Beteendebaserad teori anses oanvändbar för att beskriva de komplexa kognitiva processer inom 

undervisning och lärande (Korp, 2003: 64).  Detta leder till att behaviorismen blir utmanad av 

kognitiva och konstruktivistiska teori.  Piaget (i Korp, 2003: 64) beskriver två principer som ligger 

till grund för kognitiv teori om lärande.  Han hävdar först att lärande sker genom att handla, genom 

att lösa problem.  Vidare menar han att människors abstrakta tänkande utgår från konkret handlande.  

Lärande i den kognitiva perceptionen handlar här ”inte i första hand fråga om en kvantitativ 

förändring – att man kan och vet mer än innan, utan om en kvalitativ förändring – att man förstår ett 

fenomen på ett nytt sätt” (Korp, 2003: 65).  Utifrån kognitiv syn, ses elever som aktiva sökande och 

skapare av kunskap, och lärande som en process som startar från grund av förförståelsen.  Lärarens 

uppgift är alltså att vidare erbjuda eleverna situationerna och tillfällen där de aktivt kan reflekterar 

över, utvärderar och förbättrar sina lärande (Korp, 2003: 66).   
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Det finns likheter mellan kognitiv inlärningsteori och sociokulturella teorier, men kognitiv 

kritiserades ofta för att den ignorerar lärandets sociala aspekter (Korp, 2003: 67).  Det 

sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid lärandets sociala karaktär och sammanhang.  

Vygotsky har stort och viktigaste inflytande i sociokulturella teorier (Korp, 2003: 67).  Vygotsky (i 

Forsell, 2005) benämner utrymmet mellan vad eleven redan kan göra utan hjälp, respektive vad 

elever skulle kunna med hjälp ”proximala utvecklingszoner”.  Vygotsky menar att det sociala 

samspelet är en förutsättning för lärande.  Lärarrollen ur det sociokulturella perspektivet är 

att ”hjälpa eleverna att röra sig ut mot, och flytta fram, gränserna för sina proximala 

utvecklingszoner genom att ge rätt stöd” (Korp, 2003: 67).  Lärarens uppgift är således att 

organisera den sociala miljön där eleven aktivt kan samverka med andra.  När det gäller bedömning, 

menar Vygotsky att det är mer rimligare att en elev med hjälp av lärare kan prestera sitt bästa i en 

bedömningssituation, än att eleven utan hjälp håller sin mest typiska prestation (Korp, 2003: 70).   

Larssons studie (2006, i Vikström 2011: 7) om fyra olika svenska läroplaner i relation till olika 

lärandeteorier visar att läroplanen Lpo 94 är grundad på både kognitiva och sociokulturella idéer.  

Då jag läser igenom läroplanen Lgy11 och nya skollagen, inser jag att nya läroplanen och skolagen 

vidare bygger på de kognitiva och sociokulturella perspektiven.  Intresset för kognitiva och 

sociokulturella teorier om lärandet är en viktig drivkraft för utvecklingen av nya formativa 

bedömningsstrategier (Korp, 2003: 52).  

3.2 Bedömnings olika dimensioner 

Korp (2003: 70-71) beskriver följande indelningsgrunder som handlar om olika dimensioner av 

bedömning: 

A. Nivån för sammanställning av resultaten: Vem gäller bedömningen för?  För elev som 

individ, eller för elever som en grupp, eller för skolan, eller för an nation? 

B. Bedömnings betydelse: Hur viktig är bedömningens resultat?  Hur viktig är likvärdigheten? 

C. Bedömnings syfte: Summativ bedömning eller formativ bedömning? 

D. Bedömningens objekt: Vad fokuseras i bedömning?  Gäller bedömningen resultatet eller 

arbetsprocessen? 

E. Bedömningsmetod: Vilka olika slags metoder används att bedöma? 

F. Bedömningsprincip: Ska bedömningen ske i förhållande till kriterier eller mål, eller i 
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förhållande till andra elevers prestationer? 

G. Vem som utformar respektive genomför bedömningen: Utformar provet nationellt eller 

lokalt?  Är det lärare eller elev själv eller kamrater som bedömer? 

H. Beslutsfattare: Vem ska använda bedömnings resultat?  Lärare, elever eller politiker? 

3.2.1 Bedömnings historia 

Synen på bedömning har varierat genom historien.  Bedömning började användas systematiskt i 

Kina år 210 f Kr, vilket helt var syftat på urval (Eckstein & Noah, 1993, i Korp 2003: 27).  I Europa 

har formella kunskapsbedömningar existerat sedan 1100-talet.  I Västeuropa hade de kvantitativa 

proven fått stor spridning vid 1800-talets mitt.  Europeisk bedömning var ofta kopplat till att 

offentliggöra yrkeslegitimation och utbildningsplatser (Eckstein & Noah, 1993, i Korp 2003: 27).   

Redan på 1600-talet jobbade lärare med formativ bedömning i Västeuropa (Lundahl & Lundgren, 

2011: 52).  Idag betonas fokus på formativ bedömning, vilket anses som ett starkt verktyg för 

elevens kunskapsutveckling (Lundahl & Lundgren, 2011:51).   

3.2.2. Bedömnings syfte 

Bedömning kan ha flera syften.   En bedömning som har avsikten att ta reda på vad elever lärt sig 

har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevers lärande har ett 

formativt syfte (Korp 2003: 44).  Termerna ”summativ” och ”formativ” introducerades av Michael 

Scriven 1967 (i Korp 2003: 77).  Han demonstrerade skillnaden mellan dem som ”formativ 

bedömning är när kocken smakar soppan och summativ bedömning är när gästen gör det (i Korp 

2003: 77).”  Lundahl och Lundgren(2011) har valt att kalla summativ bedömning som bedömning 

av lärande, och formativ bedömning som bedömning för lärande.  

3.2.2.1 Summativ bedömning 

Summativ bedömning mäter elevens prestationer i förhållande till något kriterium eller 

undervisningsmål, t.ex. en betygsskala, ett statistiskt värde eller en norm (Korp 2003: 103).  

Summativa bedömningar beskriver alltså elevernas lärande genom någon form av betyg eller 

omdöme (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  Elevers betyg kan sedan användas som en instrument på 

att mäta effektivitet hos lärarna och skolorna (Korp 2003: 15) . 

Det innebär inte att den summativa bedömningen har inte någon betydelse för elevernass 

kunskaputveckling (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  Lärandet skapas även genom att fokusera på 
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resultaten (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).   

3.2.2.2 Formativ bedömning 

Black & Wiliam (2001: 2, i Korp, 2003:72) beskriver en grunddefinition på formativ bedömning:  

- the term “assessment” refers to all those activities undertaken by teachers, and by their 

students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to 

modify the teaching and learning activities in which they are engaged.  Such assessment 

becomes “formative assessment” when the evidence is actually used to adapt the teaching 

work to meet the needs. 

Enligt Perrenoud (1991 i Korp, 2003: 79), är all bedömning som hjälper eleven att lära sig och 

utvecklas formativ.  Formativa bedömningen har ett pedagogiskt syfte (1991 i Korp, 2003: 79).  

Bonniol (1991, i Korp, 2003: 80) anser att målet med den formativa bedömningen ”bör vara, att 

eleven efterhand ska utveckla sin egen förmåga att utvärdera sin behållning och utveckla sina 

lärandestrategier”.  Det är alltså det lärandeprocessen som ska stå i fokus vid den formativa 

bedömningen men inte resultatet (Bonniol 1991, i Korp, 2003: 80).   Formativa bedömningar syftar 

till inte bara att förbättra elevernas lärande och utveckla elevernas kunskaper, utan också att påverka 

lärarens undervisning (Lundahl & Lundgren, 2011: 11). 

Korp (2003: 81) sammanfattar bedömnings formativa syften som följande: 

- ”att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet 

- att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen 

- att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression och sina svårigheter och 

behov 

- att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier 

- att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, dvs. markera diskursens gränser och överföra 

kulturella begrepp och förståelsehorisonter 

- att motivera elever i skolarbetet” 

3.2.2.3 Summativ eller formativ bedömning eller båda?  

Summativa och formativa bedömningar kan komplettera varandra (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  

Lundahl och Lundgren ger konkreta exempel på hur man formativt kan arbeta med traditionellt 

summativa bedömningsformer och hur lärare och elever praktiskt kan arbeta med bedömning för 

lärande.  Richard Stiggins (2008, i Lundahl & Lundgren, 2011) understryker att ”summativa och 

formativa bedömningar måste och kan samexistera”.   
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Gipps (1994, i Vikström 2011: 7) hävdar att det är omöjligt att parallellt använda både summativa 

och formativa bedömningar på ett bra sätt.  Men Bennett (2011, i Vikström 2011: 8) påstår att det 

går att använda bedömningsformer som både är summativa och formativa på samma gång för att 

förbättra elevernas lärande.  Lärarna i ett försökprojekt (Black, Harrison et al. 2003, i Lundahl & 

Lundgren, 2011: 51) som bort från test och summativa bedömningar till fokus på formativa 

bedömningar tycker att ”de summativa testerna är en naturlig del av skolans vardag, men det går att 

de summativa bedömningarna ges formativa syften och alltså används för att förbättra elevernas 

lärande”.    

Black & William (1998 i Korp 2003:81) genom 40 kontrollerade fallstudier påpekar att formativ 

bedömning är den mest effektiva strategi för att förbättra undervisningskvalitet och elevers lärande.  

Deras studier har visat en märkbar förbättring hos elevernas lärande och det är de svagast 

presterande eleverna som gynnas mest i formativa bedömning.  Shepard (2000 i Korp 2003: 82) 

bekräftar med likadana slutsatser. 

3.2.3 Bedömnings former 

Det finns olika slags bedömningsformer som används att bedöma elevers prestationer, t.ex., betyg, 

prov och skriftliga omdömen (Lundahl & Lundgren, 2011: 51).  Den vanligaste formen av prov 

är ”ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska besvaras av eleverna individuellt, på en viss 

tid och under övervakning (Korp 2003: 94)”.  I kontext av formativ bedömning, kan informella 

observationer, kamratbedömning och självvärdering också ingå (Lundahl & Lundgren, 2011: 51).   

Det finns både fördelar och nackdelar hos en enskild bedömningsform (Korp, 2003:97).  Shepard (i 

Korp, 2003: 102) påstår att eleverna inte alltid bör enbart testas på det sätt som de själva bäst tycker 

om, eftersom god undervisning behöver visa hänsyn på såväl svaga som starka sidor hos eleverna 

och syftar till att eleverna ska utveckla så mycket som möjlighet.    Både undervisning och prov ska 

konstrueras för att få eleverna bli medvetna om kopplingar mellan likande problem med olika 

former.  Olika former av bedömning ger också lärare större möjligheter att identifiera elevens starka 

och svaga sidor och sedan ge stöd som passar. 

Bedömningsforskningen har i flera studier visat att vissa former av formativ bedömning tydligt kan 

förbättra elevers lärande.  Leahy & Wiliam (2009, i Lundahl & Folke-Fichtelius:13) visar att elevers 

prestation ökas med mellan 50 och 100 procent på skolor där man jobbar med formativ bedömning.   

I motsats, visar internationell forskning att mer summativa bedömningar, traditionella betyg och 

papper-penna-prov kan ha negativ och hämmande effekt på lärandet (Harlen & Deakin 2002, i 

Lundahl & Folke-Fichtelius:13).   
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3.2.4 Bedömnings känslomässig påverkan för elever 

Bedömning kan ha olika betydelse för olika elever.  Det kan även betyda olika för en enskild individ 

vid olika ämnen eller i olika situationer.  När eleverna känner sig duktiga och nöjda vid prov, blir de 

mer intresserad av fortsatt lärande.  Men elever kan också känna sig frustrerad om de har svårighet 

med proven (Lundahl & Folke-Fichtelius:14-15).   

Prov som summativt används har risk att orsaka negativ stress och försämrad självkänsla hos många 

elever, och kan får elever med låga resultat förlora lust för studie (Fransson 1977 och Stiggins 1998, 

i Korp, 2003: 50).  De lågpresterande elever tenderar att avsätta mer tid åt ämnen som ska testas, 

och att studera intensivt inför proven (Fransson 1977 och Stiggins 1998, i Korp, 2003: 50).  

Hofvendahl (i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011:38) beskriver en tradition som kallas ’red pen 

mentality’; att ”skolans bedömningar ofta inriktas mot det felaktiga svaret”.  Eleven får 

en ”felrädsla” av detta, vilket kan ha negativ inverkan på motivation för skolarbetet.  

Formativa bedömningar har större positiva effekter på elevernas inre motivation för skolarbetet 

(Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  De elever som haft störst nytta av formativ bedömning är de 

elever som brukar prestera svagt, skillnaden mellan de högst och lägst presterande eleverna 

samtidigt blir minskad genom formativ bedömning i klassrumsnivå (Blacks 1999 i Korp, 2003: 52).  

Men Korp (2003:52) beskriver i en fallstudie att det är de elever som vanligen presterar väl gynnas 

av den förändrade bedömningspraktiken, medan de lägst presterande negativt påverkas.  

”Runt 1200 bedömningstillfällen pågår under en elevs skolgång” (Lundahl & Folke-Fichtelius, 

2011: 14).  Bedömning inverkar inte minst på elevers syn på lärande och kunskap, även på deras 

självkänsla och självbild.  Eleverna skapar en bild av hur de ligger till genom dessa tillfällen.  

Bedömningar rör runt och rör upp starka “gu”-vad-jag-är-dålig” eller “gu”-vad-jag-är-bra’ känslor 

hos många elever (Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011: 14). 

3.3 Styrdokument om bedömning och lärande 

3.3.1 Skolagen 

Att ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” meddelas 

som syftet med utbildningen i den nya skollagen (i Lärares handbok, 2011: 84-85) som har börjat 

tillämpas från och med den 1 juli 2011. 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på.  
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I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling 
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 2010:800) 

Enligt Lundahl & Lundgren (2011: 48), kan bedömningar för lärande bli ett effektivt sätt att uppnå 

skolans vidare syften att ”främja en livslång lust att lära, demokratiska värderingar och individuellt 

ansvarstagande”.  Med avsikten att stimulera lärande, kan formativ bedömning öka elevers lust för 

skolan. 

3.3.2 Läroplanen Lgy11  

Elevers produktiva förmågor och elevers lust att lära är ett mål i sig i de senaste läroplanerna 2011 

(Lundahl & Lundgren, 2011: 48).  Den femgradiga F-A-betygsskalan har tillämpts (Lgy 11, i 

Lärares handbok, 2011).  Det bakomliggande motivet till den nya skalan är att fler betygssteg 

bättre ”särskiljer dem som pluggar från dem som inte gör det och därmed ska det löna sig att plugga” 

(Skolverket, 2012).   

Läroplanernas förändrade kunskapssyn och kvalifikationsuppdrag driver ett behov av en övergång i 

synen på prov och bedömning från bedömning av lärande till bedömning för lärandet (Lundahl & 

Lundgren, 2011: 51).  Skolan och lärarna får relativt större tolkningsutrymme på bedömning.  Det 

viktigaste är att bedömningar ska användas för att främja lärandet.  I riktlinjer i Lgy11 (i Lärares 

handbok, 2011: 68-71) ska läraren 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, 

• tydliggöra vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på och vägleda eleverna 
så att de kan ta ställning till hur kunskaper kan användas, utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,  

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen. 

Enligt skollagen och läroplanerna ska eleverna också ges inflytande över utbildningen (Lgy 11, i 

Lärares handbok, 2011: 70-71).  Ökat elevinflytande och delaktighet kan leda till bättre och djupare 

lärande (Sträng, 2005: 202). 

3.4 Tidigare forskning 

Elevers erfarenheter och upplevelser av bedömning hanteras i knappt en tiondel av de svenska 

avhandlingarna på bedömning1990-2009 (Forsberg & Lindberg, 2010: 85).  Hellsten (2000, i 

Forsberg & Lindberg, 2010: 86) har studerat elevers arbetsmiljö i grundskolan genom deltagande 
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observation.  Resultatet visar att ”en aspekt av elevernas skolvardag är läxförhören – en traditionell 

klassrumssituation där lärare ofta bedömer elevers kunskaper muntligt och eleven vanligtvis får 

omedelbar respons”.  Henriksson (2004, i Forsberg & Lindberg, 2010: 86) beskriver elevers 

upplevelser av misslyckande i skolan.  Eleverna talar sällan om kognitiva misslyckanden, i stället 

om misslyckanden som är relaterad till elevernas beteende.  Hörnqvists studie av ungdomars 

upplevelser av sin egen kompetens i skolarbetet visar att ”kompetens inte heller är något som 

ungdomar enbart eller ens i första hand relaterar till skolämnen utan även i detta fall har de bredare 

referensramar” (1999, i Forsberg & Lindberg, 2010: 86).  Karlsson (2008, i Forsberg & Lindberg, 

2010: 86) i sin studie diskuterar att feedback kan bidra till att utveckla det känslomässiga uttrycket i 

elevers och musikers musicerande. 

Det finns ett flertal uppsatser som handlar om elevers syn på bedömning.  Wastesson (2010) i sin 

studie av lärares och elevers syn på betyg och likvärdig bedömning visar att ”begreppen betyg och 

likvärdig bedömning har flera dimensioner beroende på vems perspektiv som intas och att 

begreppen innebär en viss komplexitet”. Ur elevernas perspektiv ansluts begreppet betyg direkt till 

deras framtida arbete och fortsatta studier.  Somliga av eleverna kopplar begreppet betyg till 

upplevelse av motivation och omotivation, men även oro, stress och ångest.  Det finns en tydlig 

distinktion mellan elevernas syn och lärarnas syn.  Lärarna i denna studie är övertygade om att 

deras elever har kunskap om olika krav på olika betygsnivå, medan eleverna känner sig svårt att 

förstå vad betygskriterier exakt handlar om.  Lärarna använder olika bedömningsformer för att 

värdera elevernas kunskaper.  Lärarna tycker att ”betyg kan vara motivationshöjande och att 

betygen har en roll i skolan dock skiljs deras tankar åt om hur ett nytt betygssystem skulle se ut”.  

När det gäller likvärdig bedömning, uttrycker lärarna att bedömningen inte kan bli helt likvärdig.  

Vidare anser lärarna att tid, engagemang och tydligare riktlinjer som  ”nyckeln till att 

bedömningsredskapen ska kunna användas likvärdigt”. 

Genom enkätundersökning, redovisar Åström och Eklöf (2011) hur elever uppfattade de nationella 

proven.  Resultaten pekar att eleverna i den svenska grundskolan generellt upplever det nationella 

provet som ett svårt men viktigt prov.  Majoriteten av eleverna anser att det nationella provet  är 

viktigare än lokala prov och de är väl motiverade och att göra sitt bästa på provet.  Samtidigt nästan 

hälften av eleverna upplever att de är så nervösa vid provet och glömde sådant de vet att de 

egentligen kan.  En majoritet av eleverna uppger att de ganska sällan talar om målen och 

betygskretetier. 

Vikström (2011) har gjort en kvantitativ studie om elevers och lärares uppfattningar om olika 

bedömningsformer i matematik i grundskolans år 9, samt deras påverkan på betyget.  Eleverna 
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upplever skriftliga prov och skriftliga inlämningsarbete som bedömningsformer, medan lärarna 

anser att de har använt andra bedömningsformer.  Eleverna anser att det är skriftligt prov som har 

störst inverkan på betyget, medan lärarna påstår att flera bedömningsformer påverkar betyget lika 

mycket.  Resultatet visar att ”lärarna på flera punkter inte har insikt i elevernas åsikter om 

bedömningen”.  När det gäller bedömningsformer, upplever eleverna att skriftligt prov och muntlig 

redovisning bygger upp mer stress och nervositet än de andra bedömningsformerna.  De elever med 

VG eller MVG blir mindre stressad än de lågpresterande elever. 

En studie om elevers perspektiv på bedömning, motivation och närvaro i ämnet idrott och hälsa 

visar i första hand att 80 % av eleverna har en felaktig uppfattning om bedömningen i idrott och 

hälsa (Andersson, 2007).   Elever som har större inre motivation bedömer att de har en högre 

närvaro på lektionerna i idrott och hälsa, än de elever som främst drivs av yttre motivation.  

Eleverna anser att bedömning påverkar klassrumsklimatet, som vidare påverkar både motivationen 

och närvaron.  Eleverna upplever att klassrumsklimatet är främst prestationsinriktat, vilket leder till 

en lägre nivå av inre motivation. 

Marttala och Stylbäck (2007) har gjort en undersökning med hjälp av elevenkäter, elevintervjuer 

och lärarintervjuer om hur lärare i grundskolan handlar vid bedömning och betygssättning i de 

naturorienterande ämnena, samt vad elevers perspektiv är på bedömning och betygssättning.  Det 

skriftliga provet är vanligast bedömninsform in NO, enligt både lärare och elever.  Eleverna anser 

att skriftligt prov är det bästa sätt att synliggöra sina kunskaper, medan lärarna upptäcker att det är 

muntlig kommunikation i klassrummet som egentligen hjälpa de får bäst insyn i elevernas 

kunskaper. 

3.5 Hur sker bedömning för lärande? 

Flera forskningar har visat på behovet av att koppla samman den diagnostiska, formativa och 

summativa bedömningen (Korp, 2003).  Bedömning för lärande ska ske utifrån att både summativa 

och formativa bedömningar har en plats i utbildning (Lundahl & Lundgren, 2011: 11).  Det centrala 

är att se hur de kan komplettera varandra.   

3.5.1 Design av bedömning i lärandeprocess 

Selander har utvecklat en modell över en formell lärsekvens (Figur 1) som synliggör användning av 

formativ och summativ bedömningar i lärandeprocessen.  Modellen visar två transformationscyklar.  

Läraren behandlar på olika sätt under hela processen för att stödja och uppmuntra eleverna att 

reflektera över sitt lärande, över sina styrkor och svagheter (Rostvall & Selander 2008: 41). 



18 
 

I den första transformationscykeln anordnar läraren ett lärandeobjekt och ett arbetssätt, och eleverna 

arbetar med uppgiften för att forma sin förståelse.  Processen påverkas av både lärarens och 

elevernas deltagande och gruppens sociala samspel (Rostvall & Selander 2008: 45).  Elevers 

lärande påverkas också av bedömningsprocessen, som i form av formativ bedömning i den här 

transformationscykeln.  Bedömning sker under pågående arbete i klassrummet (Rostvall & Selander 

2008: 45).  I den andra transformationscykeln presenterar eleverna sina resultat i form av betyg 

(Rostvall & Selander 2008: 41).  Läraren och eleverna kan tillsammans reflektera över resultat och 

process.   Bedömning i den här transformationscykeln sker efter genomfört arbete (Rostvall & 

Selander 2008: 45).   

 

Figur 1: Design av en formell lärsekvens (Rostvall & Selander 2008: 41) 

3.5.2 Fem nyckelstrategier inom bedömning för lärande.  

Sadler (1989: 121, i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011: 167) hävdar att ”bedömning måste klargöra 

tre aspekter för eleven för att bedömning ska kunna verka utvecklande; 1) det avsedda målet, eller 

den ideala kvaliteten för arbetet; 2) beviset på elevens läge i förhållande till målet/kvaliteten; 3) hur 

eleven ska krympa avståndet mellan sitt nuvarande läge och målet/kvaliteten”.  För att dessa 

aspekter klarläggs, föreslår Thompson & Wiliam (2007 i Lundahl & Lundgren, 2011:85) fem 

nyckelstrategier för bedömning för lärande, vilka elev och lärare aktivt kan använda sig av 

bedömning som ett redskap i pågående lärandeprocessen. 
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 Vart är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven målen 

Läraren Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter (1) 

Skapa tecken på 

lärande (2) 

Framåtsyftande 

feedback (3) 

Klasskamraterna Förstå målen och dela skolans 

syn på kunskapskvaliteter (1) 

Gör eleverna till resurser till varandra (4) 

Eleven Förstå målen och dela skolans 

syn på kunskapskvaliteter (1) 

Stärka elevens förmåga till självbedömning 

(5) 

Figur 2: Fem nyckelstrategier för bedömning för lärande  

(Källa: Thompson & Wiliam, 2007, i Lundahl & Lundgren, 2011: 85) 

 

Lundahl och Lundgren har utvecklat ett konkret arbetssätt om hur de fem strategierna praktiskt kan 

verka i klassrummet.  De tre ledorden synlighet, delaktighet och ansvar används för att beteckna 

karaktär hos dessa strategier (Lundahl & Lundgren, 2011:85).  Synlighet innebär att skolans mål 

blir synliga för eleverna, och elevernas kunskaper och missförstånd blir synliga för läraren.  Med 

delaktighet menas det att både läraren och eleverna bör vara mer delaktiga i klassrumsinteraktionen.  

Ansvar betyder att läraren och eleverna måste tar egna ansvar i lärandeprocesserna.   

1) Att tydliggöra mål och kunskapskrav: Elevers prestationer värderas oftast i förhållande till 

kriterier eller mål.   Alltså är det nödvändigt för läraren att konkretisera lärandemål, 

kunskapskvaliteter och betygsnivåer för eleverna, så att eleverna får större möjligheter att 

förstå  undervisningsmålen och kriterierna för olika betyg.  När elever förstår syftet med 

undervisningen, kan det bli lättare för dem att utveckla egna motiv för lärandet.  Förslag på 

bedömningstekniker som hjälper läraren till att tydliggöra undervisningsmål och 

kunskapskvaliteter är att arbeta med bedömningsmatriser, att arbeta med elevexempel, att ta 

reda på hur eleverna uppfattat undervisningens syfte genom regelbundna måldialoger 

(Lundahl & Lundgren, 2011:89–107). 

2) Att skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Elever är olika.  De lär sig olika saker med 

olika hastighet även under en och samma lektion.  För att anpassa undervisningen och 

återkopplingen som eleverna behöver på sitt lärande, måste läraren se vad det är som 

eleverna har lärt sig, vad deras missförstånd består av och hur de tänker.  Den informationen 

kan sedan användas i formuleringen och reformuleringen av undervisningen och 
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återkopplingen, så att dessa blir ett direkt stöd i elevens pågående lärande.  Det krävs först 

att skapa en delaktig lärandemiljö där ett ömsesidigt utbyte av uppfattningar ingår.  Läraren 

kan också få en bild av eleverna lärande genom ”att analysera elevernas felsvar och 

missförstånd, att använda olika diagnostiska frågor och öppna frågor i undervisningen” 

(Lundahl & Lundgren, 2011:109–126). 

3) Att ge återkoppling som för lärandet framåt: Återkoppling är kärnan som utvecklar lärandet.  

När målen och kunskapskraven tydliggörs och elevers lärande synliggörs, bör 

återkopplingen ges till elever för att tydliggöra var eleven befinner sig i förhållande till 

målet och hur eleven ska komma vidare.  Återkopplingen måste innehålla relevant 

information och konkreta tips på inlärningsstrategier.  Den bör också ge på ett frekvent sätt 

för att det verkligen ska fungera  (Lundahl & Lundgren, 2011:127–134). 

4) Att aktivera eleverna som lärresurser för varandra: Forskning visar att både hög- och 

lågpresterande elever gynnas av att ge varandra feeback.  Olika elever har ofta olika 

perspektiv och förslag på hur man tolkar och lösa ett problem.   Eleverna kan lära sig av 

varandra genom olika former av kamratbedömning.  Det finns tre stora fördelar med 

kamratbedömning.  För det första, utvecklar det elevernas förmåga att bedöma sina egna 

förmågor genom att bedöma sina klasskamraters arbete.  För det andra, fungerar eleverna 

ofta som bättre resurser för varandra än läraren.  För det tredje, förstärks elevernas egna 

lärande genom att bedöma varandras arbete.  Två vanligaste modeller för 

kamratbedömningen är att ”arbeta med checklistor före avresan och läxhjälpstavlan” 

(Lundahl & Lundgren, 2011:135–144). 

5) Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer: ”Den som är ägare av sin egen lärprocess 

lär sig bäst.”  Självbedömning möjliggör eleverna att lära sig värdera sina egna prestationer 

och inlärningsstrategier och tvingar de att reflektera över och arbeta med 

bedömningskriterier.  Den processen leder till inte bara att elever känner ökat ansvar för sina 

lärande, utan också att de kan upptäcker vilka möjligheter finns för att förbättra sina resultat. 

Genom att arbeta systematiskt med ”olika självskattningsscheman, checklistor eller de 

formella kunskapskraven” för att värdera sitt eget arbete, ökar elevens ansvarstagande och 

självständighet i sin egen lärandeprocess (Lundahl & Lundgren, 2011: 145-155). 

Lundahl & Lundgren (2011) ger också konkreta exempel på hur de nationella proven formativt kan 

användas i det dagliga arbetet i klassrummet.  Nationella proven kan tolkas som ett sätt att 

tydliggöra undervisningsmål och lärarens förväntningar.  Det skrivna och individuella provet kan 

göras om till något kollektivt och muntligt prov för att ge eleven större möjligheter att synliggöra 

sin förståelse.  Det är också bra om elever får möjligheter att arbeta om viktiga delar av uppgifter i 
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provet när de har fått återkoppling från läraren och respons från kamrat och från självskattning.  

Således får elever möjligheter att visa upp sin kunskapsutveckling i mer kvalitativa former.  Det är 

bättre att lära sig någoting genom hjälp och omarbete än ingenting utan hjälp och stöd.  Lundahl och 

Lundgren (2011: 80-81) påpekar vidare att bedömning för lärande är ett långsiktigt 

utvecklingsarbete som sträcker sig över två till tre år för att fungera bäst. 
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4. Metod  

4.1 Metod val 

Undersökningen i den här studien syftar till att ta reda på elevers perspektiv på bedömning.  Kvale 

(1997: 9) hävdar att man kan få fram de intervjuades världsbild ur deras synvinkel genom den 

kvalitativa forskningsintervjun.  Därför valde jag intervju som forskningsmetod.  Enligt Kvale 

(1997: 13, 26, 117), är forskningsintervjun en specifik form av samtal, som har en struktur och ett 

syfte och fokuserar på det dynamiska samspel som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad.  Jag 

valde vidare semistrukturerad intervju som intervjuform.  Det ger mig en möjlighet att koncentrera 

på vissa teman och ställa följdfrågor för att få djupare information och förståelse.   

4.2 Urval  

Jag intervjuade sex gymnasieelever i min VFU-skola, tre flickor och tre pojkar, i åk1 där jag har 

undervisat i cirka två terminer.  De benämndes elev A, B, C, D, E och F för att beteckna olika 

åsikter.  Före undersökningen, presenterade jag undersökningens syfte muntligt och frågade om 

eleverna ville vara med.  Totalt ville nio elever delta i undersökningen.  Men jag fick bara tillbaka 

sex bekrätelser från föräldrarna på att elever kunde vara med i undersökningen. De sex elever är 

olika i förhållande till studiemotivation och prestationer.  Jag anser att både studiemotiverade och 

omotiverade elever, både hög- och lågpresterande elever kan ge mig inspiration om vilka slags 

bedömningar och vilka undervisningstekniker som bättre passar olika inlärningsstilar.   

4.3 Genomförande 

Det första steget var att kontakta skolledningen för att få godkännande att intervjua eleverna.  Ett 

missivbrev skickades till eleverna som skulle delta i intervjun, där frågeområden också 

informerades.  Intervjuerna skedde ca 30-45 minuter precis efter lunchtid i matsalen i skolan.  

Intervjuerna började med en kort presentation om undersöknings syfte och sedan en inledande fråga 

om hur ofta eleverna har prov för att öppna samtalet.  Därefter fortsatte intervjuerna i förhållande 

till en förväg bestämd frågeguide.  Jag ställde följdfrågor utefter svaren. 

4.4 Databearbetning 

Jag valde att använda meningskoncentrering och flera ad hoc-tekniker under analysen av 

intervjuerna.  Resultaten kommer att refereras till de bedömningsstrategierna som forskarna har 

utarbetat, och reflekteras i min egenuppfattning.   
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4.5 Etik 

För att uppfylla kravet om informerat samtycke (Kvale, 2007) presenterade jag muntligt, före 

undersökningens start, undersökningens syfte och frågade om intervjupersonerna vill vara med.  

Därefter skickade jag ett missivbrev (bilaga 1) där jag kortfattat presentade syftet med 

undersökningen, frågeområden och några etiska överväganden såsom att materialet anonymiseras.  I 

brevet informerade jag även om att materialet enbart skulle användas i studiesyfte och att samtliga 

inspelningar och utskrifter skulle raderas när arbetet har examinerats och alla uppgifter 

konfidentiellt skulle behandlas.  För de elever som under 18 år, blev deras vårdnadshavare 

kontaktas om elever kan vara med i undersökningen. 

4.6 Tillförlitlighet 

– Reliabilitet & validitet: För att säkra reliabilitet och validitet, har jag valt att prata med en och 

samma  person två gånger.  Den andra gången gjordes ganska fort då jag frågade eleverna om jag 

hade förstått rätt.  För att undvika feltolkningar, valde jag att använda så enkelt språk som möjligt, 

t.ex.,”prov” refererar till ”bedömning”, och intervjupersonerna fick förklaring att ”prov” här menar 

alla typer av uppgifter, skriftliga såväl som praktiska, som ges under lektionen såväl som formell 

examen.  När det gäller frågan om självbedömning, sker dialog i terms av eleven själv värderar sina 

uppgifter.  När jag upptäckte att eleverna inte hade en aning om formativ bedömning, hade jag 

berättat konkreta exempel för att de kunde få en grundläggande bild, så att vi skulle vara säkra att vi 

pratade om samma sak.  

– Generaliserbarhet: Undersökningen utgår från endast 6 elever som studerar på yrkesgymnasiet.  

Resultatet i denna studie är således inte generaliserbart utan visar dessa elevers syn.  

– Styrkor & svagheter i undersökningen: Generellt gick det bra med intervjuerna.  Jag kände mig 

bekvämt och eleverna kände sig trygga i intervjusituationen.  Jag kunde hålla ett öga på frågeguiden 

och ställa följdfrågor.  Eleverna känner mig väl genom tidigare undervisningssituationer.  Fördelen 

med detta var att eleverna avspänt svarade på mina frågor, och vi hade mycket intressanta samtal, 

men nackdelen var att vi ibland hade svårigheter att hålla oss till frågeområdet.  En svaghet som jag 

upptäckte var att svaren på vissa frågor var ganska korta.  Det beror delvis på min bristande 

förtrogenhet med språk, delvis på att alla inte hade läst frågeområde i missivbrevet innan 

intervjuerna.  Det utgjorde ett hinder för mig att få en mer fördjupad bild av deras synpunkter när 

jag bad dem utveckla sina svar eller ge något exempel. 
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5. Resultatredovisning 

Utifrån frågeställningarna redovisas resultatet från intervjuerna, d.v.s. elevers åsikter om prov och 

betyg, om formativ bedömning och bedömnings påverkan på lärandet, samt elevers önskemål om 

hur bedömning kan användas och utvecklas för att förbättra lärande. 

5.1 Elevers åsikter på bedömning generellt 

5.1.1 Elevers uppfattning av begreppet bedömning 

”Bedömning? Vad är det för någonting?”  Cirka hälften av de intervjuade eleverna funderade på 

begreppet när undersökningens syfte presenterades.   När ordet blev ”prov och betyg”, förstod alla.  

Elevers uppfattning av begreppet bedömning innebar att eleverna främst uppfattade bedömning på 

summativt sätt.  

5.1.2 Provsfrekvens 

Ungefär varannan vecka hade eleverna prov i skolan.  Fem av de sex eleverna önskade att lärare 

kunde minska provfrekvensen, förhoppningsvis till en gång i månad.   

”Har prov någon gång ibland ca 4-5 prov i månaden.  Det är allt för mycket!  Det är bättre om vi har typ prov 

en gång i månaden om inte mindre.” (Elev F) 

5.1.3 Positivhet samt negativhet med prov och betyg 

På frågan vad som kunde vara positivt med prov och betyg, hade alla intervjuade eleverna en 

gemensamm åsikt;  att ”man ser vad man har lärt sig och var man ligger i kunskap in det ämnet”.  

Eleverna kände sig trygga att gå vidare till nästa steg när de har klarat en delkurs.  En elev ansåg 

prov som en motivation för sitt lärande.  Hon brukade prestera bäst i sin klass.  En annan 

högpresterande elev uppgav att prov var bra för att det indikerade vad det var som värt att kunna.  

När det gällde svårighet att ha prov och betyg, visade resultaten att de högpresterande eleverna 

sällan kände sig negativt påverkad, medan de lågpresterande eleverna oftare upplevde att de blev 

stressade och fick ångest över betygen och proven.   Men alla elever mådde dåligt om det fanns för 

många för svåra uppgifter i prov.   

- “Prov stimulerar lärande när man kan visa man är kunnig.  De kan vara negativt fall dom är svåra. Annars inget 
negativt!”  (Elev D) 

- “Jag tycker de är jobbigt om man har för mycket saker på ett prov då blir det för mycket att komma ihåg/lära 
sig och de är då större chans att man inte klarar provet och inte orkar plugga lika mycket till provet. De enda 
dåliga med betyg är att man kan stressa upp sig lite väl mycket när de gäller ett betyg att man känner press för 
att få ett högre betyg och så.  De tar upp för mycket tid annars är det bra brukar bli så att jag inte pluggar så 
mycket förrän dagen innan.  Men tycker de är bra med prov för då får man visa vad man kan och då känner 
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man att de jag lärt mig är mer värt att kunna så man inte bara lär sig ovärda saker. Med betyg tycker jag det 
känns skönt att veta hur man ligger till att få bekräftat hur mycket man kan och hur man ligger till.” (Elev C) 

En elev berättade att han tvingades att plugga inför provet för att få godkänd.  Så uppgav han att det 

positiva var att prov och betyg fick honom att lära sig saker, men det negativa var att han brukade 

plugga precis före provet, då han egentligen skulle fokusera på lektionen i ett annat ämne.  Det 

innebar att sådana prov som summativt använts allt mer fungerar som ’piska’ för olika kategorier av 

elever (Fransson 1977 och Stiggins, 1998, i Korp:50).   

En annan elev svarade att “förut (han menade i grundskolan) var det negativt men i den här skolan 

så blir jag inte så negativt påverkad men det bygger upp stress”.  Eleven förklarar att han kände sig 

frustrerad då han brukade klara sig med G medan många andra fick VG eller MVG.  ”Jag är en G 

elev!” Han kännde sig att han bar ett G-stämpel på sig i hela skolgången.  Men han kände sig 

mycket bättre i sin nuvarande skolan, eftersom det fanns mindre konkurrens och mer gemensamhet 

i förhållande till prestationer inför prov mellan eleverna.  Han uppgav också att lärare var bra i 

betygsättning.  ”När jag har klarat ett prov blir jag glad med E och upp.  Jag förstår att jag behöver 

träna mer när jag känner stress före provet.”   

Resultatet stämde bra överens med forskningens slutsatser om olika effekter med bedömning.  Det 

kopplar till att ”traditionella prov ger upphov till stress och till konkurrens mellan eleverna, skada 

det intellektuella självförtroendet och motivation hos elever som ofta misslyckas”, medan det 

positiva är att proven gör att eleverna pluggar och visar var de befinner sig (Korp, 2003: 51–52).   

Resultatet bekräftade också Vikströms upptäckning att de lågpresterande eleverna upplevde sig mer 

negativt påverkad än de högpresterande elever (2011: 24).   

5.1.4 Provsformer 

När det gällde provsformer, så benämndes de olika kategorier som exempelvis papper-penna prov, 

dator-prov, muntlig redovisning, praktiska prov, projektarbete, skriftligt inlämningsarbete.  Svar på 

frågan vad elever tyckte bäst om och sämst om när det handlade om provsformer varierades ganska 

mycket.  Till exempel, 

-  ”Sämst är projektarbete, uppsatts.    Bäst är kryss-prov.” (Elev A) 

Eleven tyckte att det var ”jobbigt att man själv måste konstruera eget svar.  Det är lättare för mig att 

jämföra och det tar mindre tid när jag behöver bara kryssa.“  Enligt Korp, har kryssprov svagheter 

”som inte ger någon information om vad eleven faktiskt kan eller vet, och vad eleven inte kan eller 

vet, utan bara vilka frågor eleven har svarat rätt och fel på” (2003:97).   
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- ”Jag gillar nog bäst muntliga prov för då är det lättare att förklara man tycker även man ska komplettera med 

skriftligt.” (Elev B) 

- ”Allt OK.  Jag gillar öppenboks prov för då känner man inte lika mycket press med att plugga hemma och så 

gillar jag projektarbete men inte grupparbete. Projektarbete ensam går bra för då jobbar man i sin egen takt och 

får fixa med allt själv.  Man då får en tidsplan om hur och när saken ska vara klar.  Sen är papper-penna prov 

också bra då man får reda på vad man ska kunna och vilka sidor man ska läsa på, men föredrar helst 

öppenboks prov.”  (Elev C) 

- ”Jag anser inte att de finns bra och dåligt med alla betygsformer för dom kan vara olika bra och dåliga i olika 

ämnen.” (Elev D) 

Svaren visade att två kategorier utkristalliserade sig: preferens perspektiv och neurologiskt 

perspektiv.  En upptäckning var att de lågpresterande eleverna hade sina enskilda favoriter av 

provsformer, medan de högpresterande eleverna ansåg att provsformer spelade inte någon stor roll i 

lärandet och de ville gärna se variationer.  Korp (2003: 102) diskuterar att preferens för special 

provsformer delvis kan spegla olika egenskaper hos elever.  Läraren bör genom olika former 

identifiera elevs styrkor och svagheter i förhållningssätt till lärande.  ”Om olika prov pekar på att 

eleven brister i någon förmåga bör lärare sätta in särskilt stöd för att utveckla denna förmåga.”  Det 

är också viktigt att både undervisningar och prov sker i syft att hjälpa eleverna att se kopplingar 

mellan likande problem som presenteras av olika former (Korp, 2003: 102). 

5.2 Elevers perspektiv på bedömning för lärande 

5.2.1 Undervisnings mål och betygskriterier 

De två högpresterande elever ansåg att de flesta lärare tydligt hade förklarat undervisnings mål 

redan i undervisningens början och de hade lätt att förstå vad som krävdes för att nå olika betyg.   

De behövde ibland fråga läraren om de hade förstått rätt.  De hade stark inre motivation att få högre 

betyg för att få större möjligheter till högre utbildning.  En elev betonade att han aldrig hade förstått 

vad undervisnings mål menar.  Han fick veta att han nådde målen endast när han lyckades med prov.  

Men han hade inte bett lärare om förklaring.  Oavsett av ämne, tolkade han mål som att han skulle 

få godkänt och sedan få jobb efter studie. 

Tre elever tyckte att de så småningom fattade målet genom att arbeta med inlärningsmoment och 

göra prov.  Två av dem upplevde syftet av nästan alla ämne för abstrakt att förstå.  Angående 

betygskriterier, var det lättare att förstå att vad som gällde för matematik och el-kurser.   Det var 

mycket svårare att uppfatta vad det exakt innebar i svenska och engelska.  Det blev lite tydligare 

och konkretare då läraren visade olika exempel som beteknade olika kvalitet.   En av dem 
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kritiserade även det nya betygssystem för att den nya A-F-skalan som ersatt MVG-G-skalan bara 

var en boksavlek.  Han såg inte att det fanns någon betydelse hos detta för motivation för lärande.   

Resultatet visade att det var lättare för de högpresterande eleverna att förstå undervisningsmål och 

betygskriterier, men de elever i genomsnittnivå behövde mer tid att avläsa vad som gällde.  Den 

lågpresterande eleven kopplade målen till betyg och kommande arbetsliv.  Det visade ett behov för 

lärare att konkretisera mål, syften och betygsnivåer för de eleverna som hade svårt att uppfatta, och 

ett behov för eleverna själva att aktivt be om hjälp.   När det handlade om ämne, ansåg eleverna att 

betygskriterier av matematik och elkurser var mer konkreta, medan betygskriterier av svenska och 

engelska var mer abstrakta och svåra att tolka.  Målen och betyget ur elevernas synvinkel var också 

kopplat till deras framtida arbete och fortsatta studier, som kom i överens med Wastessons (2010) 

slutsatser. 

5.2.2 Delaktighet i bedömning 

Alla sex elever svarade att de var objektiven som bedöms av lärarna och skolan.  De hade inte fått 

någon möjlighet för att vara med på bedömning.  En elev uppfattade sin delaktighet i bedömning 

var att hon hade argumenterat med lärare när hon inte var nöjd med betygsättning.  Shepard (2000 i 

Korp 2003: 82) betonar att eleverna behöver förstå bedömningen och delta i 

bedömningsprocedurerna för att utveckla sin förmåga att uppfatta sitt eget lärande.  Shepard hävdar 

vidare att bedömningen bör ske i grupp, därför att lärande är en social process.  Resultatet innebar 

att lärare borde skapa större möjligheter för att eleverna skulle involveras i bedömningsprocess.  

5.2.3 Återkoppling 

Eleverna uppgav att de fick nödvändiga återkopplingar under vardagliga lektionerna i klassrummet.  

Då gick lärare runt i klassrummet och erbjöd stöd när de hade enskilt arbete eller grupparbete.  

Eleverna fick svar när de ropade på hjälp.   

Men när det gällde proven, tyckte eleverna att de saknade tillräckliga återkopplingar från lärare.  

Eleverna påpekade att de i första hand fick ett betyg.  ”Då kan man veta hur man ligger till i ämnena 

och kunna rätta till dem.  Men till vissa frågor jag tvekade vet jag fortfarande inte vad de är som är 

rätta svaren…”  Då visste eleverna inte vad som skulle beteckna bra lösningar till dessa probleme 

som de inte kunde.   

Som svar på om det skulle förbättra lärandet att lärare skrev kommentarer istället för att bara sätta 

betyg, svarade fem ’Ja’ och en ’Vet inte’.  Det betydde att en klar majoritet av eleverna var öppna 

för fler återkopplingar.  Lundahl & Lundgren (2011: 127) anser återkoppling som kärnan i 
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bedömning för lärande.  Elevers möjligheter till interaktion och deltagande i lärprocessen kan ökas, 

och var eleven uppehåller sig i förhållande till målet samt vägen till målet kan tydliggöras genom 

effektiva och frekventa återkopplingar.  Dessutom, bör återkopplingen inte fokusera på fel, brister 

och svagheter, utan elevens framgång måste också kommenteras och markeras, och tips för 

strategier till förbättring bör föreslås.   (Hofvendahl i Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011: 37-38).  

Fyra av sex elever trodde att en satsning på formativ bedömning skulle vara bra för sitt lärande och 

för sin trivsel i skolan.   

5.2.4 Självbedömning & kamratbedömning 

Eleverna hade inte känt att de hade använt självbedömning som redskap för lärande.  Två elever 

sade att de hade någon gång att jobba med självrättning, då jämförde de sina egna svar med facits 

och räknade egna poäng.  En av dem berättade att det var en gång en övning på kängurutävlingen i 

matematik.  Uppgifterna var otroligt svåra, hon hade känt rädsla och okunnighet redan när hon 

kämpade med uträkningarna.  Och hon kände sig sämre medan hon tvingades att räkna poäng på 

egen hand.  Då fick hon bara 14 av 96. 

Inte heller upplevde eleverna någon kamratbedömning.  Eleverna upplevde att de som hade bra 

sällskap brukade få hjälp av varandra i små grupper.  De som redan kunde ofta förklarade för de 

som ännu inte förstått.  En elev funderade om det var kamratbedömning när de hade muntlig 

redovisning inför hela klassen.  Då fick eleven respons inte bara från läraren, utan också 

klasskamraterna.  Han var nervös vid muntligt prov och skämdes om andra skrattade åt hans 

presentation. 

 

Självbedömning och kamratbedömning är bra för lärande av dessa anledningar: 1) eleverna tvingas 

arbeta systematiskt med bedömningskriterier, 2) eleverna får chans att se styrkor och svagheter 

genom både egna och varandras ögon och detta bidrar till utveckla förmågan att lära sig på ett bättre 

sätt (Lundahl & Lundgren, 2011: 138, 152).  Resultatet visade vidare behoven för formativ 

bedömning, här genom självbedömning och kamratbedömning. 

5.3 Elevers önskemål om bedömning 

1) Återkoppling: Fem av sex elever önskade att ha fler konkreta återkopplingar till skriftliga 

uppgifter och prov.  Speciellt ville eleverna få facits på uppgifterna till proven och 

inlämningsuppgifter i ämne matematik och el-kurser.  De behövde veta vad som 

kännetecknade goda lösningar på uppgifterna.  Två elever tyckte att det skulle vara bra om 

lärarna skulle rätta studiehäfte med kommentarer, men inte bara markerade med ’R’ (rätt) 
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eller ’F’ (fel). 

2) Betygskriterier: Fyra av sex elever trodde att det skulle hjälpa till för dem att förstå 

betygskriterier bättre om lärare skulle förse eleverna med flera exempel på tavlan eller på 

papperet.  De ville gärna lära sig av bra exempel.  Två elever ville också att skriftligt prov 

skulle ha mindre påverkan på betyget, istället skulle skriftligt inlämningsarbete ha mer 

betydelse.  De berättade det var så skönt med en delkurs som handlade om elektronik.  

Elever kunnde få godkänt om de klarade sig med alla inlämningsuppgifter, sedan kunde få 

ett högre betyg när de klarade sig med ämnesprov. 

3) Prov: Eleverna ställde fler önskemål kring proven.  Alla ville se att lärare kunde minska 

provsfrekvensen.  Två elever önskade att ha fler inlämningsuppgifter istället för alltför 

många delprov.  Tre elever tyckte uppgifterna av proven var ofta för många och för 

svåra.  ”Proven brukar vara för många frågor.  Och i svårighets grad antingen så får man E 

eller så får man C eller så får man A.  Det är aldrig några frågor som är mellansvåra.”  

Eleven menade att svårighetsgrad i proven också borde varieras.  En intressant upptäckt var 

att tre elever önskade att lärare kunde förklara vad som skulle komma på provet, och de 

brukade ha lägre betyg.  För de elever som ställde sin uppmärksamhet mot vad skulle 

komma på provet, borde lärare förmå elever att förstå mål och se den kopplingen att 

bedömningen speglade undervisnings syfte (Korp 2003: 52-53).  

4) Elevs enskilda behov: En elev som planerar att studera vidare på högskolnivå önskade att få 

hjälp att bygga självförtroende för det fortsatta lärandet.  Hon önskade också att hon skulle 

få mer tid med enskilt arbete så att hon själv kunde formulerar en tidsplan.  ”De jag tycker 

lärare kan göra är att inte ha så långa genomgångar och jag kan försöka plugga mer för att få 

högre betyg.”  I den här skolan ska flesta elever direkt arbeta efter programmet.  Lärare hade 

anpassat undervisningen till detta gemensamma behov.  För de få som skulle forsätta studera, 

behövde de ha extra stöd eller individualiserad undervisning. 

5.4 Resultatssammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka elevers perspektiv på bedömning för lärande, delvis 

hur elever uppfattade bedömning, delvis vad elevers åsikter och upplevelser var åt formativ 

bedömning och delvis elevers syn på hur bedömning kan användas för att motivera lärandet.  

Studien utgjordes av kvalitativa intervjuer med sex elever som gick i årskurs ett i ett 

yrkegymnasium. 
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Undersökningen visade att eleverna i första hand uppfattade bedömning med summativa avsikten;  

bedömning innebar ’prov och betyg’ för eleverna.  Fem av de sex elever upplevde provstillfällena 

för många.  Resultatet skiljde sig mellan överpresterande elever och lågpresterande elever i 

förhållande till uppfattning om bedömnings olika former och olika effekter.  Provsformer spelade 

ingen stor roll för de högpresterande eleverna medan de lägrepresterande eleverna hade sina 

favoriter.  De högpresterande eleverna kunde alltid se fördelar med olika bedömningspraktik medan 

de lägrepresterande eleverna kände sig mer negativt och de blev mer stressade inför proven.   

Elevers syn på formativ bedömning visade att de högpresterande eleverna var mer aktiva och 

kompetenta att förstå undervisnings mål och kunskapskrav.  De kunde ta lärandet i sina egna händer.  

Men det krävde mer tid för de genomsnitt presterande att uppfatta vad mål och betygskriterier exakt 

innebar och hur man kunde nå målet.  En elev tolkade alltid mål som godkänt.  De insåg att de inte 

hade fått någon möjligheter att delta in i bedömningsprocessen.  De saknade också erfarenhet om 

självbedömning och kamratbedömning.  De hade inte fått tillräcklig information om vad som var 

bra svar till uppgifterna som var svåra och hur de kan förbättra sig.  Nivån av delaktighet och 

interaktivitet på bedömning upplevde eleverna ganska lågt. 

När det gäller elevers önskemål på bedömning med syftet att förbättra lärande, önskade eleverna att 

få fler återkopplingar på prov och inlämningsuppgifter från lärare.  Två av de intervjuade eleverna 

ville att ha fler inlämningsuppgifter som ska påverka betyg istället för alltför många delprov.  

Varierande provs- former, storlek och svårighetsgrad samt minskade provstillfällen önskades också.  

En intressant upptäckt var att tre elever som önskade att lärare skulle förklara vad som skulle 

komma på provet, vanligen presterade genomsnittligt eller lågt.  Den eleven som skulle fortsätta 

studera ställde särskilt behov att få mer individuellt stöd och mer enskild tid för att nå högre betyg.   

Resultaten indikerade ett behov av en satsning på bedömning för lärande.  Det innebar att 

undervisningsmål och kunskapskrav tydligare borde synliggöras och konkretiseras.  Elevernas 

delaktighet och interaktivitet i bedömning borde möjliggöras.  Frekvent och konkret återkoppling 

istället för bara en betygsättning på prov och uppgifter borde ges.  Elevers möjligheter att vara 

huvudansvariga för sin egen lärande och att vara resurser för varandra borde aktiveras och 

förstärkas.  Lärare borde också anpassa undervisning och bedömning till olika behov hos varierande 

elever.  Majoriteten av eleverna i intervjun trodde att en satsning på formativ bedömning skulle vara 

bra för sitt lärande och för sin trivsel i skolan.   

Resultatet i denna studie var inte generaliserbart utan visade bara dessa sex elevers syn.  Men det 

fanns likheter till andra studier av samma områden som presenterats i 3.4.  Ur elevernas perspektiv 
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var bedömning kopplat till deras framtida arbete och fortsatta studier (Wastesson, 2010).  Det 

positiva hos prov var att proven gjorde eleverna plugga och kunde visa eleverna var de befinner sig 

(Korp, 2003: 51–52).  Eleverna relaterade också prov och betyg med motivation (Andersson, 2007) 

men även med stress och ångest (Vikström, 2011).  De lågpresterande eleverna bler mer stressad 

inför proven (Vikström, 2011).  Elelverna ansåg återkopplingar skulle bidra till förbättring och 

utveckling (Karlsson, 2008, i Forsberg & Lindberg, 2010: 86).  
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6. Diskussion 

6.1 Bedömningstriangel 

Man kan inte diskutera bedömning skilt från undervisningen (Lundahl & Lundgren, 2011).  Under 

ljuset av de nya läroplanerna, har lärarnas bedömningar vidare blivit mera didaktiskt inriktade.  

Lärarna får ökat inflytande över bedömningen på individnivå och didaktiska nivå (Korp 2011: 53).  

Därför bör läraren sätta bedömning i sitt didaktiska sammanhang.  Enligt Lundahl och Lundgren 

(2011: 89) måste bedömning bli en naturlig del av undervisningen och elever måste involveras i 

bedömningen.  Jag har valt att arbeta om den didaktiska triangel till en bedömningstriangel där jag 

beskriver min egen uppfattning av bedömning av lärande (summativ bedömning) och bedömning 

för lärande (formativ bedömning) och analyserar effekterna med formativ bedömning.  I modellen 

anser jag att bedömning är en del av undervisnings innehåll.  Bedömning berör en rad olika aspekter 

av undervisnings- och lärprocess, såsom lärarens roll, relationen mellan lärare och elev, lärarens 

repektive elevens perspektiv på bedömning, och var läraren och eleven befinner sig.   

  

När perspektivet hos läraren endast 

handlar om att undervisa för bedömning 

samt perspektivet hos eleven bara är att 

lära för bedömning, sker lärande i minst 

utsträckning. 

När perspektivet hos läraren syftar till att undervisa för 

lärande samt perspektivet hos eleven är att lära för lärande, 

och när deras perspektiv stämmer prefekt överens med 

varandra, sker lärande i optimala villkor, både för eleven 

och för läraren.   

Figur 3: Bedömningstriangel 

Att läraren bedömer elevens kunskap i syfte till att få underlag för betygssättning har varit 

traditionen och normen i skolan.   Alla lärare har haft likadana upplevleser av den summativa 

bedömningen när de sjäva var elever i skolan, därför är de vana vid den summativa bedömningen 
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som tradition.  Det blir naturligt för många lärare att undervisa som de själva har undervisats och 

bedöma som de själva har bedömts.  Å ena sidan, kan detta tradition och norm upprätthålla 

utbildnings kvalitet, men å andra sidan kan det utgöra hinder för hållbar utveckling och förändring 

(Lundahl & Folke-Fichtelius, 2011:17).  I fall av bedömning av lärande (Figur 3), anser jag att 

läraren och eleven har tagit för givet att lärarens roll är subjektiv och elevens roll är objektiv.   

Eleverna ser inte lärarens förväntningar på undervisningen, alltså de lär sig genom egen förståelse 

eller gissning.  Då fokuserar elever ofta på de lärandeobjekt vad som de tror ska bedömas.  Olika 

forskningsresultat ( Korp 2003: 52-53) visar att ”det är svårt för lärare att motivera de elever som 

riktar sin uppmärksamhet och sina ansträngningar mot vad de tror ’kommer på provet’.   De mer 

eller mindre medvetet anpassar sina inlärningsstrategier efter proven”.  Samtidigt vet lärare inte 

heller vad elever håller på med, vad de redan kan och vad de behöver hjälp med.  Alltså elever kan 

inte få tillräckligt stöd i läroprocessen.  Som en följd, tenderar många lärare att undervisa för 

bedömning samt många elever att plugga för bedömning.  Tre elever i undersökningen önskade att 

lärare kunde förklara vad som skulle komma på provet.  Det bekräftar sådan effekt hos summativ 

bedömning.  Då sker lärandet i minimal utsträckning. 

Enligt Black och Wiliam (2001, i Lundahl & Lundgren, 2011: 53), är det särskilt viktigt att fokusera 

på formativ bedömning om lärarens bedömningskompetens verkligen ska utvecklas.  Traditionell 

undervisning och bedömning måste förändras så att en interaktiv lärandemiljö kan skapas.  De 

rekommenderar strategier för ändrad pedagogik och förändringar i klassrummen.  Först måste 

eleverna involveras i bedömning.  Sedan måste den fortsatta undervisningen verkligen påverkas av 

bedömningen.  Vidare behöver bedömningen ske på ett sätt som främjar elevernas självkänsla.  

Bedömning för lärande kan lätt ses som ett sätt att undervisa snarare än bedöma elevens kunskaper.   

Nyckeln till bedömning för lärande handlar om att skapa ett ömsedigt utbyte av information och 

uppfattningar mellan läraren och elverna (Lundahl & Lundgren, 2011). 

Samhällets snabba veckling och förändring ställer ökande krav på elevers förmågor att producera 

och livslång lust på lärande (Lundahl & Lundgren, 2011: 12, 47).  Lärandet utifrån nya läroplaners 

kunskapsyn handlar inte bara en fråga om att elever kan reproducera, utan en fråga om att elever 

kan skapa ny kunskap och producera nya idéer (Lundahl & Lundgren, 2011: 48).  För att säkerställa 

elevers livslånga lärande är det viktigt att eleverna också engageras aktivt i bedömningspraktiken.  

Det krävs att ”det traditionella förhållandet mellan lärare och elev öppnas och elevens perspektiv 

erkänns i klassrummet”, enligt Shepard (2000 i Korp 2003: 82).  I context av summativ bedömning, 

är relationen mellan elev- och lärarrollen som objekt och subjekt, att bedöma och att bedömas.  Men 

formativ bedömning bidrar till att skapa större möjlighter att ”läraren och eleven känner varandra 

som ’hela personer’ (Korp 2003: 50).  Formativ bedömning koncenterar sig att främja elevernas 
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lärande.  Elevers sociala förmågor utvecklas också genom den sociala samspellet.  En följd av en 

fokus på bedömning för lärande blir att elevernas och lärarnas engagemang och intresse för skolan 

ökar ganska snart (Lundahl & Lundgren, 2011:12).    

Interaktion förekommer mellan lärare och elev och elever emellan i arbetet av formativ bedömning.  

Då blir undervisningsmålet och betygskriterier, lärares förväntningar, elevers motivation och 

förväntningar samt aktiviteter synliggjorda av varandra.  Läraren och eleven kan tillsammans 

reflektera över vilka som är elevens starka sidor och hur dessa kan förstärkas, vilka som är elevens 

svaga sidor och hur dessa kan utvecklas.  Därmed tar lärare och elev ökad ansvar för förändring och 

utveckling.  Således i klassrummet finns det aktiva elever, en aktiv lärare och en interaktiv 

lärandemiljö (Lindqvist, 1999, i Vikström, 2011: 5).  Då elevens perspektiv sätts i optimala 

överensstämmelse med lärarens perspektiv, sker lärande i maximum storlek, vilket är fallet av 

bedömning för lärande som presenteras i figur 3.  Här gäller lärandet inte bara för eleven att 

förbättra sitt lärande, även för läraren att utveckla sin undervisningsteknik och sina 

bedömningsstrategier.  Detta är ”nya ideal för lärande och utbildning, och de förutsätter mer av 

såväl elev som lärare i engagemang och planering” av bedömning och undervisning (Lundahl & 

Lundgren, 2011: 48).   

I den idealiska modellen för lärande, måste ansvar och förväntningar ur både lärares och elevs 

perspektiv ökas.  Helenius (2012) och Hansson (2012) arugumenterar om vikten av att höja 

läraransvar och förväntningar.  De påpekar att ”låga förväntningar på eleverna ger sämre 

undervisning” och ”mindre läraransvar ger sämre kunskaper”.  Ansvaren hos eleven respektiv 

läraren är ett ganska stort område att behandlas.  I följande delen sammanfattar jag endast en del 

detta, vilket jag har lärt mig genom den här studien. 

Dessa är lärarens ansvar:  

- Lärarens uppgift enligt Vygotsky (i Forsell, 2005) är delvis att organisera den sociala miljön 

som utvecklar elevens handlingar och det sociala samspelet, delvis att hålla koll på elevernas 

ZPD (Zone of Proxial Development), delvis att ge stöd och utmaning för att nya zoner skall 

utvecklas.  Lindqvist (1996, i Vikström, 2011: 5) beskriver att ”om läraren bara uppträder i 

rollen som en enkel pump, så kan han lika bra ersättas av en lärobok eller ett lexikon”.  Det 

liknar Hofvendahls beskrivning om vad ”Sokrates svarade när han fick frågan varför han 
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inte författade egna texter: Om du ställer frågor till en bok, får du inget svar” (i Lundahl & 

Folke-Fichtelius, 2011: 35). 

- Läraren bör vara initiativ att satsa på formativa bedömningar.  Lärandemål måste på ett 

tydligt sätt förmedlas till eleverna (Lundahl & Lundgren, 2011: 89).  Ansvaret tillhör läraren 

att organisera interaktion i klassrummet så att eleverna blir delaktiga i formativa 

bedömningsprocessen.  Läraren bör anpassa undervisningen till elevers behov som 

synliggjorts.  Det sker bäst genom att eleverna görs delaktiga i undervisningen och i 

bedömning.  Lärare bör ge effektiva återkopplingar som är nödvändiga så att eleverna ser 

hur de kan förbättras (Lundahl & Lundgren, 2011). 

- Dessutom måste läraren inse bedömningen och eleven som en helhet. Men lärande behöver 

inte vara samma för olika elever. Lärare bör ta hänsyn till elevers olikheter och uppmuntra 

bästa utveckling för en enskild elev under sitt eget tak (Korp, 2003). 

Dessa är elevers ansvar:  

- Aktiv och ansvarstagande: Den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey (i 

Forsell, 2005) påpekar att eleven lär sig bäst när han/hon är aktiv och ansvarstagande i sitt 

lärande. 

- Eleverna måste bli medvetna om vad målen är och betygskriterier handlar om (Lundahl & 

Lundgren, 2011).  Elever som inte förstå bör fråga lärare och be om hjälp.  Faktum är att alla 

inte vill fråga.  Det är inte lätt för lärare att ge stöd om eleven inte fråga.  Alltså bör elever 

vara aktiv att ha läraren som en nyckelresurs. 

- Eleverna måste visa läraren sina framsteg och missförstånd, vad de kan och inte kan.  Och 

eleven bör satsa på förbättring när han/hon har fått återkopplingar från lärare (Lundahl & 

Lundgren, 2011). 

- Samspel mellan elever: Lärande är i högsta grad en social process.  Elever kan lära sig av 

varandra.  Elev bör vara öppen för olika perspektiv i interaktionen med kamraterna.  Att 

vara våga och trygga att ge kritik och ta kritik är viktig i samspellet (Lundahl & Lundgren, 

2011). 

- Eleverna bör också ge effektiva återkopplingar till lärare, därför att lärare också behöver 

motivation och feedback som kommer från elever för att förbättra sin undervisning och 

bedömning. 

I praktiken av förmativa bedömningar,  föreslår Lundahl och Lundgren (2011: 51) att eleverna kan 

ta över svar att ställa frågor till varandra och bedöma varandras svar.   Eleverna bör få längre tid på 

sig för att formulera svaren.  Läraren bör variera frågeställningar, exempelvis ”lägga upp frågandet 
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mer som en intervju än som ett förhör” (Lundahl & Lundgren, 2011:51).  När det gäller prov, ska 

proven utformas främst i syfte till att ge både lärare och elever maximal information om elevernas 

kunnande och behov (Lundahl & Lundgren, 2011:51).  

Det finns också kvantitativt bevis i forskningen på att förbättrat arbete med formativ bedömning 

leder till högre resultat, vilket jag avser att berätta i den bedömningstriangeln.  Forskarna använder 

termen ”effektstorlek” i effektstudier av formativ bedömning.  Black & Wiliam (2001, i Lundahl & 

Lundgren, 2011: 53, i Jönsson 2012: 94) har dragit en slutsats att en positiv effekt på mellan 0,4 och 

0,7 med formativ bedömning.  Effektstorleken 0,4 menar att en genomsnittlig elev i en grupp som 

arbetat med formativ bedömning skulle räknas till de 35% bästa i den grupp som inte lägga fokus på 

formativ bedömning.  Wiliam (2006, 2009, i Lundahl & Lundgren, 2011: 54, i Jönsson 2012: 94) 

bekräftar vidare att formativ bedömning ”ökar elevernas lärande med mellan 50 och 100 procent 

och effekten blir två till tre gånger så stor med formativ bedömning men till bara en tiondel av 

kostnaden, jämfört med att minska klassens storlek med runt 30%”.  Dessa studier visar också att 

både elevernas och lärarnas lust för skolan ökas genom satsningen på formativ bedömning. 

6.2 Formativ bedömning vs summativ bedömning 

Jag anser att både formativ bedömning och summativ bedömning bör få sin plats i skolans 

bedömningspraktik.  Jag har valt att göra följande model (Figur 4) för att visa min egen tanke på  

olika effekter av summativ bedömning och formativ bedömning.  Summativ bedömning är mer mål- 

och resultatstyrd medan formativ bedömning är mer processstyrd. 

 

Figur 4: Summativ bedömning vs Formativ bedömning 

Summativ bedömning mäter skolans resultat i form av elevers betyg och kan ge underlag för 

resursfördelning (Lundahl & Lundgren, 2011:86).  Elever motiveras av olika saker.  En vis del av 
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elever piggas upp av summativa bedömning och jobbar hårt för att få högre betyg.  Den elev som 

uppgav att “prov stimulerar lärande när man kan visa man är kunnig” är en bra exempel på detta.  

Dessutom kan summativ bedömning tvinga en del elever att plugga.  Det är bättre att elever lär sig 

någonting än ingenting även med summativa avsikten (Jönsson, 2011).  För att elever inte ska tappa 

sitt självförtroende, ska uppgifterna vara lagom svåra.  Ur elevernas perspektiv är betyg kopplat till 

deras framtida arbete och/eller fortsatta studier .  Ur lärarnas perspektiv är de summativa proven en 

självklar del i skolans vardag (Black, Harrison et al. 2003, i Lundahl & Lundgren, 2011: 51).  

Därför är det nödvändigt att ha summativ bedömning kvar. 

Formativ bedömning har ett framåtriktat och utvecklande perspektiv (Lundahl & Lundgren, 

2011:86).  Forskningen som beskrivits ovan har bekräftat olika fördelar hos formativ bedömning; 

elevers lärande och sociala förmågor utvecklas, lärares undervisning förbättras och både elevers och 

lärares lust för skolan ökas.  Läroplaners mål ”att främja elevernas kommunikativa utveckling, 

deras kreativitet, ansvar och inflytande” kan bättre nås genom förbättrat arbete med formativ 

bedömning (Lundahl & Lundgren, 2011: 58).  Majoriteten av eleverna i intervjun håller med om att 

en satsning på formativ bedömning kan vara bra för sitt lärande och för sin trivsel i skolan.   

I context av formativa bedömningen, får lärare och elever syn på varandras respektive behov och i 

samverkan kan utforma nya strategier för bedömning som kommer att förbättra såväl undervisning 

som lärande.  Läraren får en bättre och djupare bild av sina elever i den formativa processen.  

Lärares undervisnings- och bedömningskompetens ska också utvecklas i arbetet av bedömning för 

lärande.  Elever genom formativ bedömning har lätt att skapa en öppen medvetenhet om sina 

förmågor, färdigheter och inlärningsstrategier.  Deras sociala förmågor ska också utvecklas i större 

utsträckning i arbetet att samspela med andra i den aktiva lärandemiljön.  Därmed kan 

utbildningssystemens dubbla uppgifter väl uppfyllas; dels att utbilda kunniga och kompetenta 

personer, dels att fostra medborgare. 
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7. Avslutande kommentar 

Forskningen visar att de elever som haft mest nytta av formativ bedömning är elever som brukade 

prestera svagt.  Skillnaden mellan de högst och lägst presterande eleverna hade minskat med 

satsningen på bedömning för lärande (Lundahl & Lundgren, 2011, och Korp, 2003).  Är det rättvis 

för högst presterande elever?  Har forskarna tänkt på strategier som kan driva de högpresterande 

eleverna vidare utvecklas?  Bedömning bör inte utgå från en allmän förmåga utan från att 

individernas kognitiva kapacitet.  Eleverna bör utvecklas efter sina egna förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga.  Jag menar att lärare måste ta 

hänsyn till elevers olikheter.  Även till en och samma  elev, lärandet varieras från situation till 

situation.  Lärande beror i olika utsträckning på lärares ansvar och förväntningar och elevens egen 

insatser.   

Korp (2003: 47) anser ”effektivitet” ligger i centrum i diskussionerna och forskningen om 

bedömning.  ”Effektivitet” anses då ”den utsträckning i vilken arbetet i skolorna bidrar till det egna 

landets framtida ekonomiska utveckling” (Korp, 2003: 47).   Men vad innebär ”effektivitet” för 

elever?  I vilken utsträckning bidrar ”effektivitet” till elevers framtida arbete och inkomster?  

Forskningen föreslår att varje elev tillåts arbeta i sin egen takt.  Det tolkas ofta att eleverna ska ges 

en viss frihet att bestämma över sin tid, och att välja mellan givna arbetsuppgifter.   Jag håller inte 

med.  Jag tycker att det är rimligare att elever lär sig att effektivt använda sin tid och utveckla 

förmåga att formulera bra inlärningsstratigier.  Alltså ”effektivitet” i klassrummet bör lägga vikt på 

hur lärare kan hjälpa eleverna att plugga ”efficiently & effectively”, dvs. göra rätt sak på rätt sätt.  

Alltså elever kan aktivt utveckla effektiva strategier för sitt lärande.  Våra elever behöver därför ges 

möjlighet att träna och utveckla förmågan att "lära att effektivt lära " i det dagliga klassrummet.  

Det kräver att vi lärare organiserar lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och 

utmanar.  Det sker bäst också genom formativ bedömning.  Att effektivt handla, ska inte endast 

främja elevers lärande, utan också gynna deras personliga utvecklingar, vilket de ska ha stor nytta 

av i hela livet.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev & Intervjuguide 

Hej! 

Som ni vet, nu går jag min tredje och sista termin på lärarutbildningen och arbetar med  

examensarbetet.  Arbetet syftar till att undersöka elevers syn på bedömning.   

Det är eleverna som tar prov och bedömas i skolan.  Men det finns ganska lite information om 
elevers attityder till bedömning och hur bedömning påverkar elevers skolarbete samt hur 
bedömning kan användas för att främja lärande.  Jag tror det är viktigt att lyssna på elevers röster 
och låta elever stå i centrum i bedömningsundersökning. 

Svara så mycket du vill!  Uttryck vad som helst!  Jag tror alla typer insatser från er kommer att 
bidra till forskning inom bedömning för lärande.  Intervjun tar cirka 45-60 minuter.  Jag önskar att 
spela in intervjun och hoppas att detta inte möter något hinder.  Alla uppgifter ska behandlas 
konfidentiellt. 

Jag kommer att ta upp följande frågeområden: 

Bedömning i allmänhet 

- Vad kan vara positivt med prov och betyg? 
- Vad kan vara negativt med prov och betyg? 
- Hur hanterar du det när prov/betyg negativt påverkar ditt vardagliga arbete i studie? 
- Vad tycker du bäst om/sämst om när det gäller provsformer? 

Bedömning för lärande 

- Hur får du reda på undervisningens mål och vad som krävs för att nå olika betyg? 
- Använder ni regelbundet självbedömning och kamratbedömning som ett redskap för ert 
            lärande?  Kan du berätta din upplevelse med självbedömning och kamratbedömning? 
- Är du aktiv i interaktion med lärare och tar ansvar för ditt lärande?  Ge exempel. 
- Upplever du att du får tillräcklig information om hur du ligger till?  
- Vad anser du att du själv eller läraren kan göra för att utveckla för ditt lärande? 
- Tror du att en satsning i skolan på bedömning för lärande ska vara bra för ditt lärande och 
            för din trivsel i skolan?  Berätta om dina önskemål. 

Om du har frågor angående ovanstående information, hör gärna av dig före intervjutillfället. 

Varmt tack på förhand för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Min 
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Bilaga 2: Informationssökning: 

Svensk forskning om bedömning och elever perspektiv på bedömning 

- Jag har sökt i LIBRIS med sökord ”bedömning”, ”kunskapsbedömning” och ”prov” för att 

få en bild av den aktuella forskningen i Sverige om bedömning och slutligt valt att läsa 

”Svensk forskning om bedömning – en kartläggning” av Eva Forsberg och Viveca Lindberg. 

- Jag har sökt i hemsidan ”uppsats.se” med sökord ”elevers syn/perspektiv på bedömning”, 

”kunskapsbedömning” och ” elevers syn/perspektiv på prov” för att få en bild av 

uppsatserna som handlar om elevers perspektiv på bedömning och slutligt valt att läsa de 

följande fem för att få inspiration hur man formulerar intervjufrågor och analyserar 

resultaten utifrån elevers syn.   

1. Jonas Vikström (2011). Bedömningsformer i matematik i grundskolans år 9. Mälardalens 

högskola. 

2. Alexandra Wastesson (2010). Att bedöma och bli bedömd: En studie av lärares och elevers 

syn på betyg och likvärdig bedömning. Magister-uppsats, Stockholms universitet. 

3. Tobias Andersson (2007). Elevers perspektiv på bedömning, motivation och närvaro i ämnet 

idrott och hälsa. Y-uppsats från Malmö högskola. 

4. Maria Åström & Hanna Eklöf (2011). Elevers syn på nationella prov, Umeå Universitet, 

BVM Nr 44, ISSN 1652-7313. 

5. Helena Marttala & Annakarin Stylbäck (2007). Bedömningens tillämpning i praktiken: en 

studie om bedömning och betygssättning i de naturorienterade ämnena. Uppsats för 

yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Utbildningsvetenskap. 

I slutet av resultatredovisning, beskrev jag den kopplingen mellan den här studien och tidigare 

forskning som benämndes ovan. 


