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Sammanfattning 
 

Bakgrund Jag har valt att skriva om elevers upplevelser av kunskapsbedömning. Då 
bedömning ökar i omfattning och sker allt tidigare i skolåren ställs höga 
krav på likvärdighet och rättvisa i bedömning. Hur bedömning eventuellt 
inverkar på elevers motivation, självkänsla och vidare lärande, blir då 
viktigt att skaffa kunskap om. 

 

Syfte Studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av 
kunskapsbedömning. Vad har elever för känslor inför att bli bedömda 
och hur uppfattar de syftet med bedömning? Jag vill även ta reda på hur 
resultat och respons uppfattas av elever. 

 

Metod Jag valde en kvalitativ ansats i min studie. För att få en uppfattning om 
den kontext eleverna upplever bedömning i, genomförde jag först 
ostrukturerade observationer i klassrummet. Under observationerna 
fördes löpande anteckningar som kompletterades direkt i anslutning till 
varje tillfälle. Därefter intervjuade jag tio elever om deras upplevelser av 
bedömning. Intervjuerna spelades in med diktafon och skrevs ut i sin 
helhet. Med stöd av observationsanteckningarna kategoriserades och 
analyserades sedan elevernas svar.  

 

Resultat Resultatet visade att eleverna i undersökningen kände trygghet inför 
lärarens egna prov, men oro inför nationella prov. Det tycktes finnas ett 
samband mellan förtrogenhet med innehåll och inställning till provet. 
Samtliga elever framförde att bedömning först och främst är till för 
lärande. En uppdelning fanns av elever som drevs av inre motivation och 
elever som drevs av yttre motivation. När det gäller elevernas 
uppfattningar av resultat och respons fann jag att samtliga presenterade 
sina resultat genom att ange antal fel. Responsen på elevernas 
bedömningar och arbeten verkade fungera mest som en bekräftelse på 
arbetsinsats. 
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Inledning 
 
I allt lärande ingår vid något tillfälle någon form av bedömning. Det kan vara att man själv 
bedömer sina framsteg och sitt lärande eller att någon annan gör det. I skolan blir bedömning 
särskilt tydlig och särskilda krav ställs på aktörer, mål och genomförande. Kraven gäller till 
exempel likvärdighet i bedömning för elevers rättssäkerhet. Att rättvist bedöma en elev och ge 
denne tillfälle att få visa sitt kunnande på så många olika sätt som möjligt, kräver både 
kompetens och tid av läraren. Skolverkets riktlinjer kring bedömning beskriver noga vad som 
ska bedömas. Hur bedömningen ska ske lämnas i stort åt lärare och kommunala huvudmannen 
att besluta. 
 
I och med införandet av skriftliga omdömen (Den individuella utvecklingsplanen: med 
skriftliga omdömen: allmänna råd och kommentarer, 2008) finns ett behov av fortbildning 
inom bedömning för lärare i tidigare skolåren. Inom ett par år ska lärare ge elever betyg redan 
i år 6, vilket även detta medför ett ökat behov av fortbildning inom bedömning och 
betygssättning. När jag själv nu kompletterar min tidigare fritidspedagogexamen med 
lärarexamen för grundskolans tidigare år, finner jag att detta område, enligt min mening, är 
eftersatt i utbildningen. Att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur bedömning upplevs kan 
ge kunskaper som gynnar både verksamma lärare och elever. Lärare kan få en anvisning om 
områden att utveckla eller på annat sätt förändra. Elever kan få ett bättre stöd i sin 
kunskapsutveckling genom att bedömning utvecklas som stöder lärande. 
 
Då bedömning kan stimulera, utveckla och motivera, men även ha negativa effekter för elever 
(Harlen & Deakin Crick, 2002), anser jag det vara ett viktigt område för blivande såväl som 
verksamma lärare, att utveckla kunskaper inom. Den internationella forskningen i ämnet är 
tämligen omfattande, men jag upplever att det finns en stor efterfrågan på svensk litteratur 
kring bedömning. Behovet kan delvis komma av att den internationella erfarenheten och 
forskningen kanske inte alltid är direkt överförbar på svensk undervisningskontext. Den 
internationella forskningen inriktar sig på hur bedömning inverkar på elevernas lärande och 
resultat, dock saknas forskning på bedömningsfrågor ur elevperspektiv.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Elevers kunskapsutveckling blir idag bedömd, dokumenterad och värderad från den dag de 
börjar skolan, som 6-7-åringar. Det finns regler och riktlinjer som styr bedömning men det 
finns relativt lite forskning kring hur bedömning upplevs av, eller påverkar, de yngre 
eleverna. Tidigare har bedömning till stor del använts för att kontrollera elevers behållning av 
undervisningen, för att certifiera till högre utbildning eller titel eller för att ligga till grund för 
urval. Nu diskuteras och utvecklas bedömning som ett stöd för elevers lärande. En sådan 
utveckling av bedömning kräver att vi undersöker hur eleverna uppfattar och upplever att 
bedömas, anser jag. Syftet med min studie är därför att undersöka elevers upplevelser av 
kunskapsbedömning. Detta kan endast undersökas genom att möta elever och ta del av deras 
tankar och åsikter. 
 
Utifrån mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 
 

• Vilka känslor har elever inför kunskapsbedömning? 
• Hur uppfattar elever syftet med kunskapsbedömning? 
• Hur resonerar elever om sina resultat? 
• Hur upplever elever olika former av respons? 
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Bakgrund 
 

Skolverkets ramar 
Kunskapsbedömning i obligatoriska skolväsendet är styrt av ett antal regler och riktlinjer 
(Grundskoleförordningen 1994:1194; Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, 2006; Grundskolan: kursplaner och 
betygskriterier, 2008). Dessa nationellt fastställda regler och riktlinjer har som syfte att 
säkerställa likvärdighet i utbildning, bedömning och betygssättning för landets 
grundskoleelever. Bedömning i form av betyg blir en värdering av elevens måluppfyllelse. Då 
detta betyg är en ingång till vidare studier påverkar bedömning i förlängningen elevens 
framtid, vilket gör frågan om likvärdighet i bedömning till en fråga om rättssäkerhet för 
eleven. Grunden för bedömningen är alltid de nationellt fastställda målen och kriterierna.  
 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

Den gällande läroplanen beskriver skolans övergripande uppdrag. Läroplanens kunskapssyn 
bygger på en helhetssyn på barns utveckling, kunskap och lärande. Det betänkande som ligger 
till grund för Lpo 94 diskuterar kunskapsbegreppet utifrån tre olika aspekter (SOU 1997:21).  
Ur dessa aspekter ses den enskilda individen själv som aktiv skapare av kunskap och den 
kunskap som skapas är en dynamisk produkt av det man redan kan och den nya kunskap man 
försöker nå. Vidare ses kunskap som beroende av den kontext den skapas i samt som ett 
redskap för att förstå och hantera omvärlden. Ytterligare ses kunskap som en produkt av ett 
mellanmänskligt samspel, en aktiv social och kulturell konstruktion. Lpo 94 presenterar 
kunskap som fyra samspelande och samexisterande former, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa fyra former ska balanseras och bli till en helhet i undervisningen. I 
regeringens skrivelse (1997) beskrivs hur denna kunskapssyn bör påverka prov och 
bedömning i skolan. Resultaten bör visa vad en elev kan göra med sin kunskap i form av 
övergripande kompetenser. Pettersson (2005) menar att den breda kunskapssyn som anges i 
läroplan och kursplan medför att såväl innehåll som form för bedömning bör vara allsidig. 
 
Läroplanens mål att sträva mot anger den önskvärda kvalitetsutvecklingen för skolans arbete. 
När det gäller kunskaper är det tydligt uttryckt att nyfikenhet och lust att lära ska ligga till 
grund för all undervisning. Följande mål för bedömning och betyg är hämtade ur Lpo 94 
(2006, s. 16): 
 
     Skolan skall sträva efter att varje elev 

• Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i  

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  
 
Här uttrycker läroplanen alltså klart att eleven ska involveras i bedömningsprocessen och 
utvecklas i att ta eget ansvar för sitt lärande. Riktlinjerna under bedömning och betyg pekar 
tydligt på lärarens skyldighet att ge återkommande gensvar och information om 
kunskapsmässig såväl som social utveckling, till eleven i synnerhet, men även till föräldrar. 
Syftet med denna information är att elev och hem ska kunna följa elevens kunskapsutveckling 
och vara väl insatt i vilket betyg som kommer att sättas samt grunderna bakom 
(Författningskommentarer till likvärdig bedömning och betygssättning, 2009). 
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Kursplaner och betygskriterier 

Kursplanerna i varje ämne beskriver de kunskapskvaliteter undervisningen ska utveckla. Det 
är dessa kunskapskvaliteter bedömningen ska ske mot. I kursplanerna finns ingenting nämnt 
om vilka arbetsmetoder eller stoff undervisningen ska innehålla. Varje lärare och skola har 
ansvar för att tillsamman med eleverna välja arbetsmetoder och stoff som gör att man bäst 
uppfyller nationella mål och kriterier. Vid planering och utvärdering ska hänsyn tas till var 
och ens förutsättningar. För varje ämne eller ämnesblock finns nationellt fastställda mål att 
uppnå för år 3, år 5 samt år 9. Dessa mål för år 9 motsvarar de kunskaper eleven ska nå för att 
få betyget Godkänt. Mål att uppnå anger en lägsta godtagbar kunskapsnivå för alla elever. De 
flesta både kan och bör komma längre i sitt lärande (Grundskolan: kursplaner och 
betygskriterier, 2008).  
 
Avsnitten bedömningens inriktning i kursplanerna anger de kunskaper och kunskapskvaliteter 
som ska bedömas oavsett betygssteg. För betygsstegen Väl godkänd och Mycket väl godkänd 
finns preciserade betygskriterier. Inför betygssättning ska läraren göra en allsidig bedömning 
av elevens kunskaper med hjälp av all tillgänglig information om densamma (Lpo 94, 2006). 
Det finns alltså ingen nationell styrning av bedömningsform eller bedömningstillfälle för 
betygssättning. Det blir i stället lärarens ansvar att använda varierade bedömningsformer och 
bedömningstillfällen som ger eleven möjlighet att visa sina kunskaper och kunskapskvaliteter. 
Utöver de nationella målen och kriterierna ska varje skola utforma lokala mål och kriterier. 
Dessa används som bedömningsgrund då betygssättning och bedömning sker när ett ämne 
eller ämnesblock inte är avslutat. De lokala målen ska alltid ta hänsyn till de mål eleverna ska 
ha nått då ämnet är avslutat (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2008). 
 
För ämnet matematik gäller som grund för bedömning, följande kvaliteter i elevens kunnande 
(Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2008, s. 30-31): 
 

Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 
Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang 
Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv 
 

Det är alltså dessa kunskapskvaliteter eleven ska få möjlighet att visa och som ska ligga till 
grund för lärarens bedömning.  Det medför att bedömningen bör vara varierad både vad gäller 
innehåll och genomförande. Elever bör ges möjlighet att bedömas både i former då de arbetar 
enskilt och i gruppaktiviteter.  Kvaliteter som gäller förmåga att använda, värdera och 
reflektera över matematiska lösningar och resonemang kräver i viss mån ytterligare minst en 
part för diskussion och argumentation. De specificerade kriterierna för betygsnivåerna Väl 
godkänd samt Mycket väl godkänd innebär att eleven utvecklar de grundläggande förmågorna 
vidare med än mer självständighet och säkerhet.  
 
Grundläggande kvaliteter för bedömning i ämnet svenska uttrycks som elevens förmåga att:  
 

nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer med olika språkliga 
medel och med den variation som varje situation kräver, 
 
på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet genom läsning både av 
skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via andra medier samt 
 
medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel  
(Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2008, s. 102). 
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I bedömning för ämnet svenska handlar det alltså om elevens visade skicklighet i att hantera 
språket och själv uttrycka sig med hjälp av olika medel och i olika situationer. Vidare handlar 
det om elevens förmåga att förhålla sig till andras texter i olika sammanhang samt elevens 
vidgade erfarenhet och upplevelser av litteratur och andra texter, både på egen hand samt 
gemensamt med andra. Ämnet svenska handlar mycket om språklig säkerhet i tal och text, 
litterära upplevelser och uttrycksmedel, men även om diskussion och argumentation, kritiskt 
granskande, tolkning samt jämförelser. Här ligger en utmaning för läraren att hitta former för 
bedömning som ger alla elever att möjlighet att visa de skiljda kvaliteterna som enligt 
kursplanen ska ligga till grund för bedömningen. 
 

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 

I riktlinjer för samverkan mellan skola och hem klargör läroplanen att läraren fortlöpande 
skall informera elev och vårdnadshavare om elevens kunskapsmässiga utveckling (Lpo 94, 
2006). Enligt grundskoleförordningen ska denna information ske i form av utvecklingssamtal 
minst en gång per termin (1994:1194. Vid utvecklingssamtalen ska en skriftlig individuell 
utvecklingsplan upprättas för varje elev. Utvecklingsplanens syfte är att ge en bild av elevens 
skolsituation och stödja elevens fortsatta lärande (Författningskommentarer till likvärdig 
bedömning och betygssättning, 2009). Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla 
skriftliga omdömen: 
 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 
1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som eleven får 
undervisning i, (Grundskoleförordningen 1994:1194, 7 kap. 2 §).  
 

De skriftliga omdömena ska alltså beskriva elevens aktuella kunskaper i förhållande till de 
nationella målen. Att de skriftliga omdömena och därmed även bedömningarna ska relatera 
till de nationella målen innebär att de tydligt ska utgå ifrån de kunskaper och förmågor som 
beskrivs i kursplanernas Bedömningens inriktning. Skolverket har givit ut anvisningar för 
innehåll och syfte med individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen (Den individuella 
utvecklingsplanen med skriftliga omdömen: allmänna råd och kommentarer, 2008). Här finns 
beskrivet att bedömningarna som ligger till grund för den individuella utvecklingsplanen ska 
vara framåtsyftande och vara ett stöd för elevens fortsatta kunskapsutveckling. Vidare 
påpekas att en viktig utgångspunkt för lärande och bedömning är att eleven vet vilka mål 
undervisningen syftar mot. Eleven bör även vara väl insatt i de förmågor och 
kunskapskvaliteter som ska bedömas samt hur bedömningen ska ske. I en framåtsyftande 
funktion ska bedömningarna ligga till grund för den vidare pedagogiska planeringen och lyfta 
fram elevens utvecklingsmöjligheter. Skolverket påpekar att den skriftliga dokumentationen 
av elevens lärande och kunskapsutveckling bör fungera som stöd och en hjälp vid utvärdering 
samt vidare planering. I det dagliga arbetet ansvarar läraren för att eleven får träna sig i att 
värdera och bedöma sin egen kunskapsutveckling och sitt lärande. 
 

Nationella prov år 3 

Våren 2009 genomfördes en obligatorisk utprovningsomgång av nationella prov i årskurs 3. 
Proven gjordes i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. I den provpärm 
Skolverket skickar ut till skolorna förklaras ämnesprovens syfte, konstruktion samt innehåll 
(Skolverket, 2009). Pärmen innehåller även kopieringsunderlag för genomförande av proven. 
Som syfte beskrivs att proven ska vara ett stöd för lärarnas bedömning av elevens 
måluppfyllelse. Resultaten ska sedan ligga till grund för utvärdering och uppföljning både 
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lokalt och nationellt. För att ämnesproven inte ska bli alltför omfattande har man valt att inte 
pröva alla kursplanernas mål. Utprovning av ämnesproven har skett i olika delar av landet för 
att säkerställa att de inte gynnar eller missgynnar elever på grund av kön eller kulturell eller 
socioekonomisk bakgrund.  
 
Den kunskapssyn och syn på lärande som uttrycks i läroplan och kursplaner ligger till grund 
för konstruktionen av uppgifterna i ämnesproven. Som en spegling av denna syn på kunskap 
innehåller ämnesproven både individuella uppgifter och gruppuppgifter. Även 
ämnesintegrerade delar finns och flera av delproven presenteras inom ramen av en skönlitterär 
berättelse. Konstruktionen av proven ger dem både en summativ och en formativ funktion. 
Det vill säga att de både ska kunna säga något om elevens aktuella måluppfyllelse, men även 
något om hur man bör arbeta framåt för att eleven ska nå grundskolans mål. Som hjälp vid 
bedömning av elevens måluppfyllelse finns ett antal exempel på elevarbeten med 
kommentarer. För att stödja den formativa funktionen finns beskrivningar både på de 
kunskaper och på de förmågor eleven kan visa i varje delprov, samt vilka eventuella 
missuppfattningar och felaktiga strategier eleven uppvisar (Informationsmaterial om nationellt 
prov i årskurs 3 – Matematik, 2009).  
 
Inför proven får eleven göra en egen bedömning av sina kunskaper och attityder till varje 
ämne. Syftet med detta är att göra eleven medveten om och ta eget ansvar för sitt lärande, 
vilket är ett av läroplanens övergripande mål. Det är även ett stöd för läraren i det 
pedagogiska arbetet med eleven. Elevens prestationer på de olika delarna i proven resulterar i 
en kunskapsprofil. I en tabell klargörs om eleven nått kravnivån för varje delprov. I 
kunskapsprofilen beskriver läraren även elevens kunskaper i ämnet relaterat till de mål som 
proven prövar. Här ska läraren inte enbart utgå från resultaten på ämnesprovet utan även väga 
in tidigare erfarenheter av elevens kunskaper (Informationsmaterial om nationellt prov i 
årskurs 3 – Matematik, 2009). Vidare innehåller kunskapsprofilen elevens uppfattningar om 
ämnet. Utifrån detta ska sedan lärare, elev samt vårdnadshavare komma överens om vad som 
ska fokuseras i undervisningen framöver för att eleven ska nå grundskolans mål.  
 

Forskningsbakgrund 

Bedömningens syfte 

Korp (2003) gör en grov indelning av bedömning i summativ bedömning och formativ 
bedömning, beroende på dess syfte. Denna indelning och dessa begrepp används även i 
internationell forskning och litteratur (jfr. Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003:  
Harlen & Deakin Crick, 2002). 
 
Summativ bedömning - bedömning av lärande 
Summativ bedömning innebär att de kunskaper och förmågor eleven utvecklat fram till en 
viss punkt bedöms i relation till uppställda krav och mål, och sedan tilldelas ett värde. 
Summativ bedömning syftar inte till något ytterligare lärande i sig. På elevnivå används denna 
form av bedömning för betygssättning eller rangordning. Den kan även syfta till certifikation 
av en viss kompetens eller till att skilja sökande till ett begränsat antal platser åt. Vidare är 
summativ bedömning även kopplat till skolans ansvar för utbildning och elevers rätt till 
minimum av undervisning för att nå uppsatta mål (Korp, 2003). De nationella proven för 
årskurs 3, årskurs 5 och årskurs 9 är en form av summativ bedömning kopplat till elevens 
rättighet till likvärdig utbildning. Dessa prov har även en funktion som nationell utvärdering 
av kunskapsnivån och läroplanen.   
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Formativ bedömning - bedömning för lärande 
Formativ bedömning av elever syftar till att föra eleven framåt i sitt lärande genom att dels ta 
reda på var eleven står i nuläget, men även vad som behövs för att eleven ska komma vidare. 
Korp (2003, s. 81) sammanfattar de vanligaste syften med formativ bedömning: 
 

• 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, d v s markera diskursens gränser 

och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter 
• att motivera elever i skolarbetet 

 
Den formativa bedömningen blir alltså ett verktyg för lärande, i den dagliga undervisningen. 
För att stödja lärande krävs att bedömningen ger information som kan användas för att leda 
eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Black et al., 2003). Black et al. (2003) påpekar att 
respons är en viktig del av formativ bedömning. Responsen bör innehålla dels en bedömning 
av elevens aktuella prestation, dels visa på vad eleven behöver göra för att komma vidare. 
Grundläggande för formativ bedömning är att eleven är väl förtrogen med de mål 
undervisningen ska leda till. Elevens självvärdering och självbedömning är en viktig faktor i 
kunskapsutvecklingen. 
 

Bedömningsformer 

Ingen form för bedömning, eller typ av prov, passar för alla tillfällen och alla åldrar. Det finns 
flera faktorer att ta hänsyn till både vad gäller val av innehåll och form för bedömning. 
Bedömningsformen måste anpassas till vad man vill mäta och varför (Korp, 2003). I valet av 
bedömningsform måste läraren ta hänsyn till att den verkligen mäter de kunskaper eller 
förmågor undervisningen syftat till att utveckla hos eleven. Bedömningsformen styrs även av 
vad resultatet ska användas till, samt om resultatet ska användas på elevnivå eller 
organisationsnivå. Korp (2003) tar upp de två typer av prov som i dagligt tal benämns 
konventionella samt alternativa: 
 
Konventionella prov består oftast av ett papper med uppgifter som ska lösas individuellt och 
skriftligt. Ett sådant prov kan innehålla såväl fasta svarsalternativ som möjligheter för eleven 
att själv formulera svaren. Dessa frågor är av sådan karaktär att eleven här ska återge 
inhämtad kunskap och kan besvaras antingen rätt eller felaktigt. 
 
Alternativa prov består ofta av praktiska uppgifter som löses genom att eleven tillämpar den 
kunskap och kompetens han/hon utvecklat. Dessa uppgifter kan ha många olika lösningar som 
alla är rätt. De är inriktade mot högre kognitionsnivåer och metakognition och innefattar även 
kreativa samt affektiva aspekter på kunskap. 
 
Dysthe (2003) tar upp lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, som utgångspunkt för hur 
bedömningsformerna bör se ut. Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärandet situerat och 
konstrueras genom samarbete i en kontext. Kommunikation är här en central faktor i 
skapandet av ny kunskap. Ur detta perspektiv bör bedömningsformerna inriktas på kvalitén på 
elevens deltagande i läroaktiviteten samt pågå fortlöpande. Även förmågan att värdera och 
analysera sitt eget och gruppens lärande blir viktig ur detta perspektiv, menar Dysthe (2003). 
Även Shepard (2000) diskuterar hur den sociala aspekten av lärande bör påverka 
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bedömningsform. Genom bedömning i grupp får eleven en vana att förklara och argumentera 
för sitt resonemang. Bedömning i grupp ger även träning i att ge och få feedback av kamrater. 
Eleven utvecklar sin kompetens i ett socialt sammanhang. Vidare menar Shepard (2000) att 
lärandet i skolan alltid bör vara relaterat till världen utanför, då det är där kunskapen sedan 
ska användas. Klassrumspraktiken och bedömningsformen bör därför innehålla autentiska 
uppgifter. 
 
För likvärdighet och rättvisa i bedömningssituationen har läraren att ta hänsyn till faktorer 
som elevens individuella förutsättningar att visa sina kunskaper. Här spelar faktorer som 
motivation, inlärningsstil och inställning till bedömning in. Även elevens sociala och 
kulturella bakgrund har betydelse för hur de klarar bedömningarna (Korp, 2003). Shepard 
(2002) menar att eleven bör ges möjlighet att åtminstone som en bedömningsform få använda 
den som ger honom/henne bäst förutsättningar att visa sina kunskaper och förmågor. Vid 
konstruktion och val av bedömning bör man tänka igenom vilken kunskap eller förmåga som 
ska bedömas och hur detta ska göras för att eleven bäst ska kunna visa sin faktiska 
kunskapsutveckling oberoende av språkliga, sociala eller andra hinder. 
 

Bedömningens inverkan på motivation och lärande 

En viktig aspekt av bedömning att diskutera är hur bedömning påverkar elevens motivation 
och lärande. Här finns flera faktorer som inverkar. Vad som finns med i bedömningens 
innehåll är viktigt, eftersom det ger en uppfattning om vilken kunskap som anses viktig att 
eleven fått med sig. På samma sätt kan man säga att kunskap och förmågor som inte tas upp i 
bedömningen, ger signaler om vad som anses vara mindre viktig kunskap eller förmåga 
(Pettersson, 2005). Detta styr både hur läraren lägger upp undervisningen och vad eleverna 
motiveras att lägga kraft på att utveckla för kunskaper och förmågor.  
 
Harlen och Deakin Crick (2002) menar att inre motivation är nödvändig för det livslånga 
lärandet. Inre motivation beskriver man är när eleven finner egen tillfredställelse i att lära sig 
och utvecklas. Det innebär att eleven tar eget ansvar för sitt lärande, är nyfiken och anstränger 
sig vilket stimulerar ytterligare lärande. Yttre motivation däremot är när belöningen för 
lärandet kommer utifrån i form av poäng eller betyg (Harlen & Deakin Crick, 2002). Giota 
(2006) förklarar ytterligare att inre motivation menas vara när eleven strävar mot lärandemål. 
Vid yttre motivation strävar eleven i stället mot prestationsmål. Dessa prestationsmål 
inbegriper uppskattning från föräldrar och lärare. Vidare förväntas elever som strävar efter 
prestationsmål även konkurrera med andra om höga betyg och belöningar, man relaterar alltså 
sin egen prestation till andras. Harlen och Deakin Crick (2002) rekommenderar att man 
betonar lärandemål framför prestationsmål samt i responsen relaterar till dessa för en positiv 
inverkan på motivation och lärande. 
 
Pettersson (2005) varnar för att bedömning kan upplevas som en dom, som för eleven 
bekräftar att han/hon inte kan och därigenom inte heller vill eller vågar. Elever som ofta möter 
dåliga resultat tenderar att ge upp, då de anser att resultaten är ett bevis på bristande förmåga 
hos dem själva som de inte kan göra något åt (Black & Wiliam, 1998). Harlen och Deakin 
Crick (2002) visar i sin forskningsöversikt hur summativ bedömning påverkar elevers 
motivation negativt. Lågpresterande elever med redan låg självkänsla vad gäller sin förmåga 
att lära sig och duga, påverkas dubbelt. Dels genom en ytterligare bekräftelse på misslyckande 
dels genom att denna bekräftelse ytterligare sänker självkänslan och därigenom påverkar 
vidare ansträngning och möjlighet att lyckas. Harlen och Deakin Crick (2002) framför att det 
efter det nationella provets införande i England kan påvisas ett samband mellan svag 
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prestation på provet och låg självkänsla. Detta samband mellan prestation och självkänsla 
fanns inte tidigare, menar de. 
 
Harlen och Deakin Crick (2002) lyfter det faktum att införandet av National Curriculum Tests 
i England medfört en inflation av ytterligare prov för eleverna. Lärarna tenderar att vilja 
förbereda eleverna genom övning och konstruerar egna prov av samma typ som de 
standardiserade nationella. Fokus riskerar genom detta att flyttas från lärande till prestation 
vilket kan medföra en oönskad effekt på elevers motivation. Det visar sig att lärare låter de 
nationella proven påverka innehåll och form för undervisning mer än läroplan och kursplan 
(Harlen & Deakin Crick, 2002). Man fann att lärarna antog ett förhållningssätt där kunskap 
skulle överföras till eleven. De elever som hade en annan mer aktiv och kreativ inlärningsstil 
missgynnades och deras självkänsla samt tro på sin egen förmåga att lära påverkades negativt. 
Dessa slutsatser om vilken påverkan införande av natio

i, Wendt, och Østergaard (2009). 
 
Slutsatserna från Harlen och Deakin Crick (2002) innebär vidare att poängsättning och 
betygssättning på bedömningsuppgifter påverkar äldre elever mer än yngre. Det påverkar 
också lågpresterande elever mer än högpresterande. Denna form av bedömning uppmuntrar 
att elever jämför sig med andra i stället för att koncentrera sig på sitt eget lärande (Black & 
Wiliam, 1998). För lågpresterande elever blir det en upprepad bekräftelse på brist på förmåga 
och till och med ett sämre värde som person. Harlen och Deakin Crick (2002) fann att eleven 
använde poäng som mått på sitt eget värde och inför prov av summativ form riktade in sig i 
förväg på den nivå man ansåg sig själv klara. För lågpresterande elever innebar detta låg 
motivation och ansträngningsnivå och därigenom sämre möjligheter i kunskapsutvecklingen. 
Det visade sig även att summativ bedömning där mycket står på spel för eleven, så kallade 
high stakes, leder till ökad ängslan inför prov, vilket även detta påverkar motivation och 
resultat negativt.  
 
Formativ bedömning visar sig kunna ha positiv inverkan på elevers lärande och motivation. 
Studier bevisar att utveckling av provens formativa egenskaper ger påtagligt förbättrade 
resultat för alla elever och för de svagaste eleverna i synnerhet (Black & Wiliam, 1998). 
Genom att fokusera på de svårigheter eleven har och stödja eleven i att utveckla lyckade 
strategier för att överkomma dessa kan man ställa upp nåbara mål för alla. Detta ger alla en 
möjlighet att lyckas. Black och Wiliam (2003) menar vidare att en viktig del i formativ 
bedömning är att eleven involveras i bedömningsarbetet och tränas i att bedöma sitt eget och 
andras lärande. Förutsättningen för detta är att eleven förstått de lärandemål undervisningen 
syftar till. Att vara väl förtrogen med målen och involveras i arbetet med att nå dit ger en 
högre motivation och självkänsla hos eleven. Även Shepard (2000) framför hur den formativa 
bedömning stödjer elevens förmåga att reflektera över sitt eget lärande – elevens 
metakognition, vilket har visat sig ha stor betydelse för en positiv kunskapsutveckling.  
 
I den dagliga undervisningen bör eleven få möjlighet att uttrycka sin förståelse och sina tankar 
(Black & Wiliam, 1998). Detta gäller elev till lärare såväl som elever emellan. Genom 
diskussioner och samtal får eleven möjlighet att uttrycka sina tankar och ta del av andras och 
läraren får möjlighet att dirigera eleven mot fruktbara strategier och djupare insikter. Denna 
formativa interaktion stödjer elevens lärande (Black & Wiliam, 1998). Black et al. (2003) 
visar att genom att läraren lägger vikt vid typen av frågor man ställer samt förlänger tiden 
eleverna har på sig att svara, görs eleverna mer motiverade och tar större ansvar för sitt 
lärande, än tidigare. Att alla elever får tid och möjlighet att tänka efter och att uttrycka sig 
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bidrar till både stärkt självkänsla och lärande. För att uppfylla den formativa aspekten bör 
frågorna läraren ställer alltid ha som syfte att stimulera lärande och vara av reflektiv och 
undersökande karaktär (Black & Wiliam, 1998).  
 

Respons, motivation och lärande 

En viktig del av formativ bedömning är feedback eller respons. Responsen på bedömning bör 
göra eleven medveten om vad han/hon kan och förmår just nu. Den bör även visa på nästa 
steg i elevens kunskapsutveckling. Respons kan ges muntligt såväl som skriftligt. Att enbart 
rätta prov och korrigera fel visar inte på någon förbättring i elevens kunskapsutveckling. 
Däremot visar forskning att elevens lärande ökar om läraren analyserar elevens resultat och 
använder den för att hjälpa eleven utveckla framgångsrika strategier (Nordenbo et al., 2009). 
Shepard (2000) menar att respons på bedömning blir ett tillfälle till lärande, där läraren ger 
eleven det stöd han/hon behöver för att ta nästa steg i sin kunskapsutveckling. Detta bygger på 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som han menar är den zon mellan det ett 
barn klarar på egen hand och det barnet klarar med hjälp och stöd från någon annan.  
 
Harlen och Deakin Crick (2002) fann att när responsen var elevcentrerad snarare än 
uppgiftscentrerad påverkade det motivation och lärande negativt. Det tenderar då att bli ett 
betyg på person i stället för på utfört arbete. För lågpresterande elever får detta en negativ 
inverkan på självkänsla. Respons fokuserad på uppgifter bidrar däremot positivt till 
motivation och eleven syn på egen förmåga. Då respons ges i form av kommentarer kring hur 
man löst uppgiften och vad man behöver arbeta vidare med ökar det elevernas motivation, då 
det ger alla en känsla av utvecklingsmöjligheter. Även Black och Wiliam (1998) framför 
vikten av att responsen fokuserar på arbetets kvalitet och elevens vidare 
utvecklingsmöjligheter, samt att jämförelser med andra undviks. Lärande förutsätter respons i 
tre beståndsdelar, dels att eleven görs medveten om de mål undervisningen strävar mot, dels 
att eleven görs medveten om var han/hon står just nu och till sist vägledning om hur eleven 
ska komma vidare (Black & Wiliam, 1998). Här menar Nordenbo et al. (2009) finns ett stort 
och viktigt utvecklingsområde när det gäller centralt administrerade prov, som de nationella, 
och hur resultatet redovisas och framförs till elever. Utvecklingsområdet gäller även hur 
resultaten används vidare i den pedagogiska planeringen av undervisningen. 
 

Sammanfattning 
Skolverkets riktlinjer kring bedömning styr vad som ska bedömas, inte hur. Läroplanen säger 
att eleven ska utveckla förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande och förmåga att själv 
bedöma sina resultat. Kursplanerna anger i Bedömningens inriktning de kunskaper och 
förmågor som ska ligga till grund för bedömning i de olika ämnena. Vid betygssättning ska 
läraren använda sig av all tillgänglig information om elevens kunskapsutveckling. Vidare har 
läraren ansvar för att göra elever och föräldrar väl förtrogna med de mål undervisningen syftar 
mot, och löpande informera om elevens kunskapsutveckling.  
 
Forskning inom området bedömning visar hur olika former för bedömning påverkar elevers 
motivation, självkänsla och lärande. Summativ bedömning som används för att summera en 
elevs kunskaper vid ett tillfälle, kan ha betydande negativa inverkningar på i synnerhet 
lågpresterande elever. Ett utvecklande av formativa aspekter av bedömning förespråkas av 
många, med stöd i forskning. Viktiga delar i formativ bedömning är att eleverna själva är 
involverade i bedömningsprocessen, att respons ges på så vis att eleven förstår problemen och 
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får stöd med strategier att komma vidare och att eleven är väl förtrogen med de 
undervisningsmål som föreligger.  
 
En uppdelning i summativa och formativa bedömningar innebär inte att det ena utesluter det 
andra då båda aspekterna kan finnas med i samma bedömning. Formativ bedömning kan även 
användas som ett fortlöpande stöd för elevers lärande i en verksamhet där summativa 
bedömningar genomförs vid enstaka tillfällen. Lärarna i Sverige är av skolverket ålagda att 
genomföra summativa bedömningar i syfte att bland annat kontrollera måluppfyllelse och 
läroplanens förankring i verksamheten. Dessa bedömningar kan innehålla formativa aspekter i 
genomförande och återkoppling, utan att det grundläggande summativa syftet störs.  
 
 
 
Metod 
 
Den studie jag genomfört har som syfte att undersöka vilka uppfattningar elever i år 3 har om 
sina erfarenheter av kunskapsbedömning. Jag ville med stöd av en kvalitativ analys beskriva 
och diskutera de variationer av uppfattningar jag finner hos eleverna. Jag ville även se hur 
dessa relaterar till skolverkets riktlinjer och den internationella forskning som finns kring 
detta fenomen. Förutsättningarna för detta var att jag först tog del av relevant forskning och 
skolverkets riktlinjer, vilket bildade en grund för insamling av empiri såväl som analys och 
resultat. Merriam (1994) påpekar att det är problemet, frågorna och det resultat man önskar 
visa, som bestämmer valet av angreppssätt i en studie. Jag ville försöka beskriva hur 
bedömning uppfattas ur ett elevperspektiv, för att söka kunskaper att använda i utveckling av 
bedömning som stöd för lärande. En kvalitativ ansats motiveras av att jag inriktat mig på 
insikt och tolkning av människors uppfattning. Starrin (1994, s. 21) menar att ”kvalitet är den 
väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting”. Fokus för kvalitativ analys bör därför 
vara att undersöka egenskapen, beskaffenheten, hos ett fenomen, menar Starrin (1994). Det 
undersökta fenomenet belyses här i en kontext, vilket ytterligare har motiverat valet av design 
(Merriam, 1994). 
 
För att få en förståelse för elevernas vardagskontext började jag min undersökning med att 
göra observationer i den klass undersökningen är utförd i. Genom dessa observationstillfällen 
fick jag även möjlighet att skapa en relation till eleverna innan jag genomförde mina 
intervjuer. Detta ansåg jag skulle ge större möjlighet till ett öppet samtalsklimat. Jag menar att 
observationer och erfarenheter av elevernas personlighet gav en större säkerhet vid tolkning 
av intervjuerna.  
 

Urval 
Med studiens syfte och frågeställningar i fokus bestämde jag mig för ett antal kriterier för 
urval, såsom ålder och geografisk närhet, samt frånvaro av tidigare kontakt Jag ansåg det 
viktigt att eleverna skulle ha konkret erfarenhet av bedömning i skolans tidigare år. Detta 
menade jag skulle ge goda förutsättningar för att få svar på mina frågeställningar. Då 
nationella prov för första gången genomförts i år 3, fann jag att detta var ett lämpligt val av 
skolår för min studie. För genomförandet av min studie tog jag personlig kontakt med en klass 
i relativ geografisk närhet. Närheten ansåg jag skulle ge mig möjlighet att snabbt återkomma 
vid eventuellt behov av komplettering av insamlad data.  
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 Den skola som undersökningen är utförd på är en relativt liten skola belägen i en lantlig 
kommun med drygt 10 000 invånare. På skolan finns två klasser av varje årskurs, från 
förskolklass upp till årskurs 5. Skolan har ett varierat upptagningsområde vad gäller elevernas 
kulturella och socioekonomiska bakgrund. Här finns även elever av varierat etniskt ursprung. 
Lärarna på skolan använder alla ett gemensamt underlag i matematik, svenska och engelska 
för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling.  Varje elev på skolan har en portfoliopärm 
för dokumentation av sitt lärande och sin utveckling. I portfoliopärmen synliggörs elevens 
kunskapsmässiga såväl som sociala utveckling.  
 
Klassen jag genomförde min undersökning i var för mig tidigare okänd, vilket jag menar 
innebar att vi hade så få förutfattade meningar och förväntningar om varandras person, tankar 
och handlingar som möjligt. Därigenom kunde vi fokusera på studiens ämnesområde. Valet 
att koncentrera studien till en klass motiveras av att syftet snarare handlar om fördjupad insikt 
än bredd. Jag anser att elevernas uppfattningar om bedömning inte kan skiljas från den 
kontext de genomförs i, vilket innebar att jag behövde skaffa mig erfarenhet av denna kontext. 
Inga garantier finns för att denna klass representerar ett genomsnitt av uppfattningar om 
kunskapsbedömning för 9-10 åringar i Sverige. Jag är medveten om att studiens resultat 
därför inte kan sägas gälla som generellt för elever i årskurs 3. Jag kommer att redogöra för 
vilka uppfattningar jag funnit hos de elever jag intervjuat och hur de resonerar om 
kunskapsbedömning. Dessa uppfattningar anser jag dock bör kunna återfinnas även hos andra 
elever i årskurs 3, på andra skolor i landet, som en del av de variationer som finns. 
 
Klassen har 16 elever, någorlunda jämt fördelade på flickor och pojkar. Eleverna är vana vid 
besökande och praktiserande högskolestudenter och visar få tecken på att störas av min 
närvaro, efter den första stundens nyfikenhet. Jag upplever att eleverna arbetar självständigt 
och medvetet under lektionstimmarna. Genom klassens lärare informerades eleverna första 
gången om min studie. Samtliga elever var positivt inställda till mina besök och samtyckte till 
att intervjuas. Därefter fick de mitt missivbrev (bilaga 1 & 2) med sig hem, med information 
till vårdnadshavare. I missivbrevet bad jag även vårdnadshavare att ge skriftligt godkännande 
till intervjuerna. Jag hade i förväg bestämt mig för att intervjua sex till tio elever. Jag fick 
tillbaka nio positiva svar från vårdnadshavare under de veckor jag var där. Inom denna grupp 
fanns båda könen representerade, såväl som elever med varierande måluppfyllelse. Bortfallet 
kan delvis förklaras med den snäva tidsfaktorn. Även den mängd andra aktiviteter och 
information till och från hemmen, som fanns för klassen vid tidpunkten för min studie, kan ha 
haft betydelse. Jag valde att personligen inhämta samtycke från ytterligare en vårdnadshavare, 
då både jag och läraren ansåg att eleven av särskilda skäl, skulle kunna vara intressant att ha 
med i undersökningen. Dessa särskilda skäl bestod av elevens etniska bakgrund och att eleven 
har ett annat hemspråk än svenska. Etnisk bakgrund och hemspråk kan ha betydelse för hur 
bedömning uppfattas då kultur och traditioner påverkar bland annat synen på skola och 
prestationer. För min undersökning kunde det ge ytterligare variationer i resultatet. 
 
Gruppen som intervjuades bestod av fem flickor och fem pojkar. Deras resultat på nationella 
prov var varierande, dock med ett genomsnitt över medelnivå. En av eleverna har ett annat 
hemspråk än svenska. Detta underlag bedömde jag vara tillräckligt stort och varierat för mitt 
syfte. Efter intervjuer och analys fanns att insamlad data innehöll en relativt stor variation av 
uppfattningar för att resultatet ska kunna ses som intressant och relevant för syfte och 
frågeställningar. 
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Genomförande 
Att möta en ny okänd klass finner jag alltid spännande. I rollen som lärare är jag erfaren, i 
rollen som forskare, mer oerfaren. Hur skulle jag förhålla mig till eleverna, hur skulle de 
komma att förhålla sig till mig?  
 
När skolklockan ringde in radade eleverna i klassen upp sig i korridoren. Läraren tog varje 
elev i handen och hälsade god morgon och strax bredvid stod jag och sa hej. Jag märkte en 
stor nyfikenhet hos eleverna trots att jag visste att läraren förberett dem noga på mitt besök. I 
klassrummet stod bänkarna två och två och eleverna gick raka vägen till sin plats, hängde 
väskan på stolen och satte sig ner. Det var tydligt att rutinerna gick före nyfikenheten, men 
många händer sträcktes upp i luften och så snart läraren tillät började eleverna ställa frågor till 
mig. Mitt omedelbara intryck av klassrumsklimatet var att det var öppet, positivt och 
tillåtande. En stor trygghet i rutiner och tydliga regler visade sig i respekten för 
arbetsuppgifter, för arbetsro och för varandra. 
 

Observationer 

Jag inledde min undersökning med observationer under två dagar i vald klass, för att bekanta 
mig med eleverna och deras arbetsmiljö. Innan mitt första besök hade klassens lärare berättat 
för klassen om mig och min studie, delat ut missivbreven och även talat om vilken dag jag 
skulle göra mitt första besök. Vid första besöket fick jag möjlighet att presentera mig och min 
studie personligen och även svara på frågor från eleverna. Eleverna var nyfikna och ställde 
frågor om både mig som person och min studie. Några av eleverna var mycket entusiastiska 
och ivriga att bli intervjuade. Andra var lite mer avvaktande och blyga, men svarade ändå 
positivt på frågan och att delta. 
 
Syftet med dessa besök var att genom observationer och samtal med läraren få en viss 
förförståelse för elevernas vardagskontext. Då bedömningen sker i en kontext är elevernas 
uppfattningar beroende av denna kontext. Kvale (1997) menar att genom att vistas i den miljö 
där undersökningen ska göras får man en känsla av rutiner och maktstrukturer. För min studie 
var det viktigt att samla information om elevernas arbetssätt och erfarenhet av 
kunskapsbedömning. Jag var även intresserad av förhållningssättet lärare-elev och elever 
emellan. Vid observationstillfällena tittade jag även igenom elevernas arbetsmaterial och 
portfoliopärmar, med fokus på bedömningsfrågor. Eleverna var mycket tillmötesgående och 
erbjöd sig till och med att stanna inne på raster för att visa mig vad de arbetat med. 
 
Inför observationerna tog jag i mina förberedelser hänsyn till de faktorer Merriam (1994, s. 
104) tar upp. Dessa faktorer är miljö, deltagare, aktiviteter och samspel, frekvens och 
varaktighet samt svårfångade faktorer. De svårfångade faktorerna kan till exempel vara dolda 
läroplaner, informella aktiviteter och vad som inte händer. I mitt fall genomförde jag 
ostrukturerade observationer med löpande registrering av aktiviteter och förhållningssätt, då 
jag ansåg att detta skulle ge mig mesta möjliga information inför intervjuer och analys. Jag 
utgick från studiens frågeställningar och antecknade så mycket som möjligt av det som pågick 
i klassrummet. Merriam (1994) menar att fokus för observationerna inte kan bestämmas i 
förhand utan framkommer och förändras under forskningens gång. Efter de första 
observationstillfällena stod det också klarare för mig vad jag skulle fokusera starkare på under 
observationerna. Den forskning och teori jag inhämtat inom problemområdet låg till grund för 
vad-, varför- och hur-frågor gällande observationerna. 
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Under första observationstillfället satt jag tyst vid sidan av klassen och gjorde anteckningar 
om miljö, placeringar av elever, aktiviteter, material och tider. Detta besök gjorde mig bekant 
med miljön och låg till grund för vidare observationer och datainsamling (Merriam, 1994). 
Under följande observationstillfällen kan min relation till klassen beskrivas som observatör-
deltagare (Merriam, 1994). Jag var i första hand där för att samla in empiri till min studie, 
dock deltog jag delvis i klassens aktiviteter under tiden. Jag upplevde en spänd förväntan hos 
eleverna inför att bli intervjuade och relationen oss emellan blev mer avslappnad hos de 
elever jag träffat för intervju.  Även jag kände mig mer hemma i miljö och relationer efter de 
första dagarna.  
 
Efter observationstillfällena gick jag igenom anteckningarna för att omedelbart komplettera 
dessa och få en så fullständig redogörelse för mina observationer som möjligt. En observatör 
måste till stor del lita till sitt minne för att beskriva det observerade, menar Merriam (1994). 
Jag valde därför att observera kortare perioder med pauser inlagda för att komplettera mina 
anteckningar. Jag är medveten om risken att eventuell viktig information faller bort vid 
observation och antecknande, samt att registreringarna färgas av observatörens subjektiva 
föreställningar. Då jag varit ensam observatör har jag lagt stor vikt vid att registrera allt så 
konkret som möjligt och att genomföra korta observationer. Vidare har jag strävat efter att 
undvika värderingar och egna tolkningar i det registrerade materialet.  
 
Genom mina observationer kunde jag samla på mig anteckningar kring elever, miljö, 
arbetssätt och ageranden för att sedan ha stöd av dessa vid formulering av intervjufrågor. 
Denna information låg också som bakgrund vid analys och tolkning av genomförda intervjuer. 
När jag läste igenom intervjuerna gång på gång kunde jag komplettera med tankar och 
iakttagelser från observationerna. Efter observationerna hade jag tillfälle att ta upp frågor 
kring det jag iakttagit och upplevt med läraren i klassen för ytterligare fördjupa min förståelse 
för elevernas handlande och tänkande utifrån deras vardagskontext. 
 

Intervjuer 

Då mitt syfte var att undersöka upplevelser av kunskapsbedömning ur ett elevperspektiv, 
valde jag att göra kvalitativa forskningsintervjuer med elever. Den kvalitativa intervjun 
försöker fånga, beskriva och begreppsliggöra centrala teman i den intervjuades livsvärld, hur 
hon förhåller sig till dessa och variationer däri (Kvale, 1997). Kvale (1997) beskriver den 
kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal där kunskap växer fram genom dialog mellan 
två parter, intervjuare och intervjuad. Jag anser att denna metod var ett lämpligt val för att ge 
mig insikter i hur elever i tidigare skolåren upplever, förstår och påverkas av fenomenet 
kunskapsbedömning. Intervjun ger möjlighet att fördjupa svar och söka meningar bakom det 
som sägs. I tolkning kan man ha stöd av tonfall, gester och mimik. En annan möjlig metod jag 
övervägde var att göra en enkätundersökning med elever. Med ett enkätutskick hade jag haft 
möjlighet att nå fler elever på fler skolor under kort tid, vilket skulle kunna gett mig ett större 
dataunderlag att analysera med möjlighet att visa på fler eventuella variationer eller 
regelbundenheter. Med hänsyn till elevernas ålder samt studiens syfte och frågeställningar 
bedömde jag dock att elevintervjuer var en mer lämplig metod. Intervjuer menar jag gav mig 
större möjlighet att fördjupa de frågor jag var intresserad av att utforska och förklara för 
eleven när en fråga var oklar. De gav även möjlighet att kontrollera att jag uppfattat eleven 
svar på rätt sätt. Att komplettera intervjuerna med observationer anser jag gav mig en stabil 
grund för analyser och tolkningar. Jag kunde finna stöd för tolkningar i anteckningarna från 
mina besök i klassen och samtalen med läraren. En nackdel med intervjuer är det omfattande 
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och tidskrävande arbetet med utskrifter och analyser av dessa. Dock ansåg jag att fördelarna 
med kvalitativa forskningsintervjuer väl övervägde nackdelarna. 
 
Intervjuerna utfördes med stöd av en intervjuguide (Kvale, 1997). Intervjuguiden (bilaga 3) 
innehöll de centrala teman studien har som syfte att undersöka. Temaområdena 
kompletterades med frågor utifrån konkreta exempel, hämtade från de tidigare 
observationerna. Frågorna var öppna med en låg grad av standardisering för ge eleverna stor 
möjlighet att med egna ord uttrycka sina uppfattningar (Patel & Davidson, 2003). Guiden var 
konstruerad som tankekartor och gav mig frihet att följa upp svar samt följa den intervjuades 
tankegångar utan att vara strikt styrd av en alltför detaljerad manual. Intervjuguiden hade 
prövats ut och justerats genom tre pilotintervjuer. Syftet med pilotintervjuerna var dels att 
träna mig själv som intervjuare dels att pröva intervjuguiden och de tekniska hjälpmedlen. 
Kvale (1997) menar att endast genom att själv öva på att intervjua kan man skaffa sig en 
säkerhet som intervjuare. Alla intervjuer spelades in med en diktafon. Med anledning av att 
jag genomförde intervjuerna ensam var det aldrig ett alternativ att enbart föra anteckningar. 
Genom att använda diktafon kunde jag koncentrera mig helt på ämnet och samspelet under 
intervjuerna. En inspelning registrerar även tonfall, betoningar och pauser som kan vara 
betydelsefulla för analysen (Kvale, 1997). En annan fördel med att spela in intervjuerna är att 
man kan lyssna upprepade gånger till samtalet, i efterhand.   
 
För intervjuerna fick jag tillgång till ett grupprum i närheten av klassrummet. Inför varje 
intervju frågade jag åter om eleven ville delta och förklarade att det var elevens egna åsikter 
och erfarenheter i ämnet jag var nyfiken på. Jag ville att eleven skulle känna sig trygg med 
situationen och inte känna någon oro över om svaren var ”rätt” eller ”fel”. Jag upprepade 
informationen om varför intervjuerna spelades in och hur inspelningen sedan skulle hanteras. 
Ingen av eleverna visade några tveksamheter till användandet av diktafonen, snarare tyckte de 
att inspelandet var spännande. I enlighet med Kvales (1997) kvalifikationskriterier för 
intervjuare ansträngde jag mig för att ställa korta, tydliga frågor, lyssna aktivt och vara öppen 
för att följa nya aspekter från den intervjuade. Jag väntade ut pauser och använde mig av 
frågetypen ”kan du berätta om…”. Några av intervjuerna blev dynamiska samtal där eleven 
delgav mig sina tankar och erfarenheter med lätthet, i andra fall var eleven mer osäker och 
fåordig. Detta kan innebära en viss skevhet i studiens data då fler åsikter framkommer från de 
elever som är vältaliga. För att i viss mån motverka denna skevhet har jag försökt att i analys 
och tolkning ta hänsyn till både det som sägs men även det som inte sägs i intervjuerna. Efter 
avslutad intervju tackade jag för medverkan och bad om tillåtelse att återkomma vid behov. 
 

Bearbetning och analys 
Patel och Davidson (2003) framför att det inte finns någon given analysmetod för kvalitativa 
undersökningar. Även Kvale (1997) visar på den stora variation som finns vid analysarbetet 
av kvalitativa intervjuer. Vad båda dock framhåller är att metoden är helt avhängig 
undersökningens syfte. Hur jag bearbetar och analyserar min insamlade data beror alltså helt 
på vad det är jag vill visa med min undersökning. Utifrån denna studies syfte, att visa på 
elevers olika upplevelser av kunskapsbedömning, gjorde jag en hermeneutisk tolkning av 
materialet. Som Kvale (1997) beskriver gick jag hela tiden från helhet i intervjuerna, till delar 
och sedan tillbaka till helheten igen, för att förstå meningen och se de variationer som fanns.  
 
Jag valde att skriva ut alla intervjuer i sin helhet. Vid utskriftsarbetet transkriberades talspråk 
till skriftspråk. Efter varje utskrift lyssnade jag igenom intervjun samtidigt som jag läste 
igenom utskriften för att kontrollera överensstämmelsen. Utifrån studiens frågeställningar 
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sorterade jag in delar av intervjuerna under olika teman, då det var dessa frågeställningar 
studien syftade till att besvara. Där jag hittade uppfattningar som ej gick under de befintliga 
temaområdena, skapade jag nya. Jag använde mig av dator för att färgkoda och klippa ihop 
citat inom de olika temaområdena. Därefter skrev jag ut intervjuerna med färgkodningen både 
var intervju för sig och varje temaområde för sig. För att sedan kategorisera den variation som 
fanns under varje tema, växlade jag mellan att läsa temaområdenas citat till att läsa citaten i 
sin rätta intervjukontext. Jag läste igenom anteckningarna från observationerna såväl som de 
minnesanteckningar jag fört löpande under hela undersökningen, för att ytterligare stärka och 
fylla ut kategorierna (Merriam, 1994). Merriam (1994) liknar arbetet med att konstruera 
kategorier med innehållsanalys då det är innehållet i informationen man söker för att utveckla 
kategorier.  
 

Studiens trovärdighet 
I en kvalitativ intervjustudie närmar sig begreppen validitet och reliabilitet varandra. 
Reliabiliteten handlar i en kvantitativ studie om mätinstrumentens tillförlitlighet och att kunna 
upprepa resultat vid senare mätningar. I en kvalitativ intervjustudie blir resultatet beroende av 
intervjukontexten. Intervjuteknik, miljö samt den intervjuades sinnesstämning påverkar 
resultat, likväl som deltagarnas förförståelse och inställning till ämnet. I utskriftsarbetet 
handlar det om att avväga exakthet i utskrift mot kreativitet och läsbarhet (Kvale, 1997). Då 
samtliga intervjuer är utförda av samma person och i samma miljö, med elever från samma 
klass är dessa förutsättningar i möjligaste mån likartade. Variationerna som framkommer bör 
bero på elevernas individuella, sociala och kulturella olikheter, vilket jag ser som goda 
förutsättningar för att uppfylla studiens syfte. Samtliga utskrifter är också gjorda av mig 
personligen. Möjligheten finns att tolkningar vid utskriftsarbetet och analysen är färgade av 
min egen förförståelse och inställning till ämnet. Jag har dock lagt stor vikt vid att så konkret 
som möjligt skriva ut intervjuer och inta olika perspektiv vid tolkning och analys.    
 
Både Kvale (1997) och Patel och Davidson (2003) framför att validitetsbegreppet i en 
kvalitativ studie gäller hela forskningsprocessen. I enlighet med detta har jag inför varje steg 
återkopplat till syfte och frågeställningar, för att motivera val och kontrollera relevans. I 
analysfasen har jag strävat efter att inta olika perspektiv till materialet för att få fram olika 
möjliga tolkningar. Min ambition har varit att göra rapporten transparent och läsbar, samt att 
redovisa för den teoretiska utgångspunkten för studiens frågeställningar och tolkningar. 
Larsson (1994) menar att i hermeneutisk tradition är detta ett tecken på arbetets kvalitet. Han 
diskuterar även begreppet intern logik, när det gäller kvalitet på kvalitativ forskning. Intern 
logik kan liknas vid ett tydligt samband mellan de olika delarna i forskningsprocessen, att det 
finns en harmoni mellan del och helhet. Att jag genomgående kontrollerat relevans mot syfte i 
arbetets alla delar och även delarnas förhållande till helheten, menar jag medverkar till denna 
harmoni och därigenom även till studiens trovärdighet. För att läsaren ska kunna följa 
resonemang och själv kunna ta ställning till tolkningar av materialet är det viktigt med 
innebördsrikedom och en god struktur (Larsson, 1994). Jag har strävat efter en relevans i 
bakgrundsmaterial och en tydlig redogörelse för mina resultat i relation till dessa.  
 
Resultatet är givetvis beroende av elevernas uttalanden och mina tolkningar av dessa. Det är 
omöjligt att säkert säga i hur stor grad eleverna verkligen uttalade sina egna åsikter och 
tankar. För att uppmuntra en öppenhet i intervjusituationerna var jag noga med att försäkra 
eleverna om att alla svar var rätta svar och skulle vara till hjälp för mig och kanske andra. Jag 
beskrev mig själv som nyfiken och tog i mina frågor hjälp av de konkreta exempel jag samlat 
på mig under observationerna. Kvale (1997) varnar för ledande frågor som undergräver 
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validiteten. Genom noggrannhet i utformningen av intervjuguiden och genom mina övningar i 
pilotintervjuerna minimerade jag risken för att ställa ledande frågor. Under intervjuerna 
skedde validering kontinuerligt, då jag bad eleven utveckla uttalanden för att klargöra dennes 
uppfattningar och tankar. När det gäller kontroll av analys menar Kvale (1997) att det är 
viktigt att tydligt redogöra för de olika stegen i analysprocessen. För att stärka resultatets 
validitet har jag ständigt kontrollerat, ifrågasatt och noga byggt under mina tolkningar med 
teori (Kvale, 1997).  
 

Etik 
Samhället har ett berättigat krav att ställa på forskning vad gäller dess inriktning och kvalitet, 
såväl som på att forskningen ej kan komma att skada någon. Etiska hänsyn och 
ställningstaganden bör prägla hela forskningsprocessen. Jag har inför min undersökning tagit 
del av forskningskravet och individskyddskravet (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). De grundläggande kraven som där 
framförs är att deltagande i studien ska vara väl informerade i förväg om studiens syfte, vad 
deltagandet innebär samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Vidare 
ska samtycke inhämtas från deltagande och i de fall de deltagande är barn, även från 
vårdnadshavare. Ytterligare krav är att alla uppgifter och insamlat material behandlas 
konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av detta och slutligen 
att materialet endast används i forskningssyfte. Dessa krav har jag iakttagit och i förväg 
informerat elever och vårdnadshavare om, i mitt missivbrev. I missivbrevet lämnade jag även 
mitt telefonnummer och uppmanade till kontakt vid eventuella frågor. 
 
Utöver tidigare beskriven information, gav jag i missivbrevet en kort bakgrund till min studie. 
Här framförde jag kort hur aktuell bedömningsfrågan är och beskrev bristen på svensk 
forskning på elevperspektivet. Denna information kändes viktig för att motivera en 
medverkan. Vid mitt första besök i klassen upprepade jag vad studien syftade till och att 
deltagande var frivilligt. Eleverna och jag diskuterade tillsammans vad konfidentiellt innebar 
och vem som skulle kunna vara intresserad av studien. Eleverna fick tid att ställa frågor, då 
jag ville försäkra mig om att de skulle känna sig bekväma i situationen, både vid mina 
observationer och vid intervjuerna. 
 
Ett möjligt etiskt dilemma jag hade att ta ställning till var hur jag skulle motivera urvalet för 
eleverna i klassen, om alla 16 samtyckt till intervju. Risken fanns att elever skulle uppleva det 
som negativt att ej bli utvalda till intervju. Vid mina inledande observationer fann jag dock att 
jag skulle kunna hinna med att intervjua samtliga elever i klassen. Då jag endast hann få nio 
godkännande från föräldrar blev detta dock inte aktuellt. Jag hade i förväg bestämt ett antal 
kriterier för urval, såsom någorlunda jämn fördelning vad gällde kön, samt varierad 
måluppfyllelse på nationella proven. Då dessa kriterier var representerade i den grupp som 
samtyckt, valde jag att nöja mig med dessa, undantaget tidigare beskrivna elev. Det innebar 
dock att det fanns elever i klassen som uttryckte att de gärna ville blir intervjuade, men där 
vårdnadshavarna av okänd anledning ej godkände detta. Jag fann ingen tillfredställande 
lösning på detta dilemma. Jag var dock tydlig med att förklara att alla elever bidrog med 
viktiga bitar, genom mina observationstillfällen och anteckningar.  Jag avslutade min 
undersökning med att tacka alla elever för att jag fått komma dit, och för att de ställt upp och 
medverkat på olika sätt. Jag ville på så sätt ge alla möjlighet att känna att de varit viktiga för 
min undersökning. 
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Konfidentialiteten är en förutsättning för öppenhet under samtalen.  Jag har noga följt dessa 
krav både under arbetets gång och i rapporteringen (Kvale, 1997). Insamlad data har förvarats 
på säkert sätt, resultat och citat är presenterade utan information som kan avslöja deltagarnas 
identitet. Miljöbeskrivningen är sådan att det ej går att känna igen vilken skola jag besökt.  
 

Metoddiskussion 
Att observera och intervjua människor ställer särskilda krav på forskaren. Alla 
undersökningar påverkar på något sätt deltagarna vilket ställer etiska krav på mitt agerande. 
Min ambition har varit att i den mån jag påverkat något ska det vara till det bättre. Att 
observera en klass utan att störa deras arbete visade sig i viss mån omöjligt, då barn i 9-års 
åldern är naturligt nyfikna och spontana. Denna nyfikenhet och spontanitet visades sig dock 
vara en tillgång i insamlandet av empirin. Min förhoppning är att mina besök och intervjuer 
till största del upplevdes som positiva och att mitt intresse för deras uppfattningar gav dem en 
känsla av att vara betydelsefulla. 
 
Jag fick erfara att intervjuerna krävde stor närvaro och koncentration. Att vänta ut eleverna 
medan de funderade över sina svar var inte den största utmaningen. Utmaningen låg i stället i 
att ställa korta, konkreta frågor och att i vissa fall övertyga elever om att deras åsikter duger 
och räknas. Störningsmoment som att någon utomstående plötsligt öppnar dörren är svårt, 
men kanske inte omöjligt att undvika. En enkel skylt på dörren visade sig effektiv för att 
motverka detta. 
 
För syftet att undersöka elevers uppfattningar om kunskapsbedömning, svarar de metoder jag 
använt väl, anser jag. Elevernas uppfattningar är beroende av den miljö och de förutsättningar 
var och en bär på. En enkätundersökning, menar jag, skulle endast kunna beskriva vilka olika 
uppfattningar som finns. Dock skulle det vara svårt att tolka enkätsvaren utan information om 
kontext, vilket kanske skulle göra dem mindre användbara i forskningssammanhang. Med mer 
tid tillgänglig för undersökningen skulle jag gjort en fallstudie där jag tillbringade mer tid i 
klassen och gjorde upprepade intervjuer. En stor begränsning för min undersökning var 
bristen på tid för samtal med läraren. Detta beror främst på tidpunkten för min närvaro i 
klassen, maj månad, då läsåret ska avslutas, skolresor genomföras och de sista 
utvecklingssamtalen genomföras. 
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Resultat 
 
Klassen jag besökt för min undersökning omtalas som öppen och positiv. Eleverna visar en 
vana att uttrycka sina erfarenheter och funderingar muntligt och klimatet i klassen andas 
respekt. De har ett nära samarbete med en särskoleklass på skolan både i vissa ämnen under 
veckan, och även i större projekt, som den musikal de nyligen genomfört. Särskoleelever 
ställer ofta krav på en stor tydlighet och struktur i arbetet, vilket jag också upplevde fanns i 
klassen. Personalen i särskolan uttryckte hur väl bemötta deras elever var i klassen, av lärare 
och elever, vilket inte alltid var självklart utifrån deras erfarenhet.  
 
Varje dag följer samma rutiner med uppställning i hallen, inlämnande av arbeten, almanacka 
och genomgång av dagens schema. Efter detta plockar eleverna fram det material som behövs 
för kommande lektion och börjar arbeta. Har någon något att berätta om, fråga eller behöver 
hjälp räcker de upp handen. Jag upplever att arbetsklimat och arbetsro är mycket gott i 
klassen. Läraren är den tydliga pedagogiska ledaren, som lägger upp ramarna för elevernas 
arbete. Inom dessa ramar har eleverna förtroendet att ta eget ansvar för uppgifterna. Under 
mina observationstillfällen hade eleverna enskilt arbete. Det var tillåtet med lite småprat på 
villkor att det handlade om uppgiften eleven just arbetade med och att det skedde med låga 
röster. Detta respekterades oftast, men naturligtvis inte alltid. I de fall elever blev för 
högljudda bad läraren dem snart att sänka rösterna. 
 
Klassens erfarenheter av bedömning består bland annat av standardiserade läsförståelsetest 
och något de kallar matterace. Matterace innebär att eleverna får två minuter på sig att räkna 
ut ett antal multiplikationstal. Multiplikationstalen tillhör den tabell varje elev för tillfället 
tränar på. Har eleven alla rätt på matteracet får han/hon gå vidare till nästa tabell, har eleven 
inte alla rätt får han/hon fortsätta träna på samma tabell en vecka till. Klassen har fått veta att 
man efter årskurs 3 bör ha klarat till och med tabell 6. Vidare har man haft ett prov på 
temaområdet forntiden. Läraren talade i förväg om vad som skulle komma på provet och 
eleverna fick möjlighet att träna under lektion och hemma. Klassen har också under våren 
deltagit i den obligatoriska utprovningsomgången av nationella prov för år 3. 
 

Elevers känslor inför och för kunskapsbedömning  

Nationella prov 

Eleverna i min undersökning var nervöst förväntansfulla inför de nationella proven. Någon 
uttryckte stolthet över att vara första årgången att få göra nationella prov i trean, då andra 
tidigare fått vänta till årskurs 5. En motsatt uppfattning var känslan av att vara orättvist 
behandlad genom att utsättas för dessa prov redan i trean. Majoriteten av eleverna uttrycker 
dock i första hand en positiv inställning till att göra dessa prov. Pirrigt är ett återkommande 
uttryck för hur det kändes. Känslan beskrivs närmare av några med positiva kommentarer, 
som ”bra”, ”kul” och ”spännande”. För andra är känslan kopplad till en oro över 
svårighetsgrad och hur eleven skulle klara uppgifterna. Flera elever ger även uttryck för en 
oro över vad uppgifterna skulle innehålla. Ingen elev nämner någon nyfikenhet på innehållet 
eller funderingar över vilka kunskaper och förmågor proven prövar. Känslorna tycks i första 
hand vara kopplade till hur elevens resultat skulle bli.  
 

Bea: Lite pirrigt. Man visste inte hur svårt eller lätt det  var eller hur dom var. 
 

  Erik: Jag vet inte riktigt…pirrigt…man trodde det skulle vara svårt 
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Flera av eleverna berättar hur nervositeten och oron de kände inför att göra nationella prov 
avtar efter varje delprov. Jag tolkar detta som att eleverna känner sig tryggare i sin egen 
förmåga då uppgifterna blir mer bekanta till form och svårighetsgrad. 
 

Anders: Det kändes bra, det var pirrigt. Det var jobbigt att få av det, men sen blev det mindre och 
mindre efter första provet. 
 
Carl: Dom första var pirrigt när man trodde det skulle vara svårt. 

 
Under mina observationer noterade jag en elev som var något tystare och mer tillbakadragen 
än de övriga. När klassen diskuterade sina musikaluppträdanden eller utflykter satt denna elev 
oftast och bara lyssnade. Likaså vid gemensamma genomgångar där eleverna förväntades 
bidra med förslag, åsikter eller frågor. Läraren bekräftade mina noteringar om denna elev 
genom att beskriva henne som blyg och osäker på sig själv och sin förmåga, vilket även 
visade sig senare i min intervju med eleven. I detta fall kunde jag se en koppling mellan synen 
på egen förmåga och inställning till nationella proven. 
 

Dina: Det kändes sådär. Då kändes det som om man inte skulle få nåt rätt, det kändes som det 
skulle vara svårt. Något fick man fel på och något kanske jag fick rätt på…dom svåra fick jag 
oftast fel på. 

 
Att bli färdig med uppgifterna är något som lyftes ur olika aspekter. En elev beskriver en 
känsla av att vilja skynda sig genom uppgifterna. Eleven motiverar denna känsla med att vilja 
bli bland de först färdiga och snabbt få gjort de uppgifter hon ansåg sig klara av. Ytterligare 
en elev beskriver hur skönt det var för varje delprov som var avklarat fram till det sista. 
Denna elev menar sig bli stressad av prov men uttrycker dock tillit till den egna förmågan. Att 
det är skönt att proven är gjorda menar flera av eleverna oberoende av resultat och 
måluppfyllelse.  
 

Dina: Det är skönt. För det finns ju roligare saker att göra…som idrott. 
 
Erik: Nu känns det skönt att det är över. 

 
Vid en jämförelse av nationella prov och tidigare bedömningar eleverna har erfarenhet av, 
menar flera elever att skillnaden är att nationella prov är på riktigt. Vad som menas med på 
riktigt gick inte att klargöra i samtalen. Eleverna är klara över att nationella prov görs av alla i 
årskurs 3, landet över och att de är ålagda av Skolverket att genomföra dem. Några av 
eleverna uttrycker även att proven prövar om man behöver gå om en årskurs och att det finns 
en fast gräns för godkänt. Jag menar att detta kan vara möjliga grunder till uttrycket att 
nationella prov är på riktigt. Skillnaderna i inställning består bland annat i att man inte är lika 
stressad inför andra prov som inför de nationella. 
 

Lokala kunskapsbedömningar 

När det gäller de prov klassen benämner matterace är eleverna väl förtrogna med både 
innehåll och svårighetsgrad och uttrycker ingen oro eller negativ inställning till att göra dessa. 
Flera elever nämner det faktum att man alltid har chansen på nytt, inom några veckor, att 
klara en tabell. Vid ett av mina observationstillfällen presenterade läraren att det i slutet av 
veckan var dags för ett nytt tillfälle med matterace. De reaktioner som hördes på detta var 
enbart positiva. Under intervjuerna visade eleverna att de var väl medvetna om vad de 
behövde träna på i multiplikation och uttryckte vilja att komma vidare i tabellerna.  
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Förutsättningarna för det prov klassen haft om forntiden liknar de vid matteracen. Här hade 
klassen gemensamt kommit fram till att de ville avsluta arbetsområdet med ett prov. I 
läroplanen framhålls att eleverna ska göras delaktiga i planering och utvärdering av 
undervisningen, vilket klassen härigenom tydligt blev. Läraren hade noga gått igenom vad 
som skulle komma att tas upp i provet det vill säga eleverna var väl införstådda i vilka 
kunskaper som skulle bedömas. Under ett antal veckor arbetade eleverna sedan med dessa 
områden. Min tolkning är att eleverna här kände sig väl förtrogna med innehållet samt vilka 
krav som ställdes på dem och därigenom skilde sig inställningarna till detta prov från 
inställningarna till nationella prov, när det gällde oro över innehåll och resultat.  
 

Anders: Det var inte så pirrigt... för då hade man ju liksom läst om det. 
 
Gustav: Ja det kändes bra för vi hade ju lärt oss mycket om forntiden då. 

 

Elevers uppfattningar om bedömningens syfte 

Formativa och summativa aspekter 

Samtliga elever i undersökningen uppgav att huvudsyftet med bedömning är att man ska lära 
sig. Bedömning för lärande är den formativa bedömningens syfte. Den formativa aspekten på 
bedömning framhålls av eleverna genom kommentarer om att resultaten visar på var eleven 
står i nuläget i sin kunskapsutveckling, men även på vad man i nuläget inte klarar. När vi 
diskuterar bedömningens syfte vidare lyfter eleverna även summativa aspekter. Några elever 
nämner då att läraren genom prov vill ta reda på elevens aktuella kunskapsnivå. Ett annat 
summativt syfte som framkommer i samtalen, är att läraren vill kontrollera om eleven nått 
godkänd nivå för årskursen. 
 
Några av eleverna kopplar ihop den summativa och den formativa aspekten av bedömning. 
De menar att genom ett prov kan både de själva och läraren ta reda på elevens aktuella 
kunskapsnivå, samtidigt som provet även visar vad eleven behöver träna mer på. 
 

Anders: När hon rättar dom så ser hon ju vad jag kan och inte. Och då säger hon ju till mig att jag 
ska jobba på det. För först var jag inte så bra på gånger, men så började jag jobba på det och nu är 
jag jätteduktig på det tycker jag själv. 
 
Carl: Det kan vara att om man har tränat på någonting och sen har prov så vet man bättre vad man 
lärt sig och om man har några fel så vet man sen vad man behöver träna mer på. 

 
Dessa elever visar att de är medvetna om varför det är viktigt för läraren eller eleven själv, att 
veta vad de kan och kopplar ihop det med sitt fortsatta lärande. När vi i samtalen pratar om 
resultaten, visar det sig att dessa båda elever har mycket god måluppfyllelse på nationella 
prov och ligger långt fram i skolarbetet över huvud taget.  
 
De flesta av eleverna anger vidare att bedömningen är till för att ta reda på vad eleven kan 
eller att eleven kan något. Många har dock, till skillnad från eleverna ovan, en vag 
uppfattning om hur provet kan användas för vidare kunskapsutveckling. De är osäkra på 
varför eleven själv eller läraren behöver veta vad eleven kan. Någon nämner att bedömning 
handlar om att ”se hur duktiga de är”. En uppfattning om syftet med bedömning som 
framkommer är att man kan lära sig nya saker som man inte kunnat tidigare, genom proven. 
Här syftar eleven på de nationella proven. Jag förstår det som att nationella provet innehållit 
uppgifter av en form eleven inte tidigare stött på. 
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I samtalen om bedömning var eleverna i min undersökning överens om att man lär sig mer på 
prov än på vanliga lektioner. För att få en uppfattning om vilka faktorer som stöder detta, bad 
jag eleverna beskriva skillnaden på vardagligt skolarbete och prov. Här framkom att en viktig 
skillnad är att det under provtillfällen är mycket tystare i klassrummet. Anledningen till detta 
tycks ligga i elevens egen arbetsinsats. Vid provtillfällen menar flera elever att de 
koncentrerar sig mer och lägger ner mer arbetet på uppgifterna än under vanliga lektioner.  
 

Bea: Man är mer noggrann… och anstränger sig mer om man vet att det är prov. 
 
Carl: Man koncentrerar sig mer och på vanliga lektioner jobbar man mest bara på. 

 
Här uttrycker eleverna inte att de ser någon tydlig skillnad på de nationella proven och övriga 
bedömningar eleverna varit med om. Att ha prov innebär tydligen att man arbetar mer 
koncentrerat och noggrant till skillnad från vanliga lektioner där man bara ”jobbar på”. 
 
Under intervjuerna bad jag eleverna om förslag på alternativa sätt för läraren och eleven själv 
att få en uppfattning om hur eleven ligger till kunskapsmässigt. Samtliga förslag från eleverna 
handlade om att läraren fortlöpande, i undervisningen, kan utläsa elevens aktuella kunskaper 
och förmågor. Den dagliga rättningen av både berättelser och matematikbok är ett tillförlitligt 
sätt att se vad eleven kan och inte kan, menar eleverna.  
 

Erik: Hon kan titta i matteboken vad man har mest rätt på tror jag och vad man har mest fel.  
 
Carl: Jaa… på stavningen och hur man skriver sagor och så. 
 
Dina: Titta vad jag gör och hur jag gör…på dom sakerna vi gör  till vardags. 
 

Även portfoliopärmen nämns, där läraren kan använda dokumentation som finns av varje 
elevs kunskapsutveckling, för att ta reda på vad eleven kan. Här menar någon att läraren kan 
titta på den cirkel där eleven färglägger fält med uppnådda mål. Dessa kartläggningscirklar 
finns för ämnena svenska, engelska och matematik. Fälten i cirklarna beskriver olika mål och 
fylls i löpande under terminerna när läraren menar att en elev nått något av målen. Flera av 
eleverna visar en god uppfattning om att dessa cirklar är en kartläggning av deras kunskaper. 
Dock verkar de flesta elever ha en ganska vag uppfattning om själva portfoliopärmens syfte 
som dokumentation av kunskapsutveckling. Den kommenteras som en pärm där fotografier 
och arbeten samlas. Läraren bestämmer över vad som skall finnas med i pärmen, uppger 
eleverna och motiven bakom är eleverna osäkra på. Jag får inga indikationer på att eleverna 
själva bedömer eller värderar sina arbeten. 

Bedömning individuellt och i grupp 

Olika kunskaper och förmågor visar sig och kommer till sin rätt i olika utsträckning, beroende 
på uppgiftens utformning och innehåll. De nationella proven i svenska och matematik 
innehåller uppgifter som ska lösas individuellt såväl som i grupp. Utifrån konkreta exempel 
på individuella uppgifter samt gruppuppgifter hämtade från ämnesproven, ville jag få fram 
vilka olika uppfattningar eleverna hade om respektive sätt att bedömas. Här diskuterade vi 
både inställningar till de olika bedömningsformerna, uppfattningar om syfte och även 
uppfattningar om lärande enskilt och i grupp. 
 
När det gäller inställning till de olika bedömningsformerna får jag uppfattningen att de flesta 
elever upplever blandningen av dem på nationella proven, som positiv. Det är få elever som 
uppger att de föredrar det ena framför det andra.  Eleverna anser inte heller att de lär sig mer 
eller mindre genom att arbeta enskilt eller i grupp. Skillnaderna mellan enskilda uppgifter och 
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gruppuppgifter anger eleverna som rent konkreta, till exempel att man pratar mer vid 
gruppuppgifter, eller att man får tänka mer om arbetar själv och vid grupparbete har man hjälp 
av kompisarna. Dessa skillnader anges dock utan värdering.   
 
I två fall visar sig dock en skillnad i inställning. En elev beskriver att det oftast går fortare att 
arbeta själv än tillsammans med andra och är positivt inställd till båda bedömningsformerna. 
En annan elev ansåg att det på nationella prov var mer arbete med de individuella uppgifterna 
och tyckte gruppuppgifterna var roligare. Den förra eleven hade goda resultat på nationella 
prov medan den senare hade svårigheter med flera av de enskilda uppgifterna. Min tolkning är 
att elevernas erfarenheter av och inställning till de olika bedömningsformerna, i dessa fall, är 
starkt relaterade till deras förmåga och prestationer.  
 
Vissa av eleverna uttrycker tydliga tankar om syftet med att ha både gemensamma och 
individuella uppgifter på proven. Dessa tankar handlar både om förmågan att kunna arbeta 
tillsammans och om att man lär av varandra. Läroplanen talar om hänsyn och respekt såväl 
som en strävan efter att lära elever att lära tillsammans. Kursplanerna beskriver kunskaper och 
förmågor som ska utvecklas både individuellt och i samspel med andra (Grundskolan: 
kursplaner och betygskriterier, 2008). Flera av eleverna i min undersökning visar insikter i att 
olika arbetssätt stöder utveckling av olika förmågor, som alla är värdefulla.  
 

Carl: För att lära sig grupparbete. 
 
Erik: Att man ska testa olika sätt att jobba. 
 
Bea: För att man ska hjälpa kompisarna också…..man kan få hjälp av varann. Om en räknar ett sätt 
så kanske jag räknar på ett annat sätt, så kanske den räknar som jag, för att den såg att det var 
lättare. 
 

Dysthe (2003) menar att just samspelet mellan individer som är engagerade i en gemensam 
aktivitet eller verksamhet är grunden till lärande. En elev lyfte dock att grupparbete kan 
innebära en risk att någon slinker undan och enbart låter de andra i gruppen arbeta. För att 
undvika detta måste även individuella uppgifter finnas med på ett prov, ansåg eleven. 
Intressant här är att denna risk endast nämndes ur aspekten att någon annan skulle kunna 
slinka undan. Risken att själv inte få komma till tals eller få möjlighet att pröva sina 
kunskaper eller förmågor nämndes inte av någon. 
 

Resultat och respons  

Respons som poäng 

Responsen på nationella prov ges i form av tidigare beskrivna kunskapsprofil. Varje delprovs 
resultat ger en viss poäng som sedan redovisas i form av att eleven nått eller inte nått 
kravnivån. Vid tiden för min studie i klassen har några elever hunnit gå igenom sina 
kunskapsprofiler medan andra har det framför sig. Flera av eleverna visar att de är väl 
medvetna om att poäng sätts på delproven samt att det finns en gräns för godkänt på 
nationella prov. Detta verkar flera av eleverna uppfatta som en avgörande skillnad mellan 
nationella prov och övrig bedömning, de har erfarenheter från. 
 

Fia: Man måste ha ett visst antal rätt för att man ska bli godkänd. Ja.. och så jag blev godkänd. 
 
Hanna: Jag tycker det var lite skillnad för man får olika poäng för grejerna på nationella prov. 



24 
 

De elever som gått igenom kunskapsprofil och resultat på nationella proven, refererar 
samtliga till resultaten genom att tala om hur många fel de haft sammanlagt, oavsett om 
eleven haft flera fel eller mycket få. 
 

Bea: Jag hade fem fel på alla … så, jag är nöjd! 
 
Carl: Det känns bra för jag hade nästan alla rätt, jag hade ett slarvfel. På alla proven så hade jag 
bara ett slarvfel. 

 
Jag tolkar även detta som ett sätt att räkna poäng. Det eleverna i första hand fäster sin 
uppmärksamhet vid och vill förmedla vidare till mig, är antal fel. Ingen av eleverna lyfter 
vilka eventuella styrkor eller svagheter i kunskaper och förmågor, nationella prov visat att de 
besitter. Även resultatet på matteracen förmedlas till mig i form av antal fel. Flera elever 
uttrycker här hur förargligt det är att göra en remsa och ha ett fel. Ett resultat med ett fel kan 
även ses som alla rätt utom ett. Dock är det ingen av eleverna som lyfter denna positiva syn på 
resultatet, när det gäller matteracen. Antingen klarar man en remsa eller så klarar man den 
inte. 
 

Bea: Ofta har jag fått ett fel och då känns de konstigt om det bara var ett fel. 
 
Gustav: Det är väldigt roligt att klara. Det känns inte så bra ifall det bara var ett slarvfel, då tänker 
man, jag kunde gjort det bättre…tänker man då! 
 

Respons som kommentarer 

Eleverna i klassen visar stor tillit till att läraren har en god och rättvis uppfattning om varje 
elevs kunskaper och förmågor. Vid mina observationstillfällen i klassen noterade jag att 
läraren var noga med att följa upp alla elevers arbeten. Alla böcker rättades och alla arbeten 
och läxuppgifter samlades in för att läraren skulle gå igenom dem. Många arbeten fick en 
skriftlig kommentar om utförande och innehåll. Att få en kommentar till arbetet uppskattades 
av samtliga elever, dock av något olika anledningar.  

 
Anders: Tja det är ju roligare att få en kommentar, för en kommentar är ju mycket bättre än en 
strjärna tycker jag för det är ju… om man ger en stjärna, en sån här liten, på en så här stor läxa där 
man slitit så..! 
 
Fia: Bra för hon visar vad hon tycker. 
 
Ida: Det är roligt att läsa det sen. 
 

Kommentarerna från läraren verkar främst fylla funktionen av att bekräfta och erkänna 
elevens arbetsinsats. Enligt eleverna innehöll de inga anvisningar om hur eleven skulle arbeta 
vidare eller strategier att utveckla. Ingen av eleverna verkade heller göra några kopplingar 
mellan lärarens kommentarer och sin egen kunskapsutveckling. Elevernas positiva uttalanden 
om kommentarerna visar dock att de har en motiverande betydelse för eleverna, menar jag. 
 

Kunskapsbedömning och motivation 

Inre och yttre motivation 

I samtalen om matteracen är det tydligt att eleverna är motiverade att träna för att klara av en 
tabell och få chansen att ge sig i kast med nästa. Vad motivationen består av visar sig vara 
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olika för olika elever. Några av eleverna jämför sig med klasskamraterna när det gäller vilken 
tabell de är på och hur långt de vill komma. Andra elever talar om sina framsteg i termer om 
hur snabbt de kommit upp flera tabeller och hur ofta de tränar för att komma vidare.  
 
De elever som jämför sig med sina klasskamrater finner belöning för sina framsteg i att 
komma före en kamrat eller att inte längre ligga bland de sista. De konkurrerar med sina 
kamrater om placering och status i klassen. Dessa elever talar inte om att komma vidare i 
termer om att lära sig mer, utan i att komma före någon annan. Harlen och Deakin Crick 
(2002) menar att sådan yttre motivation knappast är fruktbar i ett längre perspektiv. En elev 
ger uttryck för yttre motivation på flera sätt. För denna elev handlar det inte om att anstränga 
sig och nå nya mål för att hon finner egen glädje i att utvecklas och lära sig nya saker. Det 
handlar i stället om att få uppmärksamhet från andra och att undvika misslyckande.  
 

Hanna: För att berätta för mamma att jag är bra, eller inte bara det, det är för att jag inte ska gå om 
och så…. 

 
Dweck (2000) menar att yttre motivation gynnar en utveckling av synen på intelligens som en 
fast enhet. Elever med denna inställning tenderar att undvika utmaningar som kostar i 
ansträngning, då svåra utmaningar och eventuella misslyckanden ses som ett bevis på brist på 
intelligens.  
 
Andra elever i min undersökning menar jag visar prov på inre motivation, en egen drivkraft 
och lust att lära. Dessa elever talar om att öva och kämpa vidare för att de vill lära sig mer. 
Vid eventuella misslyckanden ser de sitt eget ansvar för resultatet och menar att de behöver 
anstränga sig mer och öva bättre. Elever med inre motivation finner belöning i sin egen 
kunskapsutveckling och tar eget ansvar för sitt lärande (Harlen & Deakin Crick, 2002). 
 
Bland elever med mycket gott resultat på nationella provet uttrycktes tankar om att detta 
resultat kanske betyder att de inte fått visa riktig vad de kan. Att ha alla rätt skulle kunna 
innebära att man egentligen kan mycket mer och att uppgifterna inte gett någon riktig 
utmaning eller möjlighet att visa sin kapacitet, menar eleverna. Dessa elever visade en önskan 
om att få ytterligare utmaning. 
 

Anders: Om man inte har alla rätt då är det faktiskt lite roligare än om man får alla rätt. För om 
man får alla rätt på jättemånga prov så känner man – nej jag tycker de här var för lätta, jag borde 
ha svårare. Då vill jag hellre ha ett fel som jag hade för att då får man ju nåt att jobba på eller lite 
utmaning. 
 
Carl: När det blir för lätt så går det jättesnabbt och då lär man sig typ ingenting. 
 
Erik: Svåra prov kan vara roliga för det är lite mer att bita i. Och så känns det ännu bättre när man 
har klarat ett svårt prov. 

 
Jag anser att även detta är ett uttryck för inre motivation, då eleverna här visar en vilja att 
utvecklas och en önskan att utmanas. De visar även att de inte ger upp inför utmaningar, utan 
fortsätter tro på sin förmåga och anstränger sig ytterligare, vilket enligt Dweck (2000) är en 
viktig egenskap för fortsatt lärande. 
 
  



26 
 

Eget ansvar  

Läroplanen lyfter lärarens skyldighet att främja elevens eget ansvar för sitt lärande och för sitt 
arbete i skolan. Den egna insatsen och ansvaret för att komma vidare är något många elever 
tar upp ur olika aspekter, under våra samtal. Flera av eleverna visar medvetenhet om att de har 
möjlighet att påverka sitt lärande och resultat genom egna ansträngningar. Uppfattningen 
finns även här att om man gjort sitt bästa kan man acceptera även ett sämre resultat, utan att 
känna sig misslyckad. Detta menar jag visar på en syn på intelligensen som utvecklingsbar. 

 
Bea: Jag tycker att jag skulle anstränga mig mycket mer om jag inte får så många rätt… 
 
Anders: Det känns ju tråkigt att man inte får göra nästa då men, ja, man har ju i alla fall gjort sitt 
bästa! 

 
Det framkommer en viss skillnad på hur misslyckande samt det egna ansvaret för resultatet 
upplevs vid nationella prov, i jämförelse med övriga lokalt utformade prov, eleverna 
genomfört. Jag upplever att eleverna känner större möjlighet att själva påverka resultatet i 
övriga prov än på nationella provet. Inför nationella prov var inställningen nervöst 
förväntansfull. Flera av eleverna uttrycker att de kände oro över provens innehåll och 
svårighetsgrad, och menar att de inte visste något om hur de skulle vara. När de uttrycker sina 
känslor för resultatet är det med kommentarer som ” rätt så bra”, ”sådär” och ”jag vet inte”. 
Provet på arbetsområdet forntiden var väl förberett gemensamt i klassen. Eleverna uttrycker 
att de kände stor förtrogenhet med innehållet på detta prov. De kände även trygghet och eget 
ansvar inför genomförande och resultat. Även när det gäller matteracen är eleverna väl 
medvetna om villkoren för att lyckas, och tar stort eget ansvar för resultaten. Inställningarna 
till ett sämre resultat på dessa prov kommenteras på ett helt annat sätt än vid nationella prov. 
 

Anders: Om jag får något fel tänker jag, nej nu får jag nog kämpa vidare på det här. 
 
Dina: Då tänker jag att jag gjort för lite gånger, då får jag ta hem och öva och anstränga mig mer. 

 
Min tolkning av elevernas uttalanden om resultatet är att ju mer förtrogna de är med innehåll 
och mål, desto större eget ansvar känner de för resultaten. 
 
 
 
Diskussion  
 
Mitt syfte var att undersöka kunskapsbedömning ur elevperspektiv. Jag ville veta mer om 
elevernas uppfattningar om, och erfarenheter av kunskapsbedömning. Jag fann att eleverna till 
största delen uttryckte sig positivt om bedömning.  Då det gällde bedömning där eleverna var 
väl insatta i innehåll och mål, var samtliga positiva till bedömningen och gav uttryck för 
ansvar och en känsla av att kunna påverka resultatet. Inför nationella prov fann jag dock att 
många uppgav oro inför innehåll och svårighetsgrad. En elev med något sämre resultat visade 
tydligt lägre tilltro till egen förmåga och mer negativ inställning till denna bedömningsform.  
 
När det gäller syftet med bedömning menar eleverna att bedömning är till för att man ska lära 
sig något. Hur lärandet sker genom bedömning har de dock en något oklar uppfattning om. 
Några av eleverna nämner att man genom bedömning kan visa sina kunskaper och förmågor 
och därigenom även synliggöra eventuella brister. Det finns även en uppfattning hos många 
att nivån på koncentration och ansträngning är högre vid bedömningstillfällen än under 
vanliga lektioner. Detta skulle kunna vara bakgrunden till att eleverna anser att man lär sig 



27 
 

något genom kunskapsbedömning. En tanke är dock att eleverna kan ha den uppfattningen att 
allt skolarbete syftar till något lärande, och därigenom gör även bedömning detta. 
 
Resultat, respons och motivation är tydligt förbundet med varandra i forskning om bedömning 
(Harlen & Deakin Crick, 2002; Nordenbo et al., 2009). Eleverna i föreliggande undersökning 
motiveras dels av en vilja att lära sig mer, dels av en strävan att komma före klasskamrater. 
Resultatet omtalas av eleverna i termer av antal fel eller att lyckas eller inte lyckas. Detta är i 
min mening en relativt bristfällig grund för motivation, då det inte ger någon information om 
vilka kunskaper och färdigheter eleven bör fokusera framöver. Responsen verkar fungera 
mest som en bekräftelse på utfört arbete och inte för att utveckla vidare strategier eller 
korrigera missuppfattningar.  
 

Elevens förutsättningar 
Något som visar sig återkommande under min undersökning är hur viktigt det är att ta hänsyn 
till elevers olika förutsättningar. Mitt resultat visar att redan inför ett bedömningstillfälle finns 
ett antal olika inställningar och känslor som väcks hos var och en. Dessa inställningar och 
känslor riskerar sedan att inverka på elevens genomförande och resultat. Nordenbo et al. 
(2009) menar att indikationer finns på att när läraren tillkännager att ett prov snart ska 
genomföras, väcks känslor som nervositet och stress hos elever. En risk finns att de förbereder 
sig genom memorerande och genom att träna utantillkunskap på bekostnad av mer elevaktiva 
och kreativa inlärningsmetoder. Detta gäller i synnerhet lågpresterande elever. Nordenbo et al. 
(2009) menar vidare att när lärare annonserar ett prov höjs motivationen hos högpresterande 
elever, medan lågpresterande tappar modet. Under mina intervjuer mötte jag högpresterande 
elever som såg fram emot nationella prov med tillförsikt, medan en lågpresterande elev visade 
låga förväntningar på sitt resultat och menade att det fanns roligare saker att göra. Här anser 
jag att det finns en risk att eleven sedan tolkar resultatet på provet som ett bevis på sitt eget 
värde som person, vilket i synnerhet blir negativt för lågpresterande elever. Som tidigare 
beskrivits finns då stor risk att dessa elever tappar i motivation och ger upp sina 
ansträngningar för vidare lärande (Harlen & Deakin Crick, 2002). Även Nordenbo et al. 
(2009) visar att det resultat eleven gör på ett prov kan inverka på framtida motivation och 
självkänsla.  
 
Jag fann i min undersökning att elevernas inställning till bedömning och förväntat resultat 
varierade något beroende på hur väl förberedda de var. Vid bedömningstillfällen där eleven 
var väl insatt i innehållet och vad som förväntades av dem visade de större trygghet inför 
bedömningen. Skolverkets riktlinjer beskriver lärarens ansvar för att de kunskaper och 
förmågor som ska bedömas är kända av eleven. Likaså ska eleven vara väl insatt i de mål 
undervisningen strävar mot (Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen: 
allmänna råd och kommentarer, 2008). Detta ses som en förutsättning för att eleven ska kunna 
ta ett eget ansvar för sitt lärande. Eget ansvar och motivation ser jag som starkt förknippade 
med varandra. Om en elev vet vad han/hon behöver lära sig och hur detta kan ske blir eleven 
mer motiverad att anstränga sig. Det innebär även att eleven ges en känsla av möjlighet till 
utveckling. Black och Wiliam (1998) menar att det är först när eleven är väl förtrogen med 
målet för undervisningen och medveten om vad han/hon för närvarande kan, som det blir 
möjligt att inse för eleven själv vad han/hon behöver göra för att nå målet.  
 
Andra förutsättningar som spelar in vid bedömning handlar om elevers olika bakgrund och 
inlärningsstil. Jag har tidigare fört fram Shepards (2000) åsikt att elever bör, åtminstone vid 
något tillfälle få möjlighet att bedömas i den form där eleven har störst möjlighet att visa sina 
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kunskaper och förmågor. Att hänsyn ska tas till var och ens individuella förutsättningar, anser 
jag även vara viktig när det gäller högpresterande elever, för att bibehålla dessa elevers 
motivation och ge dem möjlighet till vidare utveckling. Att inte ta hänsyn till elevernas olika 
förutsättningar ger en orättvisa i möjlighet att lyckas. Denna orättvisa riskerar att befästas och 
växa genom ytterligare prov om läraren inte uppmärksammar den.  
 

Elevens förståelse av resultatet 
Skolverket lyfter den formativa funktionen för nationella proven (Informationsmaterial om 
nationellt prov i årskurs 3 – Matematik, 2009). De menar att provens resultat ska vara ett stöd 
för att visa på kunskaper och förmågor som behöver fokuseras framöver för varje elev. I mina 
intervjuer var det ingen av eleverna som nämnde denna aspekt, eller kommenterade vilka 
områden proven visat att han/hon behövde arbeta vidare med. För att kunna använda proven 
formativt krävs att arbete och tid läggs på analys av resultaten både av lärare och av arbetslag. 
Vidare måste eleverna göras medvetna om sina missuppfattningar och brister samt ges 
redskap och strategier att komma vidare. Jag menar inte att läraren förbisett detta vid 
genomgången av resultaten, dock verkar det som eleverna inte tagit till sig denna bit. Vad 
eleverna lyfter fram är om de blivit godkända och hur många fel det haft på proven.  
 
Black et al. (2003) visar hur man genom att utveckla den formativa aspekten av respons når 
goda resultat när det gäller elevens motivation och eget ansvar för sitt lärande. Detta arbete 
kräver initialt en stor insats i tid och arbete av läraren vilket kan ses som ett hinder av många. 
Dock menar Black et al. (2003) att det egentligen är en fråga om omdisponering av tid och 
inte efter initialskedet innebär någon förändring i arbetstid.  Vidare menar de när det gäller 
kommentarerna lärare ger på elevers arbeten, att de bör vara tydliga och lättillgängliga för 
eleverna. De bör innehålla information om styrkor och goda kvaliteter i elevens arbete, såväl 
som vägledning mot nästa mål. Tid måste även avsättas för eleverna att läsa igenom och ta till 
sig kommentarerna, menar Black et al. (2003). De stora vinsterna i elevernas lärande 
motiverar dock arbetsinsatsen. Ur en formativ aspekt visar ett resultat med alla rätt inte 
genast på elevens vidare utvecklingsmöjligheter, det visar endast att eleven klarat allt som 
bedömningen prövat. Jag anser däremot att den respons läraren ger, muntligt eller skriftlig, 
kan föra eleven vidare även efter ett sådant resultat. Ett resultat med alla rätt bör då förstås 
som att eleven har de aktuella kunskaper och förmågor som efterfrågas, och bör ges möjlighet 
till vidare utmaning utifrån detta.  
 
Att presentera sitt resultat i form av antal fel är ett genomgående fenomen hos alla elever jag 
intervjuat, oavsett vilket prov vi diskuterar. Denna presentation av resultat stämmer inte med 
diskursen i klassen för övrigt, att bedömning är till för lärande. Jag ställer mig frågan vad 
detta fenomen grundar sig i. Den kunskapsbedömning klassen har störst erfarenhet av är 
matteracen. I matteracen gäller det att under tidspress klara av ett antal 
multiplikationsuppgifter utan att göra fel. Denna form premierar ett visst tävlingssinne, som 
jag ser det. Intentionen förstår jag är att motivera eleverna att träna multiplikationstabellerna 
och belöningen för att ha tränat väl, ligger i att få gå vidare till nästa tabell. Dessa intentioner 
lyckas också på så vis att samtliga elever i undersökningen visar motivation och positiv 
inställning till proven. De tycks även ta stort eget ansvar för att träna inför dessa prov. Dock 
vill jag varna för några aspekter av detta prov som på längre sikt kan skapa problem. Jag 
menar att matterace bär ett dolt budskap där det är antal fel och inte kunskapen i sig som lyfts 
fram som det viktiga. Detta budskap riskerar att befästas hos eleverna och överföras till 
elevernas förståelse av övriga bedömningar. 
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Läroplanen talar om att skolan har ansvar för att utveckla elevens eget ansvar för sitt lärande 
vilket matteracen till viss del stödjer. Dock visar flera av eleverna att motivationen ligger i att 
komma före klasskamrater och inte i att lära sig mer. Att förstå sitt resultat som antal fel eller 
alla rätt menar jag är ett sätt att räkna poäng. Harlen och Deakin Crick (2002) framför att då 
resultatet i form av poäng eller betyg ses som det viktiga, riskerar elevens motivation att 
påverkas negativt i synnerhet om det är en lågpresterande elev. Detta inverkar på elevens 
framtida lärande då självkänsla och vidare ansträngningar med skolarbetet sjunker ytterligare. 
De rekommenderar därför att jämförelser av elever baserat på deras resultat undviks. Black et 
al. (2003) visar hur motivation och arbetsinsats ökar markant när lärare går från att sätta 
poäng på prov, till att i stället ge kommentarer om styrkor i elevens arbete samt vad som 
behöver förbättras och hur eleven ska gå till väga för att nå vidare. De menar att 
poängsättning uppmuntrar till jämförelse elever emellan. Det ger effekten att eleven fokuserar 
mer på status i gruppen än sitt lärande. För lågpresterande elever blir det en ständig 
bekräftelse på sitt eget låga värde och sämre förmåga. Jag anser att det är av största vikt att 
fokus flyttas från antal fel till nya lärandemål och utvecklingsmöjligheter. 
 
Den tidsram eleven har att lyckas inom, finns inte beskriven i varken läroplan eller 
kursplaner. De kunskapskvaliteter som ska ligga till grund för bedömning i matematik handlar 
om att använda, förstå och reflektera (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier, 2008). En 
färdighet som snabbhet, lyfts dock ej fram, varken i mål att uppnå eller att sträva mot. Jag vill 
lyfta frågan om eleverna förstår sitt resultat på matterace som att de är/inte är snabba nog eller 
att de har/inte har kunskapen. I matteracen är gränsen mellan godkänd och icke godkänd 
absolut. Ett enstaka fel innebär skillnaden mellan att lyckas eller inte lyckas. Utvecklingsbara 
strategier eller missuppfattningar lyfts inte fram och diskuteras. Elevernas kommentarer om 
slarvfel menar jag visar på att de egentligen anser sig ha den kunskap eller förmåga som 
efterfrågas, dock innebär ett slarvfel att de får göra om hela provet. Felet kan vara frampressat 
av de tidsramar eleven har att prestera inom, och inte alls grunda sig i kunskapsbrister hos 
eleven, anser jag. I så fall finns det goda anledningar att ifrågasätta denna form av bedömning. 
 

Standardiserade prov och lärarens egna 
Nordenbo et al. (2009) menar att då provets innehåll och form är förankrat i den dagliga 
undervisningen och lärarens pedagogiska förhållningssätt är chansen större att resultatet 
används formativt, som stöd för elevernas lärande. Black och Wiliam (1998) förklarar att 
bedömningen blir formativ då resultatet används för att justera undervisningen till att möta de 
behov som visat sig finnas. Jag menar att det då blir det viktigt att hitta bedömningsformer 
samt uppgifter där missuppfattningar hos eleven och felaktigheter i resonemang och 
strategier, synliggörs på bästa sätt. Ur dessa aspekter bör varje lärare titta närmare på de prov 
man själv konstruerar eller väljer att genomföra i sin klass. 
 
Eleverna i föreliggande undersökning visar större insikt i provens formativa aspekter när det 
gäller de lokalt konstruerade proven än de nationella. I samband med de lokala proven nämns 
att de kan vara ett sätt att se vad eleven behöver träna mer på eller i nuläget saknad kunskap. 
De nationella provens syfte nämns oftare i termer av att summera elevens behållning av 
kunskap eller räkna poäng. Black et al. (2003) framhåller att summativa prov kan användas i 
ett formativt syfte. Ett sätt att göra detta är att läraren går igenom resultaten för att identifiera 
uppgifter som inneburit svårigheter för flera elever. Därefter kan läraren inrikta 
undervisningen på att korrigera elevernas strategier till mer framgångsrika metoder. De 
nationella proven för årskurs 3 innehöll detta syfte. Då de genomfördes i slutet av vårterminen 
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är det för tidigt att säga något om hur resultaten används. Dock har jag tidigare diskuterat att 
eleverna vid tiden för min undersökning ej tycks uppfattat detta syfte.  
 
Inför de nationella proven fanns en utbredd oro inför vad de skulle innehålla och hur svåra de 
skulle vara. Harlen och Deakin Crick (2002) visar hur elever inför prov där mycket står på 
spel, high stakes, känner större oro vilket inverkar på ansträngningar i genomförande samt 
resultat. Då uppfattningen fanns hos några att resultatet på nationella prov gav indikationer på 
om eleven behövde gå om en klass, menar jag att dessa prov upplevdes som high stakes. Inför 
de övriga lokalt konstruerade proven visade det sig att eleverna i stället kände stor trygghet 
och tillit till sin egen förmåga. Harlen och Deakin Crick (2002) varnar för de effekter 
införandet av National Curriculum Tests i England haft på provkulturen, lärares 
undervisningsstilar och lågpresterande elevers självkänsla. Jag anser att för god utveckling av 
kunskaper och förmågor krävs självkänsla, motivation och eget ansvar. Varje 
bedömningstillfälle bör därför stödja elevens självkänsla, motivation att lära och det egna 
ansvaret för kunskapsutvecklingen. Då forskningen varnar för standardiserade provs inverkan 
på lågpresterande elevers självkänsla (Harlen & Deakin Crick, 2002; Nordenbo et al., 2009), 
bör vi vara uppmärksamma på hur nationella prov påverkar provkultur och undervisningsstil 
hos lärare. 
 

Framtida forskning 
Vad gäller framtida forskning anser jag det angeläget att fortsätta undersöka 
kunskapsbedömning ur elevperspektiv. Då betyg inom kort är aktuellt redan i årskurs 6 
kommer bedömning sannolikt att öka i omfattning och ske allt tidigare i skolåren. Vilken 
effekt detta ger på elevers kunskapsutveckling och självkänsla blir då viktigt att forska i. 
Andra områden att undersöka skulle kunna vara kunskapsbedömning idag i de tidiga skolåren, 
med fokus på frågor som vad, hur och varför elever bedöms? Ger bedömningen de svar och 
effekter som den syftar till? 
 

Slutord 
Jag vill avsluta med att påstå att den rådande diskussionen på många skolor om 
kunskapsbedömningens vara eller inte vara, bör ersättas av diskussioner om hur vi bedömer, 
vad vi bedömer och i vilket syfte vi bedömer elever. 
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  Bilaga 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till vårdnadshavare. 
 
Jag heter Anna Ericsson, är lärarstuderande på Högskolan Väst och skriver nu mitt 

examensarbete. Den undersökning jag gör i mitt arbete syftar till att ta reda på elevers 

upplevelser av kunskapsbedömning. Detta är viktigt då det blir allt starkare fokus på formella 

kunskapsbedömningar i skolan och det i stort sett saknas svensk forskning om elevers 

perspektiv på prov och bedömning. Jag kommer att göra några besök i klassen under den 

kommande veckan för att bekanta mig eleverna. Därefter vill jag intervjua några elever om 

deras erfarenheter av prov och bedömning. Det är naturligtvis frivilligt för eleverna att delta. 

Intervjuerna sker i form av ett samtal där barnen får dela sina tankar, och med full respekt för 

elevernas integritet. De flesta elever brukar tycka att denna typ av samtal är trevliga och 

intressanta. Jag vill med detta brev informera om mitt projekt och ber om er tillåtelse att 

eventuellt intervjua ert barn. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och eleverna kommer att anonymiseras i 

examensarbetet. Det kommer ej heller att framgå vilken skola jag gjort intervjuerna på. 

Eleverna har rätt att avbryta deltagandet när som helst under pågående intervju. Jag kommer 

att spela in intervjuerna med diktafon för att inte störas under tiden av antecknande och för att 

inte missa något viktigt som sägs. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 

denna undersökning.  

Om ni har några frågor angående intervjuerna är ni välkomna att höra av er till mig. Jag är 

tacksam för snabbt svar. 

 

Mvh 

Anna Ericsson 070-XXX XX XX 

 

 



  Bilaga 2 

 
 

 

 

Fylls i och lämnas åter till klassläraren senast onsdag 20 maj. 

 

 

              Jag godkänner att mitt/vårt barn deltar i intervjuundersökningen. 

              Jag vill inte att mitt/vårt barn deltar i intervjuundersökningen. 

           

Barnets namn:__________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: ______________________________________                
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Intervjuguide 
 
Nationella prov 

• Känslor inför/efter 
• Jämför vardagsundervisning/nationella prov 
• Jämför tidigare bedömningserfarenheter/nationella prov 
• Individuella delen kontra gruppuppgifter 
• Respons 
• Resultat  

 
 
Portfolio 

• Vad finns i pärmen 
• Vad används pärmen till 
• Vem bestämmer vad som sätts in 

 
 
 
Kunskap/förmågor 

• Hur vet du vad du kan 
• Hur vet du vad du behöver lära dig 
• Hur kan du visa för din lärare vad du kan 
• Behöver din lärare/du veta vad du kan  

 
 
Kunskapsbedömning 

• Exempel på tillfällen 
• Känslor inför/efter 
• Vad är bra med bedömning 
• Vad är mindre bra med bedömning 
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