
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

Bedömning i skolan 
- En intervjustudie med grundskoleelever i årskurs 6 

 

 

 

Zeinab Hammoud 

Handledare: Danielle van der Burgt 

Examinator: Joacim Andersson 

Rapport nr: 2014vt00883 



 

2 
 

 

 

Sammanfattning 
 

Den svenska skolan har under historiens gång haft olika syn på bedömning och genomfört olika 

former av betygssystem. I och med den nya förändringen i skolan 2012 ändrade man det svenska 

betygsystemet och betygsättningen började införas redan i årskurs 6 i grundskolan. Examensarbetet 

syftar till att undersöka och analysera hur elever i årskurs 6 upplever och uppfattar bedömning i 

skolan. Arbetet grundar sig på den sociokulturella teorin, där kommunikation och elevens 

bakgrund står i fokus. För att undersöka forskningsområdet kommer följande frågeställningar att 

studeras:  

 

1. Vad är elevperspektivet på bedömning för lärandet?  

2. Vad är elevperspektivet på bedömning av lärandet? 

3. Vilka faktorer påverkar enligt eleverna deras uppfattningar och 

upplevelser av bedömning?   

I studien valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer för att besvara mina frågeställningar. 

Tio grundskoleelever i sjätte klass intervjuades individuellt för att på bästa möjligavis kunna få en 

förståelse av deras perspektiv. Intervjuerna spelades in med en diktafon och transkriberades i sin 

helhet för att kunna fånga upp de centrala i studien. Eleverna uppfattade att bedömningen till 

stor del var för deras kunskapsutveckling. Eleverna menade att bedömningen kunde främja deras 

lärande genom medvetenhet, delaktighet och tydlighet. Men andra uppfattningar och upplevelser 

om bedömning och betyg visade sig finnas, där eleverna uppfattade det som kontroll och makt. 

Återkoppling var ett verktyg som eleverna ansåg bäst gynna deras lärande framåt om det 

användes rätt medan den summativa bedömningen inte alltid var positiv eftersom att det viktiga i 

lärandet endast blev själva betyget istället för kunskapen. Faktorer som visade sig påverka 

elevperspektivet var lärarens handlingar i bedömningsprocessen och kamraternas förväntningar 

samt inställningar till bedömning.  

 

 

 

 

Nyckelord: Elevperspektiv, bedömning, betyg.  

 



 

3 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................................5 

2. Bakgrund ........................................................................................................................6 

2.1 Betyg och bedömning ur ett historiskt perspektiv ....................................6 

2.2 Olika betygsystem ..........................................................................................7 

2.3 Mål- och kunskapsrelaterat betygssystem .....................................7 

2.4 Betygskalan idag................................................................................8 

2.5 Syftet med betyg i skolan ................................................................8 

2.6 Vad ska betygsättas? .........................................................................9 

3. Litteraturöversikt ....................................................................................................... 10 

3.1 Tidigare forskning ....................................................................................... 10 

3.2 Formativ bedömning - bedömning för lärandet..................................... 10 

3.3 Summativ bedömning - bedömning av lärandet ....................... 12 
3.4 Teoretiska perspektiv.................................................................................. 14 

3.5 Sociokulturellt perspektiv på lärandet ...................................................... 14 

3.6  Bedömningstyper ....................................................................................... 15 

3.6.1 Återkoppling ............................................................................... 16 

3.6.2 Kamratbedömning och kamratrespons .................................. 17 

3.6.3 Skriftligt omdöme ...................................................................... 17 

3.6.4 Summativa prov ......................................................................... 18 

3.6.5 Betyg ............................................................................................. 19 

4. Syftet ............................................................................................................................ 20 

5. Metod .......................................................................................................................... 21 

5.1 Urval .............................................................................................................. 21 

5.2 Databearbetning och analysmetod ........................................................... 21 

5.3 Analysens trovärdighet ............................................................................... 22 

5.4 Genomförandet ........................................................................................... 23 

5.5 Etiska aspekter ............................................................................................. 23 

5.6 Reflektion över metod ................................................................................ 24 

6. Resultat ........................................................................................................................ 25 

6.1 Beskrivning av intervjupersoner ............................................................... 25 

6.2 Bedömning som ett betyg och omdöme? ................................................ 26 



 

4 
 

6.3 Elevernas kunskaper och personliga egenskaper ................................... 28 

6.4 Bedömning som skapar medvetenhet, delaktighet och tydlighet ......... 30 

6.5 Uppsummering ............................................................................................ 33 

7. Analys av resultat ....................................................................................................... 34 

7.1 Vad är elevperspektivet på bedömning för lärandet och bedömning av 

lärandet? ................................................................................................................... 34 

7.2 Samtal mellan lärare och elev – gynnande för lärandet .............................. 35 

7.3 Samtal mellan elev och elev ............................................................................ 36 

8. Diskussion av analys .................................................................................................. 37 

8.1 Omgivningens påverkan på elevperspektivet ......................................... 37 

8.2 Bedömning som formativ och summativ ................................................ 38 

8.3 Återkoppling – en bedömning som främjar eleverna i lärandet ........... 39 

8.4 Prov- ett viktigt redskap för bedömning ................................................. 40 

9. Konklusion ................................................................................................................. 42 

Referenslista ..................................................................................................................... 43 

Elektroniska källor ............................................................................................ 43 

Bilagor ............................................................................................................................... 44 

Bilaga 1: Intervjuguide ...................................................................................... 44 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare inför Intervjustudie ................................ 46 

 

 

 



 

5 
 

1. Inledning 

Alla som gått i skolan har blivit bedöma vid något tillfälle. Det finns olika bedömningsformer som 

har olika funktioner. Under lärarutbildningen har jag mött på begreppen bedömning för lärandet och 

bedömning av lärandet. Bedömningarna skiljer sig åt genom att information av elevernas kunskaper 

används för olika syften. Bedömning för lärandet kallas för formativ bedömning och ses som en 

bedömning som pågår under hela läroprocessen. Syftet är att läraren ska arbeta för att stödja eleven 

i sin utveckling. Genom olika former av formativ bedömning som läraren använder sig av ska 

eleven få möjligheter att kunna uppnå målen. Anders Jönsson tar upp i sin bok lärande bedömning 

olika former av formativ bedömning där återkoppling, kamratbedömning och självbedömning lyfts 

upp som effektiva strategier för elevernas utveckling. Den andra bedömningsformen, summativa 

bedömning som kallas för bedömning av lärande har i fokus att bedöma vad någon har lärt sig 

efter att lärandet har ägt rum. I skolan finns det mål som eleverna ska uppnå därför krävs det att 

bedömningen summerar elevernas kunskaper för att kunna framställa en bild av deras utveckling i 

relation till målen. Den summativa formen kan göras genom att läraren bedömer eleven med ett 

prov i slutet av ett ämnesområde i syfte att samla på sig information som tydliggör elevens 

kunskaper, för att slutligen göra en bedömning i form av ett betyg.1  

Den svenska skolan har under historiens gång haft olika syn på bedömning där man har 

implementerat olika former av betygssystem. Nyligen 2012 ändrade man det svenska betygsystemet 

och betygsättningen började införas redan i årskurs 6 i grundskolan. Syftet med den nya 

förändringen var att regeringen ansåg att det skulle gynna elevernas utveckling i det livslånga 

lärandet genom att tidigt vara tydlig med kunskapsmålen som följs upp och utvärderas. Men hur 

ser elever på de olika bedömningsformerna i skolan?   

Fokus på bedömningen som resulterar i ett betyg i tidig årskurs verkar ha blivit allt mer viktigt 

och aktuellt i skolan för läraren och eleven. Bedömningen i skolan ska dock vara ett verktyg som 

gynnar eleverna. Det är viktigt för mig som blivande lärare att få utveckla mina kunskaper om 

bedömning och betyg i skolan. Betyget har en stor betydelse både för eleven som blir bedömd och 

betygsatt samt lärare som bedömer och betygsätter eleven. Det är av ett stort intresse för mig som 

blivande lärare att få en djupare förståelse av elevperspektivet på olika bedömningsprocesser som 

visar sig på olika sätt, för att på bästa möjligavis kunna bedöma och betygsätta mina elever i 

framtiden för att gynna deras utveckling i lärandet. 

                                                 

1 Jönsson (2013), s. 19. 
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2. Bakgrund 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur elever i årskurs 6 upplever och uppfattar 

bedömning i skolan. Som bakgrund till studien ska fokus ligga i att kortfattat ge en historisk 

redogörelse över bedömningsutvecklingen. Därefter kommer mål- och kunskapsrelaterad 

betygsystem och det aktuella betygsystemet att presenteras. Motivet till att fokusera på den 

historiska förändringen ligger i att reformerna både är uppbyggda på ett ”teknisk” och socialt 

system. Det sociala systemet resulterar i att olika människor skapar sig olika uppfattningar om 

kunskap, bedömning och betyg som leder till olika upplevelser.2  

2.1 Betyg och bedömning ur ett historiskt perspektiv 

I Astrid Petterssons artikel beskrivs bedömning som en process, som ständigt äger rum i skolan. 

Hon menar att bedömning är en del av lärandet och måste därför problematiseras. Hon beskriver i 

sin artikel bedömning som en uppskattning. I skolans verksamhet idag innebär det att man 

bedömer om elevernas insatser motsvarar målen enligt styrdokumenten.3 Vetenskapsrådet gjorde 

en rapport som fokuserar på att analysera bedömningen av elevers kunskapsutveckling där man 

fokuserade på grundskolan och gymnasieskolan och hur övergången mellan skolformer förändrats 

övertid. Institutionaliseringen av skolan grundar sig i samarbete mellan familjen och kyrkan. 

Undervisningen av barnen och andra elever drevs av husbonden och prästen som kontrollerade 

och bedömde kunskapsutvecklingen från 1500-talet. År 1689 kom en kyrkolag som menade att det 

var obligatoriskt med att undervisas i läsning och katekesen. Senare under år 1842 bestämde 

folkskolestadgan att undervisningen skulle vara i en skolverksamhet och alla barn senast vid 9 års 

ålder skulle börja skolan. Skolan blev efter senare år vid 1882 obligatoriskt för elever mellan 7-14 

år, men skolrådet tillsammans med kyrkan beslutade att barnen kunde vänta med att börja skolan 

tills de fyllde 9 år, om det behövdes. Man började redan under 1946 års skolkommission att 

genomföra olika skolmognadsprover. 1962 beslöt skollagen att barnens skolstart berodde på deras 

mognad.  Syftet med skolmognadsprov var att bedöma elevernas mognad för att ta reda på om 

barnet har en möjlighet att vara med i skolan och utvecklas i arbetet.  Vad skolmognadsbegreppet 

specifikt innebar definierades inte men det blir klart att elever ansågs vara mogna i relation till deras 

                                                 
2 Carlgren (2002), s. 15.  
3 Pettersson (2010), s. 8.  
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fysiska och psykiska förmåga som undersökningar av läkare och pedagogiska prov kunde bedöma.4 

En förändring med bedömningssystemet började vid 1990-talet där man bytte ut användningen 

från det tidigare systemet som handlade om att gruppera elever efter deras skolmognad till ett mål- 

och kunskapsrelaterat bedömningssystem. Förändringen resulterade i att man lämnade mätningen 

av elevers kunskaper för rangordning och istället bedömde elevernas kunskaper för att belysa 

kvalitéer i deras kunskaper och kunskapsutveckling. Det innebär att de vanliga proven och andra 

viktiga prov som var i fokus inte styrde bedömningen på samma sätt utan i mål och 

kunskapsrelaterade systemet ansågs prov såsom nationella prov vara stödjande för pedagogerna vid 

bedömning av elevernas kunskaper. Genom att systemet gått från att vara en mättradition till en 

bedömningstradition, ansåg man att det kunde användas för att stimulera lärandet i skolan.5   

2.2 Olika betygsystem  

Genom att bedömningen utvecklades skapades olika betygsystem. Under 1900-talet fick elever som 

gick i skolan vara med om tre olika betygsystem, det absoluta, det relativa och mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystem. Senare vid 2000-talet fick eleverna vara med om en annan 

skolreform där fokus på bedömningen och betyget låg i ett mål- och kunskapsrelaterade systemet, 

vilket dessutom resulterade i en ny betygskala.6 

 

2.3 Mål- och kunskapsrelaterat betygssystem  

       

Under 1990-talet var det inte bara betygsystemet som förändrades utan hela skolans styrning från 

att vara centraliserat till att bli decentraliserat. Synsättet av att kritiskt se de tidigare skolreformerna 

som orättvissa var motivet till den förändrade styrningen. I och med de nya läroplanen Lpo 94 och 

Lpf 94 som träder in sker utformningen av ett treskaligt betygsystem G, VG och MVG som ska 

sättas på eleverna i grundskolan. Eleverna betygsätts nu från och med årskurs 8. I gymnasiet blir 

betygsystemet fyraskaligt där eleverna dessutom har bokstavsbeteckningen IG som innebär icke 

godkänt.7 Bedömningen och betygsättningen förändrades från att tidigare bedöma och betygsätta 

eleverna utifrån gruppen börjande man istället se eleven individuellt och utgå från den enskilda 

elevens behov utifrån de nationella kunskapskraven.8 

                                                 
4 Vetenskapsrådet (2010), www.vr.se (2014-05-14).  
5 Pettersson (2010), s. 8.  
6 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2014-05-11).  
7 Andersson (1999), s. 53-54.  
8 Skolverket (2011), www.skolverket.se (2014-05-14). 
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2.4 Betygskalan idag   

Det nya kriterierelaterade betygsystemet som började gälla från höstterminen 2011, är ett mål- och 

kunskapsrelaterat system med en ny betygskala i samband med det nya reviderade läroplanen och 

kursplanen.9 Dagens betygskala har fem godkända betyg som är från E-A där A är det högsta 

betyget och E anses vara godkänt. F betecknar ett icke godkänt betyg. I de nationella 

bestämmelserna finns kunskapskrav för att uppnå godkänt i de olika ämnena redan i årskurs 3. 

Idag betygsätts eleverna från första terminen i årskurs 6 till sista terminen i årskurs 9. Syftet till att 

man ändrat betygskalan och infört betyg redan i årskurs 6 berodde på att nationella och 

internationella utvärderingar visat att elever inte uppnådde godkänt i olika ämnen såsom svenska, 

engelska eller matematik i årskurs 9. Man menar att betyg redan från årskurs 6 kommer att skapa 

en bättre bild av elevernas kunskaper i tidig ålder vilket skapar en större förutsättning för att eleven 

ska kunna utvecklas mot målen.10 

2.5 Syftet med betyg i skolan 

Det finns olika åsikter om varför skolan ger betyg till eleverna. Betygen i skolan används för att 

bedöma eleverna i skolan i relation till de kunskapskraven som finns. Kraven som förväntas av 

eleverna är formulerade i läroplanerna och betygen visar hur eleverna uppnått olika krav. För det 

mesta förklaras det att betyg är ett sätt att informera och motivera eleverna i lärandet och att 

betygen har en pedagogisk funktion. Det finns fyra funktioner och syften med betygen: urval, 

information, kontroll och motivation.  

 

 Urvalsfunktion innebär att betygen fungerar som ett urvalsinstrument som avgör vem som 

kan komma in på olika utbildningar och få olika jobb.  

 Informationsfunktion handlar om att betyg ses som en sort av återkoppling som ger 

information om elevens utveckling i sitt lärande.11 Dock så är den informationen som 

betygens funktion har kortfattad. Genom att betygsätta eleverna med symboler (A-E) 

förväntar man sig att en symbol ska företräda elevernas kunskaper till olika förmågor och 

kunskapskrav. Alla elevernas kunskaper och förmågor som är svaga eller starka ska 

representeras med en symbol vilket kan bli väldigt snävt.12   

                                                 
9 Hult, Olofsson (2011), s. 77.  
10 Skolverket (2012), www.skolverket.se (2014-05-14). 
11 Hult, Olofsson (2011), s. 67.  
12 Jönsson (2013), s. 178.  
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 Kontrollsfunktionen går ut på att betygen används centralt i den meningen att den utvärderar 

verksamheten i skolan.  

 Motivationsfunktionen innebär att betygen indirekt skapar motivation som fungerar som ett 

hjälpmedel för att eleverna ska utvecklas framåt i sitt lärande.13   

2.6 Vad ska betygsättas? 

I styrdokumenten står det att elever i grundskolan ska bedömas och betygsättas av lärarna i deras 

uppnådda kunskaper i olika ämnen. Det som ska betygsättas är elevernas formella kunskap. 

Förutom den kunskapsmässiga utvecklingen ska dessutom deras sociala utveckling lyftas fram. 

Men det är viktigt att veta att det som bedöms och slutligen betygsätts bara är kunskapen.14 I 

läroplanen (Lgr 11) står det under avsnittet bedömning och betyg att betygen som sätts på eleverna 

ska visa vad den enskilda eleven uppnått i relation till de nationella kraven som finns i olika ämnen. 

För att stödja lärarnas betygsättning finns kunskapskrav i specifika ämnen för de olika 

betygsstegen.15  

 

Mot den historiska bakgrunden gällande bedömning och betyg ur ett historiskt perspektiv fram till 

idag, blir det viktigt att ta reda på relationerna mellan de olika bedömningsformerna i den tidigare 

forskningen. Eftersom att bedömningen i skolan gått från att vara en bedömning av lärandet till att 

bli en bedömning både för och av lärandet. 

 

                                                 
13 Hult, Olofsson (2011), s. 68.  
14 Selghed (2011), s. 97. 
15 Läroplanen för grundskolan, förskolelassen och fritidshemmet (2011), s. 115. 
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3. Litteraturöversikt  

I följande avsnitt redogörs för problemområdet, som handlar om att ta reda på elevperspektivet av 

de olika bedömningsformerna och vilka faktorer som kan påverka deras perspektiv, samt olika 

utgångspunkter som är relaterade till studien. Litteraturöversikten kommer först att redogöra för 

tidigare forskning, som är betydelsefull för studien och därefter kommer relevanta teoretiska 

perspektiv och begrepp att presenteras. 

3.1 Tidigare forskning  

Kärnan i studien är att ta reda på elevernas uppfattningar och upplevelser kring bedömning i 

skolan och vilka faktorer som kan påverka deras perspektiv, vilket det här avsnittet kommer att 

lyfta fram med utgångspunkt i tidigare forskning. Agneta Hult och Anders Olofsson tar upp i sin 

bok utvärdering och bedömning i skolan – För vem och varför olika studier som forskare har gjort om 

bedömning i skolan. En av forskarna är Sadler som har studerat bedömningsfrågor och berört två 

typer av bedömning, den summativa och formativa bedömningen. Där görs det en skillnad mellan 

de två olika bedömningsformerna, bedömning för lärandet och bedömning av lärandet. Vidare tas det upp 

en annan beskrivning av den formativa bedömningen som görs av forskaren Boud. Forskaren 

menar att bedömning för lärandet ses som en hållbar bedömning eller hållbart lärande. Bedömning för 

lärandet hjälper eleven att kunna uppnå målen medan den summativa bedömningsformen, 

bedömning av lärandet syftar till att göra en värdering av hur eleven uppnått målen. Tidigare 

forskning menar att elever påverkas olika beroende på vilket bedömningstyp pedagogen använder 

vilket skapar olika uppfattningar. Därför känns det relevant att redogöra för olika studiers resultat 

om elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning.16 

3.2 Formativ bedömning - bedömning för lärandet 

Begreppet formativ bedömning introducerades av Michael Scriven under 1967 men blev känt 

senare därefter år 1998 av Black och Dylan William genom att de publicerade sin 

forskningsöversikt om formativ bedömning och den positiva effekten på lärandet. Genom att 

undersöka flera stora böcker och vetenskapliga tidskrifter, hittade forskarna 580 vetenskapliga 

artiklar som berörde den formativa bedömnings metoden.17 Den formativa bedömningen äger rum 

                                                 
16 Hult, Olofsson (2011), s. 18-20.  
17 Ibid., s. 214.  
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under hela undervisningen. Genom att använda informationen som bedömningen ger för att stödja 

och utveckla eleverna i lärandet kan man kalla det för ’’formativ bedömning’’. Det är viktigt att det 

finns ett mål i lärandet för att bedömningen ska anses vara formativ. Genom den insamlade 

information kan man vid bedömningen ta reda på var eleverna befinner sig i relation till de 

nationella målen för att kunna hjälpa eleverna att utvecklas mot rätt riktning.  

Det finns tre frågor som kopplas till den formativa bedömningen som man måste hantera: 

 

1. Medvetenheten om var eleverna ska någonstans, 

2. Var eleverna befinner sig på kartan i relation till målen, 

3. Vad som krävs för att vägleda eleverna till målen.18 

Beroende på hur bedömningen används kan den främja eller hindra elevers kunskapsutveckling. 

Den stora skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är hur informationen används. 

Tidigare forskning har visat att den formativa bedömningen fungerar effektivt för elevernas 

utveckling i sitt kunnande. Flera studier menar att den formativa bedömningen ger eleverna en 

nyanserad information om deras arbeten och resultat där syftet är att utveckla eleven i riktning mot 

målen, vilket har resulterat i positiva effekter för eleven. Den nyanserande informationen ska 

förmedlas till eleverna för att skapa medvetenhet om bedömningen. Medvetenheten omfattar 

dessutom att man är delaktig och har insikt om sina egna och andras brister och styrkor. Den 

formativa bedömningen har vissa kriterier som måste uppfyllas för att den ska påverka eleverna 

positivt i lärandet. Medvetenheten som nämnt ovan görs i den formativa bedömningen genom 

återkoppling. Den formen av bedömning är en viktig del för att den ska fungera gynnsamt i 

lärandet. Flera forskare har visat tydliga resultat på att återkoppling av elevernas presentationer ska 

vara något positivt.19 Det är en faktor som påverkar eleverna i lärandet genom att det skapar en 

kännedom om vad som krävs från eleven och hur de ska gå tillväga för att kunna uppnå målen 

innan kunskapen på ett summativ sätt bedöms. Genom att eleverna får återkoppling på hur de 

utvecklas mot målen skapas en möjlighet för eleverna att kunna bedöma sina egna insatser och 

arbeta vidare för att utvecklas. Där syftet är att eleverna får en förståelse för deras egna 

presentationer och uppgiftens mål. Men eleverna kan inte bara få återkoppling och respons för att 

utvecklas i lärandet utan de måste få vara delaktiga genom bedömningsprocessen. Genom att 

eleverna får vara aktiva skapas en förstålelse där eleverna ges möjlighet att vara delaktig och få en 

insikt om sina egna och andras brister och styrkor.20 

                                                 
18 Jönsson (2013), s. 15-16.  
19 Hult, Olofsson (2011), s. 29.  
20 Pettersson (2010), s. 9. 



 

12 
 

3.3 Summativ bedömning - bedömning av lärandet 

Den summativa bedömningen av elevernas kunskaper är relaterad till någon form av betygsättning 

eller rangordning av elevernas arbeten och presentationer. Summativa bedömningen innebär att 

man summerar elevernas kunskap vid slutet av ett ämnesområde, vilket behövs för att lärande 

bedömning ska fungera i praktiken. Syftet med den informationen som läraren får av elevernas 

kunskaper är att på bästa möjligavis framställa en bild av elevernas utveckling i relation till målen 

för att kunna skriva ett betyg.21  Skillnaden mellan den summativa och formativa bedömningen ska 

vara att den formativa informerar för att stödja eleverna i sin utveckling och den summativa 

sammanfattar elevens kunskaper i förhållande till kriterierna som finns i kursplanen. 

Bedömningsmetoden är något som man gör för att kunna komma fram till ett omdöme eller ett 

betyg.22  

I två studier där fokus ligger i elevperspektivet på bedömning och betyg lyfts det fram att 

eleverna upplever och uppfattar bedömning som något summativt. I en av studierna som Maja 

Törnvall undersökt fokuserar hon på elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning utan 

något specifik ämnesområde. Forskningen visade att bedömningar av elevernas resultat samt prov 

och uppgifter har visats sig påverka elevernas studiestrategier och uppfattning om vad kunskap är. 

I resultaten visade sig att eleverna inte är medvetna om att de blir bedömda av lärarna genom andra 

former än den summativa bedömningen. Läxorna ansågs inte vara lika betydelsefulla som proven 

när eleverna skulle bedömas i olika ämnen. Eleverna menade att bedömningen endast sker när man 

har stora prov och mindre prov såsom läxor som därefter bedöms och summeras, vilket inte alltid 

var stödjande för deras lärande.23 I den andra studien som Lindqvist gjorde visade sig resultaten av 

elevernas uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan skilja sig mellan de elever som var 

låg- mellan- och högpresterande i skolan. Eleverna som var mellan- och högpresterande menade i 

studien att proven i skolan gjorde att de arbetade flitigt för att få bra resultat vid bedömningen. 

Eleverna blev mer motiverade och intresserade av att träna inför proven, där man såg proven som 

ett inlärningstillfälle. Det visade sig att eleverna som var lågpresterade påverkats negativt genom att 

få en sämre självkänsla. De lågpresterande eleverna ansåg inte att proven var en övning för 

inlärningen utan de ansåg att den summativa bedömningsformen endast var något negativt för 

deras utveckling och att den endast gynnade lärarna för att kontrollera deras kunskapsnivå.24  

                                                 
21 Korps (2011), s. 18.  
22 Jönsson (2013), s. 170.   
23 Törnvall (2001), s. 130-141.  
24 Lundqvists (2003), s.105-110.   
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I en rapport som skolverket redovisade 2013 ’’ Attityder till skolan 2012’’ ligger fokus i att lyfta 

fram upplevelser och uppfattningar av skolan. Undersökningen görs var tredje år bland elever, 

lärare och föräldrar. Uppfattningen som eleverna hade till betyg i skolan visade sig ha förändrats 

sedan den tidigare undersökningen som gjordes 2009. Resultaten i attitydunderökningen visade 

fortfarande att elever uppfattade betyg som betydelsefullt, men det hade sänkts från 89 till 80 

procent. I undersökningen framgår det att betygen hade en stor betydelse i skolan. Den stora 

andelen av eleverna ansåg att betyg var viktig för att det tydliggjorde för eleverna var de befann sig 

i olika ämnen. Det visade sig dessutom att det viktigaste i skolan inte var kunskapen eller 

inställningen till att lära sig något utan eleven menar att det som var viktigast i skolan och som 

räknades i slutet var betyget som summerades. Eleverna upplevde att betygsättningen var krävande. 

I attitydundersökningen visade det att eleverna drabbades av stor stress i olika situationer i skolan. 

Stressen förekom av de höga kraven som fanns på eleven i form av läxor, läxförhör, prov och 

betyg. Kopplingen mellan hur stor stress man kände i skolan beroende på åldern eftersom att 

kraven ökade på eleverna ju högre upp i skolan man kom. Bland grundskoleeleverna brukade var 

fjärde elev känna stress varje dag eller flera gånger i veckan på grund av den höga pressen. Vissa 

elever i attitydunderökningen var inte medvetna om varför läraren betygsatta deras kunskaper och inte 

heller förstod eleverna vilka de olika mål- och betygkriterierna var. Vissa elever menade att de hade 

svårt för att förstå vad skolans olika mål- och betygskriterier egentligen innebar men det fanns 

likaså elever som menade att det var tydligt med vad som förväntades av dem.25 Av en annan 

rapport som skolverket gjorde ”Den rimliga skolan – Livet i skolan och skolan i livet” framgår det att 

elevernas uppfattningar om betygens betydelse påverkades och varierades beroende på pedagogen 

och hur eleven var som person. I resultatdelen menar en elev att lärare hade makt och ansvar i 

skolan. Eleverna menade att de upplevde att betygsättningen användes som ett maktredskap där 

syftet var att kontrollera elevernas kunskaper. Uppfattningen av betyg i skolan där läraren ansågs 

ha makt och kontroll över eleverna visade sig inte vara rättvis. Eleverna menade i undersökningen 

att lärarnas betygsättning varierade beroende på personens uppförande och ordning i skolan men 

förutom det även om läraren tycke om eleven eller inte. En elev menade att det var betydelsefullt 

för att kunna få ett bra betyg i skolan att vara tyst och arbeta flitigt, för att visa att man var en 

duktig elev. Det gällde att skapa en bra relation med läraren genom att visa att man uppför sig.26   

Många forskare har konstaterat att både kunskap och den personliga egenskapen bedöms vid 

betygsättningen. Lundahl och Folke-Fichtelius tar upp i sin bok bedömning i och av skolan – praktik, 

principer, politik olika studier som forskare har studerat, som visar olika faktorer som påverkar 

                                                 
25 Skolverket (2013), www.skolverket.se (2014-05-10). 
26 Skolverket (1999), s. 56, 59.  
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elevernas uppfattning av bedömning och betyg. En av studierna som forskaren Alli Klapp 

Lekholm gjorde visade att resultaten av betyg inte endast innehåller delar av elevernas kunskaper, 

utan även personliga egenskaper såsom elevernas förhållningsätt till arbetet i skolan. I studierna har 

man dessutom forskat kring motivation hos eleverna. Betyg ensamt kan inte hjälpa eleverna att 

utvecklas i lärandet, det beror på att betyget är en kortfattad information. Ibland talar man om för 

att betyg motiverar eleverna i skolan, men det är inte alltid så att betygsättningen motiverar 

eleverna i lärandet.27 En annan forskare som nämns är Ruth Butler, som har genomfört olika 

undersökningar gällande betyg och motivation bland elever. Erfarenheterna och uppfattningarna 

elever hade påverkade deras självkänsla eftersom att betyget sågs som något personligt. Resultaten 

visade att det påverkade eleverna negativt och att de drabbade de elever som fick låga betyg. En av 

anledningarna var att eleverna kände sig obegåvade och att det därför inte spelar någon roll om de 

arbetade flitigt, då resultatet inte skulle kunna förändras.28  

3.4 Teoretiska perspektiv  

I den tidigare forskningen blir det tydligt att den summativa och formativa bedömningen är något 

som sker i skolan i samspel mellan olika individer. Det innebär att lärandet i skolan till stor det 

handlar om möten och kommunikation mellan elev och lärare. Därför blir den sociokulturella 

teorin av betydelse i den här studien, eftersom att teorin har en grundtanke som ligger i den 

kommunikativa processen. Det är genom kommunikation och interaktion mellan människor i 

sociala sammanhang som sociala resurser skapas och förs vidare till andra individer. Genom de 

kommunikativa processerna mellan individer skapar sig individen en förståelse och blir delaktig 

med sin omgivning. 29 

3.5 Sociokulturellt perspektiv på lärandet 

Roger Säljö skriver i sin bok lärande i praktiken att människan har ett utmärkande drag vilket är 

förmågan att ta vara på erfarenheter och använda de i olika sammanhang.30  Lärandet äger rum i en 

sociokulturell kontext i den meningen att den sker på en individuell och kollektiv nivå. Språket blir 

därför ett viktigt verktyg för att kunna dela med sig av erfarenheter som resulterar i att individer 

utvecklar nya perspektiv och synsätt.31  

                                                 
27 Lundahl, Folke-Fichtelius (2010), s. 133-135.  
28 Jönsson (2013), s. 179.  
29 Säljö (2010), s. 22.  
30 Ibid., s. 13.  
31 Ibid., s. 34,37.  
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Ia Nyström lyfter upp i sin doktorsavhandling olika studier som Vygotsky undersökt med 

bedömning. Undersökningarna visade sig vara till hjälp för eleverna i olika sammanhang genom 

språket och kommunikationen. Exempel på undersökningar där kommunikationen hjälpt eleverna i 

lärandet visade sig vara i form av återkopplingen mellan lärare och elev. Genom samspel med 

läraren kunde eleven skapa sig en förståelse av lärarens information. I avhandlingen menade 

forskaren att lärandet är i behov av det sociokulturella perspektivet eftersom att kunskapen som 

den kulturella erfarenheten individen har med sig i bakgrunden påverkar lärandet av hur man tar till 

sig ny kunskap och hur den används i olika sammanhang.32  

Förutom samspelet, kommunikationen och språket finns det ett annat begrepp som är relevant 

att ta upp i det sociokulturella perspektivet, vilket är den ”proximala utvecklingszonen”. Enligt 

Vygotskij innebär utvecklingszonen vad en individ kan göra på egenhand utan hjälp och vad man 

kan göra med hjälp av andra. I skolan uppstår många situationer där eleverna förstår vad läraren 

säger men eleven behöver dock handledning och stöd för att kunna arbeta vidare för utveckling. 

Det är därför viktigt att man i lärandesituationen skapar möjlighet för eleven att få stöd genom att 

läraren är medveten om var eleven befinna sig i sin utvecklingszon för att på bästa sätt kunna 

stödja eleven för att det ska gynna lärandet framåt.33 

3.6  Bedömningstyper  

I tidigare forskning förklarades den formativa respektive summativa bedömningsformen, här ska 

bedömningstyperna förklaras mer ingående. I den formativa bedömningen är det av stor vikt att 

lyfta fram informationen, eftersom att informationen är grunden för att läraren ska kunna ge 

återkoppling till eleven. Den ger dessutom möjlighet för eleverna att göra kamrat- och 

självbedömning. Genom att arbeta formativt innebär det att eleverna får vara delaktiga i 

bedömningsprocessen, genom att eleverna på ett aktivt och kontrollerande sätt får vara delaktiga i 

sitt eget lärande. Bedömning för lärandet kan beskrivas genom att det övergripande och centrala är 

målen som i förväg är bestämda utifrån kursplanen som i sin tur skapar en bedömningsuppgift och 

innehåll i undervisningen. Uppgifterna och innehållet används för att bedöma elevernas kunskaper 

i relation till målen. Det är också viktigt att informationen av elevernas kunskaper används genom 

återkoppling, kamratrespons och självbedömning, vilket i sin tur resulterar i en större förståelse där 

kunskap om kraven som finns förstärks. För varje gång man arbetet på det här sättet ökar 

förståelsen och eleven kan förbättra sina presentationer.34  

                                                 
32 Nyströms (2002), s. 31.  
33 Säljö (2010), s. 120-121.  
34 Jönsson (2013), s. 19.  
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3.6.1 Återkoppling 

Det finns olika syften till återkoppling och därför kan det visa sig på olika sätt i lärandet. Inom den 

formativa bedömningen blir återkopplingen central där syftet är att stödja eleverna i lärandet på 

bästa möjliga sätt. Det finns många faktorer som påverkar återkopplingen positivt respektive 

negativt i elevens kunskapsutveckling. Det kan handla om faktorer som ligger hos eleven och kan 

ha att göra med personens egna erfarenheter. Det kan handla om vad återkopplingen innehåller för 

information, hur informationen är utformad, vem som ger informationen och vem det är som tar 

emot den. Återkopplingen ska utformas på ett sätt där informationen kan användas som en dialog 

mellan elev och lärare.35  

Jönsson tar upp i sin bok lärande bedömning en uppdelning av återkoppling som forskarna John 

Hattie och Helen Timperley gjort. Forskarna har delat upp återkopplingen i fyra olika nivåer. Den 

första nivån, återkoppling på uppgiftsnivå är inte generaliserbar i den meningen att den kan användas i 

andra uppgifter än den specifika uppgiften som återkopplingen ges till. Syftet är att rätta fel eller att 

söka vidare efter mer information som handlar om fakta och begrepp. Den andra nivån kallas för 

återkoppling på processnivå. Den här nivån är kopplad till processen, den färdiga kunskapen och 

förståelse av begrepp och sammanhang. Den är riktad till förmågor som eleven ska utveckla. Man 

kan använda återkoppling på processnivå i andra uppgifter vilket skapar en stödjande hjälp för 

eleverna i lärandet. Den tredje nivån återkoppling på metakognitiv nivå fungerar på ett sätt som stärker 

elevernas förtroende till sin egen förmåga och vilja. Återkopplingen innebär att eleven uppmuntras 

med frågor som resulterar i att eleven tar egna val i arbetet. Den sista nivån är återkoppling på 

personlig nivå, återkopplingen fokuserar på den enskilda eleven som exempelvis kan handla om 

ospecificerat beröm. Återkopplingen på personlig nivå har sällan en positiv påverkan på lärandet 

eftersom responsen inte innehåller information för eleven som den kan använda i sin utveckling 

för att förbättra sin presentation. 

För att återkoppling ska vara effektivt måste den utformas på ett sätt där den kan användas i 

olika uppgifter och kunna stärka elevernas förmågor att utvecklas vidare i sitt arbete och sina 

kunskaper. För att återkopplingen ska gynna eleverna måste de få vara delaktiga och inte bli 

beroende av pedagogen, för att kunna ta eget ansvar över sitt lärande vilket är en del av läroplanens 

mål. Därför bör återkoppling och självbedömning kombineras för att eleven ska skapa en 

medvetenhet och förtrogenhet till sin egen och pedagogens insatser. För att stärka elevernas 

                                                 
35 Ibid., s.88.   
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egenskaper till att självständigt bedöma sin utveckling kan kamratbedömning och kamratrespons 

vara ett redskap som hjälper.36 

3.6.2 Kamratbedömning och kamratrespons  

Det viktigaste syftet med kamratbedömning är att eleverna ska lära sig att bedöma vad de gör eller 

har gjort i relation till de mål och kriterier som finns. Genom att bedöma kamraternas arbeten och 

ge respons ges eleverna möjlighet att lära av varandra genom att se olika lösningar på uppgifter. 

Det ger eleven möjlighet att urskilja andras arbeten och lättare bedöma sina egna styrkor och 

svagheter. Kamratbedömning bidrar med att eleverna får vara delaktiga i bedömningsprocessen 

vilket kan resultera i att lärare och elev kan kommunicera och förstå varandra på ett positivare sätt 

vid hela bedömningsprocessen.37 

 

3.6.3 Skriftligt omdöme  

Den andra bedömningstypen, summativ bedömning innebär att man summerar elevernas kunskap 

vid slutet av ett ämnesområde. Det finns olika tillvägagångssätt att summera elevernas kunskaper 

det kan göras genom omdömen, prov och betygsättning. Det skriftliga omdömet ska göras redan i 

första terminen i årskurs 1 i grundskolan. Omdömet ska innehålla kunskapsutvecklingen men 

dessutom den sociala utvecklingen. Det skriftliga omdömet är en form av summativ bedömning, 

som endast kräver att man nyanserar den information som man skriver i form av styrkor, svagheter 

och utvecklingsbehov som är relaterade till bedömningskriterierna. Det skriftliga omdömet blir en 

del av den (IUP) individuella utvecklingsplanen som enligt skolverket ska hjälpa eleven att 

utvecklas mot de mål som finns i styrdokumenten. IUP ska beskriva elevens kunskaper i alla 

ämnen som eleven undervisas i för att syfta till att stödja och stimulera eleven i lärandet. I 

skolverkets allmänna råd för skriftligt omdöme står det att omdömet bör: 

 

 Formuleras på ett sätt som ger eleven och vårdnadshavaren möjlighet att få en tydlig 

information om elevens kunskaper i relation till målen.  

 Vara tydlig om eleven inte kommer att kunna nå målen. 

                                                 
36 Korp (2011), s. 21.  
37 Jönsson (2013), s. 110.  
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 Omdömet ska formuleras på ett sätt där personliga och känsliga uppgifter inte finns 

med.38 

Skolverket menar dessutom att det skriftliga omdömet ska formuleras på ett sätt där den formas 

med en text och symboler. Om omdömet innehåller symboler med kryss ska det formuleras i text 

för att tydligt beskriva elevens kunskaper.39  

3.6.4 Summativa prov 

Prov är ett verktyg för att mäta kunskaperna hos eleverna. Ett prov kan ses som en enkät med flera 

frågor eller uppgifter som någon ska svara på. Utifrån resultatet kan man göra en bedömning av 

elevens kunskaper och ta reda på elevens kunskapsbrister eller jämföra med andra elevers resultat. I 

svenska skolan har vi ett målrelaterat verksamhet vilket leder till att vi har målrelaterat prov. I 

utbildningssammanhanget talar man om två målrelaterade prov, formativa och summativa. Formativa 

prov är ett prov där resultatet skapar en förändring. Där eleven gör ett prov för att läraren därefter 

ska kunna använda informationen för utveckling genom till exempel återkoppling. Summativa prov 

är den vanligaste formen där elevens resultat summeras och bedöms för att fastställa om den har 

uppnått målen. Proven resulterar alltid i poängform eller ett betyg. Det summativa provet görs 

oftast i slutet av ett moment för att visa var eleven befinner sig i sin kunskapsnivå. För att ett prov 

ska anses vara bra ska proven ge en information som är trovärdig där tillräckligt med information 

kan samlas in för att en bra bedömning ska göras. Två begrepp används när man talar om provens 

tillförlitlighet, reliabilitet och validitet. Där reliabilitet innebär att mätningen av kunskapen görs på ett 

stabilt sätt. De vill säga att resultatet förändras beroende på när och hur man mäter kunskapen. 

Reliabilitet vid bedömning av prov kan påverkas av flera faktorer, Dels genom hur provet är 

utformat och dels hur den insamlade informationen av resultatet används och rättas. Validitet vid 

bedömning av prov innebär på ett traditionellt sätt att man mäter den kunskapen som man avser 

att mäta. I den moderna synen på validitet läggs vikten dessutom på att validiteten inte är en 

egenskap som finns i proven utan den är relaterad till hur resultaten uppfattas och därefter 

används.40   

                                                 
38 Hult, Olofsson (2011), s. 192-193.  
39 Jönsson (2013), s. 173.  
40 Hult, Olofsson (2011), s. 233-236.  
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3.6.5 Betyg 

Betyget ger inte eleven information om hur eleven ska arbeta vidare för att nå målen. Inte heller 

fungerar betyg som en slags återkoppling utan de är en information på var eleven befinner sig i sina 

kunskaper i förhållande till de nationella målen som görs i form av en symbol.41 En definition av 

begreppet betyg på National Encyklopedins ordbok ser följande ut: 

’’betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett 

samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod. Ett viktigt 

tillämpningsområde för betyg är skolprestationer’’.42 

 Bengt Selghed skriver i boken betyg i skolan – kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis 

en annan definition av begreppet betygsättning. Det står:  

’’betygsättning innebär att läraren, vid en given tidspunkt, ska sammanfatta sina 

bedömningar av elevernas kunskaper och kunna i de ämnen som går i kursplanen 

och uttrycka detta i ett av betygen A-F beroende på kvaliteten i kunskaperna och 

kunnandet hos eleven’’.43 

Båda definitionerna definierar betyg och betygsättning som en form av samling av elevernas 

kunskaper som summeras av elevernas presentationer som lärarna bedömer och slutligen skrivs i 

form av ett betyg.  

 

 

 

                                                 
41 Jönsson (2013), s. 176.  
42 National Encyklopedin (2014), www.vr.se (2014-05-01). 
43 Selghed (2011), s. 11. 
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4. Syftet 

Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka och analysera hur elever i 

årskurs 6 upplever och uppfattar bedömning i skolan.  

 

För att undersöka forskningsområdet kommer följande frågeställningar att studeras:  

1. Vad är elevperspektivet på bedömning för lärandet?  

2. Vad är elevperspektivet på bedömning av lärandet? 

3. Vilka faktorer påverkar enligt eleverna deras uppfattningar och upplevelser av 

bedömning?   
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5. Metod 

Min undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer med grundskoleelever i årskurs 6. Syftet till 

att jag valt intervju som metod i relation till studiens syfte är för att intervjuer lyfter fram elevernas 

individuella och personliga uppfattningar och upplevelser. Det viktigaste med den kvalitativa 

intervjun som metod är att den synliggör individernas föreställningar, vilket leder till att man kan 

fånga upp olika nyanser av innehåll i det insamlade materialet.  Genom att använda sig av 

kvalitativa metoden kan intervjuaren få en tydligare uppfattning av respondentens avsikt vid 

svaren. Ett annat syfte till att jag valde att använda mig av den kvalitativa intervjun var för att inte 

missa något som kunde vara viktigt för min studie.44 

5.1 Urval 

Enligt boken metodpraktiken av Esaiasson m.fl. ska det vid en kvalitativ undersökning görs ett 

välplanerat urval för att kunna få en relevant insamling av information för studien. Urvalet av 

intervjupersonerna ska göras genom att individerna har en variation av egenskaper. Studien 

genomfördes på tio grundskoleelever i sjätte klass i två olika skolor i Uppsala. Skillnaden mellan 

skolorna var att dem låg i olika områden med en variation av elever med olika sociala bakgrunder. 

Innan urvalet gjordes bestämde jag mig för att välja elever dels utifrån deras insatser i skolan och 

dels genom deras olika förväntningar på sina resultat. Insatserna eleverna hade i skolan innebar 

deras presentationer genom hur mycket de satsade på skolarbete på olika sätt. Under beskrivningen 

av eleverna i resultatavsnittet kommer en mer detaljerad redogörelse att förklara deras 

förväntningar och insatser. För att få den blandningen av elever samtalade jag med 

klassföreståndarna innan urvalet. Men deras förväntningar och insatser tolkades dessutom utifrån 

deras egna uppfattningar och upplevelser genom svaren i intervjun för att lyfta fram elevens 

perspektiv. Dessutom valde jag elever så att de skulle vara lika många pojkar som flickor.45 

5.2 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av den insamlade data har gjorts genom att lyssna på intervjusamtalen i diktafonen. 

Genom att spela in samtalet blev det enklare att koncentrera sig och vara en bra lyssnare på 

respondentens svar. Innan inspelningen tillfrågades intervjupersonerna om de gick med på att 

                                                 
44 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 253. 
45 Esaiasson, m.fl. (2007), s. 260.  
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samtalet skulle spelas in och alla godkände det.46 Efter alla intervjuer transkriberade jag samtalen. 

Transkriberingarna läses några gånger för att förstå respondenternas svar i förhållande till mina 

frågor. Innan innehållet analyserades skrev jag kommentarer och korta sammanfattningar av det 

som var mest relevant för min studie, för att därefter kunna bearbeta och analysera studiens 

frågeställningar. Teman som lyftes fram i resultat och analysavsnittet var inte förutbestämda utan 

de skapades under processens gång. Under bearbetningen och analysen av det insamlade materialet 

försökte jag hitta ett mönster i svaren för att skapa de olika teman som senare tas upp utifrån 

elevernas olika perspektiv. Anteckningarna av mina reflektioner och tankar som dök upp under 

intervjuerna och bearbetningen av materialet användas också i undersökningen. 

5.3 Analysens trovärdighet  

Ryen skriver i sin bok kvalitativ intervju att reliabilitet och validitet har en tradition i den kvantitativa 

metoden men man använder också begreppen i den kvalitativa metoden. Syftet i den kvantitativa 

metoden är att verifiera undersökningens tillförlitlighet och giltighet men inom den kvalitativa 

metoden vill man ta reda på studiens trovärdighet.47 De finns fyra kriterier som den kvalitativa 

forskningens trovärdighet består av. Det första kriteriet är tillförlitligheten/sanningsvärde som innebär 

att resultatet endast kan vara tillförlitlig för forskningen som forskat utifrån regler som finns och 

genom att informanterna fått ta del av studien. Det andra kriteriet, överförbarhet/tillämplighet handlar 

om att undersökningen ska kunna göras på ett utförligt sätt för at det ska kunna bedömas om det 

finns möjligheter att göra en generalisering i andra miljöer. Det tredje kriteriet, pålitlighet definieras 

som konsistens och innebär att man kritiskt ska granska forskningens olika delar för att identifiera 

om bland annat olika val i studien påverkat resultatet. Det sista kriteriet, konfirmerbarheten 

innebär att man som forskare ska vara objektiv genom att inte använda sig av sina egna värderingar 

och förkunskaper.48 

Jag anser att min studie är trovärdig. Eleverna som deltog i studien kommer få ta del av det 

insamlade materialet som de bidragit med i resultatavsnittet.  För att studien skulle vara giltig var 

det viktigt att skapa ett sammanhang av de delar som var med i arbetet. Det genomfördes genom 

att innehållet av arbetet kopplades till undersökningsområdet. För att det insamlade materialet 

skulle vara relevant användes uppföljningsfrågor som var kopplade till de viktiga tematiska 

frågorna. Frågorna skapade en tydlighet och ett sammanhang om något i studien var oklart, vilket 

gjorde att validiteten av resultatet i intervjuerna stärktes. Det var dock svårt att ständigt vara 

                                                 
46 Ryen (2004), s. 56.  
47 Ibid., s. 138.  
48 Ibid., s. 137.  
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objektiv genom att inte använda sig av sina egna värderingar men genom att vara medveten om 

konfirmerbarheten under hela studien lämnade jag mina förkunskaper och värderingar utanför 

forskningsprocessen.49  

5.4 Genomförandet  

När man gör urval av personer är det inte endast individerna man gör ett urval av utan dessutom 

miljön där man ska genomföra intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes bokades grupprum i 

båda skolorna.  Syftet till att jag valde den platsen var med hänsyn till deltagarnas bekvämlighet för 

att kunna få ut det bästa med intervjun. Intervjun utfördes på en plats där deltagarna känner sig 

”hemma” för att kunna skapa en god miljö samtidigt som platsen var lugn och inte distraherade och 

påverkade intervjun. Innan den ”riktiga” intervjun valde jag att göra en provintervju för att pröva 

om formuleringen av mina frågor var fungerande för ett intervjusamtal. Intervjuperson som fick 

vara en ”försökskanin” valdes utifrån att han liknade de verkliga deltagarna som skulle intervjuas.50 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Syftet med intervjuguiden var att ha en 

struktur att förhålla mig till. Men eftersom det var elevernas uppfattningar och upplevelser som var 

i centrum följde jag inte guiden strikt utan hade den som ett stöd. Intervjuguide utformades på ett 

strukturerat sätt där innehållet var välplanerat. Frågorna i guiden var kopplade till frågeställningarna 

som skulle undersökas. Det är viktigt att frågorna är lättförståeliga för intervjupersonerna, därför 

utformades frågorna med ett språkbruk som var anpassat till elevernas nivå. Vid utformningen av 

intervjuguiden använde jag mig av olika frågor för att på bästa sätt kunna få svar på mina frågor. 

Vid början av intervjun användes uppvärmningsfrågor för att skapa en bra stämning mellan mig 

och respondenten. Frågorna i guiden var gjorda i tematisk form där intervjupersonen utifrån sina 

egna uppfattningar fick möjlighet att besvara viktiga frågor. I och med de tematiska frågorna 

ställdes uppföljningsfrågor för att kunna få en bredare förståelse av elevernas svar i förhållande till 

de tematiska frågorna. Under intervjun använde jag mig av kontrollfrågor för att kontrollera och 

förtydliga vad respondenten menade i sina svar.51  

5.5 Etiska aspekter  

Vid undersökningen togs det hänsyn till de etiska aspekterna. De fyra etiska krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Med informationskravet 

innebär det att man tar hänsyn till att informanterna ska vara medvetna om att deras deltagande i 

                                                 
49 Ibid., s. 140. 
50 Esaiasson, m.fl. (2007), s. 302.  
51 Ibid., s. 298.  
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studien är av fri vilja och att de när som helt får avbryta sitt deltagande i undersökningen. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna i analysen har rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan. Med nyttjandekravet menas att den enskilda deltagarens uppgifter som samlas in endast 

bearbetas för forskningens syfte. Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarnas information i studien 

som kommer fram under intervjun endast används för studiens syfte och är skyddad så att andra 

inte kommer åt deras personuppgifter och information. Undersökningen genomfördes på två 

skolor som jag sen tidigare hade kontakt med. Jag kontaktade skolorna och klassföreståndarna för 

att kunna komma och informera klassen om min studie. I samband med information som eleverna 

fick lyftes de etiska aspekterna fram för att skapa medvetenhet om deras rättigheter. I och med att 

några elever frivilligt ville delta i studien behövdes vårdnadshavarnas samtycke eftersom att 

eleverna var under 15 år. Vårdnadshavarna blev informerade om studien genom att ett 

informationsbrev skickades hem med eleverna som skulle skrivas under för tillåtelse av att få 

intervjua deras barn.52  

5.6 Reflektion över metod 

Val av metod var passande där syftet var att ta reda på den enskilda individens uppfattningar och 

upplevelser. Men en kvalitativ intervju är en tidskrävande process. Innan intervjuerna utformades 

en intervjuguide. Det var en utmaning att formulera frågorna i intervjun för att kunna få med de 

viktigaste frågorna som undersökningen grundade sig på. Genom att formulera tematiska frågor 

och uppföljningsfrågor i guiden skapades en större möjlighet att besvara frågorna vid analysen av 

materialet. Men i praktiken var det svårt att ställa korta och enkla frågor för att eleverna skulle 

förstå meningen med det jag egentligen ville ta reda på. Det var viktigt att vara tydlig och förklara 

om mina frågor var otydliga eller om deltagarna uttryckte sig på ett otydligt sätt. Därför var 

kontrollfrågor centrala där liknande frågor ställdes men omformulerades. Det var likaså 

tidskrävande att transkribera samtalen och intervjua deltagarna. Att intervjua människor är inte 

alltid enkelt och det ställer krav på undersökaren. Dels var kraven att det krävde min fulla närvaro 

och uppmärksamhet under hela samtalet för att undersökningen skulle bli bra och dels för att hela 

processen från att formulera frågorna inför intervjun till att analyser de insamlade materialet var 

tidskrävande.53   

                                                 
52 Vetenskapsrådet (2003), www.vr.se (2014-05-14). 
53 Ryen (2004), s. 53, 59.  

http://www.vr.se/
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6. Resultat 

Studiens forskningsfrågor ska belysas genom att redogöra för intervjupersonernas perspektiv på 

bedömning. Resultatet redovisas under olika tematiska rubriker som vuxit fram under 

bearbetningen av det insamlade materialet. Rubrikerna är relaterade till elevernas uppfattningar och 

upplevelser av de olika bedömningsformerna. Under vissa stycken kommer citat från intervjuerna 

att redovisas med syfte att stärka elevernas perspektiv som under intervjun lyfts upp.  

6.1 Beskrivning av intervjupersoner 

För att ge en bild av eleverna som jag har intervjuat kommer en presentation av deras bakgrund att 

göras. Det är viktigt för studien eftersom att uppsatsen har i syfte att ta reda på olika faktorer som 

enligt eleverna kan vara påverkande på deras perspektiv. Eleverna i studien är anonyma därför 

tilldelas informanterna i undersökningen andra namn.  

 

Anna – Hon bor med sin mamma, tillsammans med sin bror. Anna har ingen kontakt med sin pappa. Hon är 

en elev som satsar högt på sina arbeten i skolan. Det framgår dessutom i studien att hon har höga förväntningar på 

sina resultat. 

 

Karin – Bor tillsammans med familjen. Hon gör sitt bästa i skolan genom att arbeta med det hon ska. Karins 

förväntningar på sig själv i skolan är att hon ska få bra resultat.   

 

Hiba- Lever tillsammans med sin pappa och två systrar. Hennes mamma bor i hemlandet, därför träffas dem inte 

ofta. Hon har inte höga förväntningar på sina arbeten eller resultat i skolan. Hennes attityd till bedömningen var 

avslappnad men hon lyfte fram i studien att hennes insatser kunde påverkas av kamraternas inställningar och 

förvändningar på skolan.    

 

Sara- Hennes familj består av mamma, pappa och fyra syskon. Hon är inte intresserad av skolan men hon lyfter 

fram vikten av att få bra resultat i olika arbeten och prov.    

 

Nor - Kommer ursprungligen ifrån Kurdistan. Hon bor tillsammans med sina föräldrar och har en bror och en 

syster. Hon har ett stort intresse för skolämnena och lyfter upp vikten av att arbeta flitigt i alla ämnen. Hennes 

förväntningar på sig själv i skolan var höga.  
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Petter- Bor tillsammans med sin pappa och hans sambo. Petter satsar bra i skolan genom att göra sitt bästa och 

han förväntar sig att det går bra i de flesta ämnena.   

 

Karim – Han bor tillsammans med sin mamma och pappa. Han har höga förväntningar på sina resultat och 

arbeten i skolan. Han uppfattar sig själv som en flitig och engagerad elev som alltid gör sitt bästa i alla arbeten.  

 

Josef – Bor tillsammans med pappa, mamma och två äldre bröder. Josef lyfter upp i studien att han inte är 

intresserad av skolan och inte förväntar sig få bra resultat i olika ämnen. Men det framgår under studien att 

intresset finns och att han kan påverkas negativt av kamraternas inställningar.   

 

Ali – Bor tillsammans med pappa och äldre syster. Han förväntar sig få bra resultat i skolan och satsar på det han 

upplever som viktigt att kunna i olika ämnen.  

 

Stefan – Bor tillsammans med familjen och har inga syskon. Han visar upp en avslappnad attityd till 

bedömningen i skolan. Han har inget intresse för att satsa på arbeten förutom i de få ämnena som han menade var 

roliga. Han hade inte några förväntningar på sig själv i skolarbetet, vilket han lyfte fram i studien.  

6.2 Bedömning som ett betyg och omdöme?  

Under intervjuerna ville jag få en förståelse av elevernas uppfattningar gällande vad bedömning i 

skolan var och hur de upplevde bedömningen. Intervjupersonerna fick svara på vad de tänkte på 

när det hör ordet’’ bedömning’’. Det framkom att majoriteten av elever uppfattade ordet 

bedömning som ett betyg eller omdöme. Eleverna menade att bedömningen av deras kunskaper 

gjordes innan läraren satt ett betyg eller skrev ett skriftligt omdöme på ett ”papper”. Deras 

uppfattningar om vad bedömning var påverkade deras upplevelser i samband med att ordet 

bedömning uppfattades som betyg. Beroende på deras individuella uppfattning om bedömningens 

betydelse kunde eleverna uppleva bedömningen olika. Några elever menade att bedömningen 

kunde skapa nervositet och stress på grund av att de ville ha ett bra resultat, ett bra betyg. En 

annan faktor som fyra elever tydligt lyfte fram var att bedömningen och betyget sågs som det 

viktigaste och att de förväntade sig få höga resultat, därför skapas en orolighet för att resultatet 

skulle visa sig vara svagt.  

Anna: ’’Jag blir stressad… ibland jättestressad om vi ska ha ett arbete som min 

lärare ska kolla på. Om jag inte gjort bra kan det liksom göra så att jag inte alls får 

bra betyg sen’’ 
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Karim: ‘‘Jag blir orolig, alltså det känns som att det är allting.. att omdömet och 

betyget  är det enda som är viktigt typ'' 

Andra elever var mer avslappnade vid bedömningssammanhanget. Informanterna menade att 

bedömningen inte var det viktigaste i skolan. De upplevde att andra i skolan förstorade syftet med 

bedömning och betyg, vilket upplevdes som onödigt. Eleverna menade att det viktigaste var att 

komma till skolan och ha roligt genom att umgås med kamraterna och gå på lektionerna.  

Stefan: ‘‘ asså egentligen vem bryr sig. Visst många bryr sig i skolan men det mesta 

är tråkigt och de överdriver bara. Jag gör det som jag tycker är roligt sen bryr jag 

mig inte.  

Josef: ’’ Det är inte värsta grejen. Jag gör mitt, sen får de bli som det blir. Man ska 

också ha roligt med folk man känner i skolan inte bara döda sitt liv med plugg ’’  

Det fanns en till elev som hade en avslappnad attityd till bedömningen. Eleven menade att 

bedömningen som resulterade i ett ”papper” bara visade vad man kunde, att man därefter inte 

behöver lägga ner mycket tid på omdömet eller betyget efter att man läst vad som står. Det fanns 

ytligare de elever som hade blandade uppfattningar och upplevelser av bedömningen. Eleverna 

lyfte fram att bedömningen skapade press i skolan, vilket resulterade i att det upplevdes som 

jobbigt. Men att bedömningen behövdes för att de skulle veta vad dem skulle sträva mot för att få 

det resultatet som önskas. En annan positiv uppfattning som eleverna tog upp med betyget var att 

det kunde vara ett stöd för deras utveckling genom att det symboliserade deras kunskaper.  

I samband med att eleverna uppfattade bedömningen som betyg framkom två uppfattningar om 

betygets syfte. Några elever menade att betyget var till för att kontrollera eleverna. Två elever 

menade att läraren behövde kontrollera deras kunskaper för att veta hur det går för dem i deras 

utveckling. En annan elev menade att betyget syftade till kontroll genom att läraren skulle 

kontrollera deras kunskaper i förhållande till de olika betygskriterierna.  

Stefan: ‘‘Asså… betyget är väl till för att de ska ha koll på vad vi kan. Ibland brukar 

de berätta för oss vad vi ska kunna innan vi arbetat med något. När vi är klara 

brukar läraren kolla på det vi gjort. Då vet hon redan vad det är vi ska kunna 

eftersom att hon redan sagt det till oss innan och det finns olika mål någonstans''  

I andra elevers svar framkom det andra funktioner med betyg. Några elever menade att betyget 

som läraren använde för att kontrollera deras kunskaper var kopplat till makt. Eleverna menade att 

läraren hade makt att bestämma över hur betyget fördelades vid bedömningen av deras kunskaper.  
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Sara: ‘‘ Lärare ger oss betyg efter att de vet vad vi kan. Det är ju det men 

fortfarande är det för att bestämma över oss. Asså… vissa gör det för att vi ska 

fatta vad vi kan, andra för att de bestämmer. Fattar du? Asså vi är eleverna och det 

är våra lärare’’ 

I det sistnämnda citatet menar eleven utifrån sina uppfattningar att bedömningen både uppfattas 

som summativt och formativt. Där det lyfts fram att betyget ges till eleven för att skapa en 

medvetenhet och för att kontrollera deras kunskaper. Samtidigt som lärarens anses ha en högre 

position för att kunna bestämma över eleverna i form av makt.   

6.3 Elevernas kunskaper och personliga egenskaper 

Även om elevernas första respons till ordet bedömning var att det handlade om betyg, framgår av 

studiens resultat att det inte var den enda funktionen som bedömningen hade enligt eleverna. 

Några av eleverna menade att bedömningen var till för att läraren skulle få kunskap om var eleven 

befann sig i förhållande till målen. Där syftet var till för att visa eleven var de befinner sig i sin 

kunskapsutveckling för att kunna stödja eleven framåt i lärandet. När det handlade om vad som 

bedömdes i skolan menade några elever att det som bedöms i skolan var deras kunskaper i 

förhållande till målen. Det framgår att eleverna i studien hade olika uppfattningar om vilken 

kunskap som bedöms i skolan. Några elever i intervjun menade att den viktigaste informationen 

som bedöms vid betygsättningen av deras kunskaper var resultaten från prov. Två elever lyfte 

ytligare att andra arbeten som eleven gjorde tillsammans med klasskamraterna eller självständigt 

inte var betydelsefulla vid summeringen för betygsättningen. Det fanns de elever som lyfte upp att 

all kunskap som läraren samlade på sig av elevens kunskapsutveckling bedömdes vid 

betygsättningen men att prov vid slutet av ett ämnesområde eller en termin var det viktigaste för 

läraren.  

Stefan: ‘‘Proven är ju för att läraren ska veta vad man kan. Sen är det viktigast för att 

läraren ska ge mig ett betyg sen’’ 

 

Eleverna hade en uppfattning om att summativa prov var till för läraren. De upplevde att proven 

underlättade för läraren vid bedömningen av deras kunskaper. Några elever menade att proven 

klargjorde för läraren deras svagheter och styrkor genom rättningen som visade deras ”fel” och 

”rätt”. Andra elever som hade negativa uppfattningar av summativa prov lyfte fram att proven 

uppfattades som det viktigaste vid bedömningen, vilket påverkade deras upplevelser av kunskapen. 

Där kunskapen upplevdes som oviktig i jämfört med betyget.  
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Nor: ‘‘Ja, vi ser vad vi har svårt för när det känns svårt på ett prov men egentligen 

är det bara läraren som vinner på det för att veta vad man kan’’ 

Det framgår i intervjuerna att det finns elever som uppfattar de summativa proven för bedömning 

som främjande för deras lärande. Elevernas uppfattningar påverkades utifrån deras resultat i 

skolan. Eleverna som tränade inför proven lyfte fram vikten av att resultaten kunde visa att de kan 

och att de har utvecklats genom höga resultat. Två elever lyfter fram att prov skapade en 

upplevelse av att kunskapen som skulle bedömas var viktig kunskap, vilket resulterade i att eleven 

tränade mer. Eleverna som hade den positiva inställningen menade att läraren kunde använda 

proven för att främja lärandet genom att klargöra för eleverna vad de kunde och vad de behövde 

träna vidare på. En annan faktor som en elev menade var positivt med prov var att läraren genom 

att förklarar för eleven och ge respons över resultatet, tydligt kunde visa var eleven befann sig i ett 

ämne dels genom samtal och dels genom elevens egna resultat som visade sig på ett papper.  

Hiba: ‘‘ Egentligen den är det bara på prov som jag verkligen pluggar som mest. Jag 

brukar fatta att det är viktigt och jag måste göra det. Finns liksom inget val, 

resultatet syns tydligt’’   

Karim: ‘‘Jag brukar träna som mest när jag vet att det är ett prov vi ska göra. Då 

fattar jag att det är viktigt det vi håller på med’’ 

En annan faktor som eleverna uppfattade var påverkande för bedömningen var deras personliga 

egenskaper. Eleverna menade att deras personliga presentationer som läraren tolkade upplevdes 

vara en del av informationen som användes vid bedömningen. Tre elever menade att deras 

uppförande kunde tolkas av läraren, som därefter inverkade på resultat vid bedömningen.  

Tolkningen som läraren gjorde på eleven kunde uppfattas utifrån deras uppförande och det eleven 

presterar. Några elever menade att man måste visa att man är intresserad av skolan genom att man 

vill lära sig för att få en bra bedömning som resulterar i ett bra omdöme eller betyg. En annan elev 

menade att uppförande påverkade bedömningen, att man inte kan förvänta sig få ett bra betyg om 

man inte uppför sig bra i skolan och under lektionerna.  

Petter: ‘‘ Om jag får bra i allting, asså jag menar att jag får A och B i alla saker jag 

gör. Men samtidigt pratar jag hela tiden och stör, visar inte min lärare att jag bryr 

mig så värst om skolan. Då kan jag inte få ett bra betyg för att lärarna inte ser mig 

som en duktig elev utan bara jobbig liksom.   
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6.4 Bedömning som skapar medvetenhet, delaktighet och tydlighet  

Två uppfattningar av bedömning var tydliga att den kunde var ”positiv” och ”negativ” för lärandet. 

Upplevelserna skiljde sig åt mellan eleverna beroende på deras personliga uppfattningar och hur 

bedömningen var utformad. De faktorer som samtliga elever lyfter upp som positivt för lärandet 

var medvetenhet, delaktighet och tydlighet. Majoriteten av eleverna menade att de tre främjande 

faktorerna för lärandet skapades genom samtal mellan lärare och elev.  

De elever som ansåg att bedömningen kunde främja deras lärande menade att medvetenhet var 

en viktig faktor. Det positiva med bedömningen som kunde upplevas som stödjande för lärandet 

var att läraren genom bedömningsprocessen förklarade för eleven vad de kunde i förhållande till 

målen. Informanterna lyfte upp att medvetenheten skapade en tydlighet för vad de kunde göra för 

att utvecklas i skolan. Genom medvetenhet kunde bedömningen vara till hjälp för eleven att få vara 

delaktig i sitt eget lärande. Några elever som lyfte upp medvetenheten som en positiv inverkan på 

deras lärande menade att de visste hur man kunde arbeta vidare. Genom att läraren informerade 

eleven var de befinner sig och hur de kan arbeta vidare menade eleverna att man kunde skapa sig 

en förståelse för hur man ska göra inför nästa ”steg”. 

Sara: ‘‘ Jag tycker det är skönt att få veta hur läraren tycker att det går. Sen att jag får 

veta vad jag ska göra för att bli bättre. Det känns bra man får en annan kontakt med 

läraren då och fattar vad man ska göra sen liksom’’ 

Karin: ‘‘ Det är alltid bra om läraren säger vad vi gjort bra och hur vi kan göra för 

att bli bättre. Det är liksom då man fattar bäst för att bli bättre’’ 

Några elever som hade en positiv inställning till bedömning menade att bedömningsprocessen 

kunde motivera dem i skolan. Genom att läraren skapade en tydlighet som resulterade i en 

medvetenhet menade eleverna att de ville prestera mer och få högre resultat.  

Ali: ‘‘ Om läraren ger mig olika sätt hur jag kan göra för att bli bättre. Att hon 

verkligen försöka hjälpa mig. Att vi pratar så jag fattar eller att jag får extra hjälp så 

att resultatet känns rättvisst, då vill man ju göra mer’’   

En elev menade att läraren som inte skapar medvetenhet i lärandet inte stödjer utvecklingen. Det 

uppfattades som att lärandet inte kunde utvecklas eller att möjligheter för att uppnå målen fanns 

om läraren genom samtal inte förklarade möjligheter på hur man kan arbeta vidare. 
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Anna: ‘‘Om jag får veta hur det går för mig genom att läraren är positiv känns det 

alltid bra. Jag menar liksom att läraren inte bara säger att jag är duktig i att skriva på 

engelska men att jag inte kan grammatik bra. Om läraren då inte förklarar och visar 

mig tydligt hur jag ska tänka och vad jag ska göra. Då känns det som att det är 

kört… Vad är det jag ska fixa liksom om hon inte ens förklarar vad och hur man 

ska göra sen’’  

 

Andra elever som lyfte fram det negativa med bedömningen menade att det ibland fanns lärare 

som skapade fel uppfattningar hos eleven, istället för att skapa en tydlighet skapade de en 

förvirring som resulterade i osäkerhet. Fyra elever menade att det kändes orättvisst med 

bedömning när läraren var otydlig. De menade att läraren kunde tilldela information om deras 

kunskaper på ett otydligt sätt som eleverna menade kunde missuppfattas. En elev menade att 

otydligheten kunde ge en känsla av att det gick bra i skolan men att det vid resultatet av 

bedömningen visade sig vara ett svagt resultat, utifrån elevens uppfattning. Det kunde resultera i 

att eleven kände sig dålig, vilket gav eleven en känsla av att man inte kunna stärka sina svagheter i 

olika ämnen. Tre andra elever menade at självkänslan sänktes på grund av att bedömningen 

uppfattades som något personligt. De menade att uppfattningen som man upplevde av sig själv 

utifrån lärarens bekräftelse av att man var duktig påverkades negativt när resultatet visade sig vara 

lågt. En elev menade att man mådde dåligt av otydligheten som kom från läraren eftersom att man 

hade andra uppfattningar på sig själv.   

Nor: ‘‘Det finns lärare som alltid säger att det går bra, och hela tiden får man 

beröm. Sen visar det sig att det inte alls går bra. Man blir helt förvirrad och känner 

sig dåligt i allt då’’ 

Andra faktorer som påverkade eleverna negativt var att de ibland kunde ha höga förväntningar på 

sig själva. Två elever menade att de ibland förväntade sig få höga resultat men att det visade sig 

vara sämre än förväntat vilket sänkte deras känsla. Den positiva upplevelsen försvann och de 

negativa känslorna uppkom.  

Karim: ‘‘Jag vet att bedömningen ska vara bra för oss... ibland. Men jag kan känna 

mig fett dålig ibland. Man tror man ska få bästa resultatet för att man känner sig 

duktig typ hela tiden. Sen får man se att man är dålig’’  
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Som ovan menade majoriteten av eleverna att tydligheten var viktigt i skolan genom att läraren 

samtalade med dem men eleverna lyfte dessutom upp en annan bedömningsform. Eleverna 

upplevde inte att de brukade arbeta med själv- och kamratbedömning i skolan. Genom att jag 

ställde en rad olika frågor lyfte fyra elever upp att de brukar titta på varandras matematikuppgifter 

för att få en uppfattning om olika sätt att lösa problem under lektionerna. Några elever menade att 

de brukade arbeta i grupper men att det inte var för bedömningssyfte. Två elever menade att det 

kunde vara bra om man bedömde varandra. De menade dels att man kunde förstå hur andra 

tänker, dels förstå sina egna fel och dels tillsammans med andra kunna rätta sina egna fel och 

andras genom samarbete. Några elever tog upp att de oftast brukade jämföra sina resultat med 

andra kamrater. En elev menade att man alltid jämförde sina resultat av prov med andra 

klasskamarters resultat för att se hur dem andra svarat. Det viktigaste var att jämföra sina fel med 

andra som fått rätt för att ta reda på vad det rätta svaret var men dessutom om läraren rättat lika.  

Nor: ‘‘ Vi vill alltid se på varandra, det är en vana att se vad de andra fått. Om alla 

får dåligt (skrattar) kan det känns lite bättre. Ibland får alla bra fast man själv får 

inte det, då vill man veta varför’’ 

Petter: ’’Vi kollar alltid på varandra. Om vi gjort exakt lika sen har jag fått sämre så 

vill jag veta. Läraren kanske inte ens har rättat lika ibland’’ 

De fanns elever i studien som menade att kamraternas inställningar påverkade vad de tyckte om 

skolan. Några elever menade att beroende på om kamraternas inställning till bedömning och 

resultat i skolan var viktigt påverkades de genom att man blev tvungen att anpassa sig. En elev 

menade att om alla kamraterna ville få höga resultat i svenska ämnet påverkades man automatiskt 

genom att man arbetade flitigare i samma ämne. En annan elev tog upp att man skapade sig samma 

uppfattning som kamraterna i situationer där kamraterna bland annat hela tiden kunde samtala om 

bedömning och betyg som någonting viktigt. Hiba som var en elev med en avslappande attityd till 

bedömning i skolan lyfte upp kamraternas påverkan på hennes insatser i skolan. 

Hiba: ‘‘ Hela tiden när vi hänger pratar tjejerna om betyg. Till slut blir man själv helt 

inne i det’’ 

Karin: ‘‘Om mina vänner hela tiden vill plugga och det är viktigt liksom, ja då 

pluggar vi ju tillsammans och frågar varandra om hjälp. Det blir som intresse, alla vi 

vill få bra då’’ 
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Andra elever lyfte upp den negativa påverkan som kamraterna kunde ha på varandra. Två elever 

menade att man kunde ha en positiv inställning till ett ämne men om kamraterna uppfattade ämnet 

som något ointressant och oviktigt förstod dem inte att en person i gruppen hade en annan 

uppfattning. Det kunde leda till att eleven inte tränade lika mycket som han egentligen ville göra 

inför bland annat ett prov. Josef var en elev som tydligt visade att han inte hade ett intresse för 

skolan eller bedömningen. Men det han lyfter fram i studien visade sig vara ett intresse av skolan 

men att han påverkades negativt av sina kamrater.   

Josef: ’’ Om alla tycker att svenska är B… asså dåligt… sen tycker jag att det är fett 

roligt att skriva, du vet texter och sånt. Då säger jag inte det till alla andra… Ibland 

kan jag också sluta plugga lika mycket och hänga med dem istället. Vad ska man 

säga att… jag måste plugga nu..  när de skiter i samma prov de brukar inte fatta 

sånt’’ 

6.5 Uppsummering 

En viktig summering i resultatavsnittet är att eleverna uppfattar bedömningen både för deras 

lärande och av deras lärande. Under studien lyfter eleverna fram vikten av att den summativa och 

formativa bedömningen ska gå ihop för att deras uppfattningar och upplevelser av bedömning i 

skolan ska inverka positivt i lärandet. Den viktigaste faktorn som samtliga elever lyfter fram på 

olika sätt under studien är lärarens förmåga att kommunicera med eleven genom återkoppling, 

vilket blir påverkande för hur eleverna upplever bedömning i skolan. En annan påverkande faktor 

som eleverna i sina svar lyfte fram vara kamraterna i skolan. Kamraternas förväntningar och 

inställningar kunde påverka eleven till både de negativa och positiva i lärandet.  
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7. Analys av resultat  

Studiens huvudfråga är att ta reda på elevperspektivet i årskurs 6 på bedömning.  I studien har 

eleverna i sjätte klass genom intervjuer tydliggjort sina uppfattningar och upplevelser, vilket 

redovisades i resultatavsnittet. För att belysa deras perspektiv ska en diskussion av studiens 

empiriska material presenteras, där forskningsfrågorna kommer att berörs.  

7.1 Vad är elevperspektivet på bedömning för lärandet och bedömning av lärandet? 

Olika perspektiv fanns på bedömning i skolan bland eleverna i årskurs 6. En viktig aspekt som 

framkom i resultatavsnittet var att informanternas olika uppfattningar och upplevelser påverkades 

av deras förväntningar på sina egna resultat, deras insatser i arbetet och den attityden eleven hade 

till bedömningen och de olika ämnena i skolan. De elever som hade låga förväntningar på sina 

resultat och inte satsade på skolarbetet uppfattade inte bedömningen av lärandet som något gynnande 

för deras utveckling utan det upplevdes vara till för läraren. Några elever som hade en avslappnad 

attityd till bedömningen och inte ett stort intresse för skolan poängterade också bedömningen av 

lärandet som negativt för deras utveckling. Bland de elever som hade höga förväntningar på sina 

resultat genom att de upplevde att deras insatser i skolan vara höga uppfattade bedömningen av 

lärandet gynna läraren. Men skillnaden som uppkom där var att de dessutom upplevde det vara 

gynnande för deras utveckling i lärandet. Bedömning för lärande upplevdes genom olika former vara 

främjande för deras utveckling enligt samtliga elever beroende på hur den var utformad.  

I min studie var alla medvetna om bedömningen som läraren gjorde på dem i skolan. De flesta 

av eleverna kopplade samman bedömning med betyg. Bedömningen var till för betygsättningen 

som läraren satte på eleverna utifrån deras kunskaper. Eleverna menade att bedömningen visade 

sig i form av ett omdöme men att syftet i det var att läraren slutligen skulle ge dem ett betyg. 

Betyget menade eleverna var till för att kontrollera deras kunskaper i förhållande till målen, men att 

det dessutom förekom lärare som använde betyget i form av makredskap. Eleverna menade att 

både bedömningen och betyget var till för att mäta deras kunskaper i förhållande till målen men att 

deras uppförande och personlighet räknades med vid summeringen. Kunskapen som var viktigast 

för läraren vid bedömningen uppfattades av de flesta eleverna vara informationen som visade sig i 

provresultaten. Andra presentationer och arbeten uppfattades inte lika viktiga vid bedömningen.  

De flesta elever upplevde betyget som det viktigaste i skolan, vilket skapade en orolighet och 

stress i skolsammanhanget. I och med att bedömningen och betyget uppfattades relaterade till 

varandra skapades samma känslor i bedömningsprocessen. Bedömning och betyg sågs både vara 
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positivt och negativt för elevens lärande. När bedömningsprocessen var formativ upplevde 

eleverna bedömningen som gynnande för deras lärande. Där medvetenhet, delaktighet och 

tydlighet var tre faktorer som eleverna menade var positiva för deras utveckling. När bedömningen 

och betygsättningen upplevdes som positivt kunde det uppfattas som motiverande för lärandet. 

Eleverna ville prestera mer när de fick tydlighet om vad som behövdes utvecklas och att 

möjligheten för utveckling fanns. Genom att bedömningsprocessen inte var formativ uppfattades 

bedömningen som negativ eftersom att de tre faktorerna som eleverna menade var för deras 

lärande inte var med genom processen. Eleverna menade att summeringen av deras kunskaper utan 

den formativa processen hindrade dem från utveckling genom att eleverna inte fick kunskap om 

sitt lärande och inte fick vara delaktiga. Det skapade en uppfattning om att bedömning och 

betygsättning upplevdes som orättvis och dessutom påverkades deras självkänsla negativt. 

7.2 Samtal mellan lärare och elev – gynnande för lärandet  

I undersökningen lyftes olika faktorer upp som påverkade på elevperspektivet. En av faktorerna 

var lärarens handlingar. Eleverna visade tydligt att lärarens handlingar kunde påverka deras 

uppfattningar om vad betyg och bedömning syftade till. Om eleverna upplevde något negativt från 

lärarens handlingar blev deras uppfattningar av bedömning och betyg negativt. Likaså kunde 

eleverna se bedömning och betyg som positivt och främjande för lärandet om läraren på ett 

positivt sätt arbetade formativt samtidigt som den summativa bedömningen var en del av 

processen. I undersökningen framgår det att alla former av bedömningar uppfattades som 

gynnsammast om läraren samtalade med eleven. Eleverna i undersökningen menade att 

återkopplingen var som gynnsammast för lärandet om läraren gjorde det på ett främjande sätt. 

Återkopplingen kunde skapa möjligheter för eleverna att få kunskap om deras lärande genom 

delaktighet och medvetenhet. Det viktigaste var informationen som läraren gav eleverna, om 

informationen gavs på ett formativt sätt skapade det möjligheter för utveckling. Men eleverna var 

tydliga med att förklara att det inte är till nytta om man inte förstår vad som menas eller hur man 

ska gå tillväga för att utvecklas. Eleverna i intervjun menade att det var orättvisst och negativt om 

man fått en uppfattning av lärarens respons att det gått bra i skolan för att därefter få veta att man 

ligger dåligt till.   

Eleverna menade vidare att summativa prov kunde uppfattas vara till för läraren. Där proven 

upplevdes underlätta och skapa tydlighet för läraren vid bedömning av deras kunskaper för att 

kunna betygsätta eleverna i relation till målen. Eleverna menade att proven blev det viktigaste och 

kunskapen blev mindre viktigt där syftet vid prov endast var att träna för att få ett bra resultat. Men 

det framgår i intervjuerna att några elever upplevde proven som positivt för deras lärande om det 
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gjordes på ett formativt sätt. Eleverna menade att rättningen av proven kunde tydliggöra vad de 

kunde och vad eleven behövde träna vidare på inför nästa tillfälle genom återkoppling. Genom att 

läraren hade en dialog med eleven och förklarade vad som var fel och vad man skulle träna vidare 

på kunde de summativa proven inverkade positivt.   

7.3 Samtal mellan elev och elev 

Under mina intervjuer framgår det att eleverna arbetat med kamratbedömning i skolan endast i 

matematikuppgifter. Eleverna uppfattade att de arbetat tillsammans i grupper men inte i syfte till 

att bedöma varandra. De menade att det hade varit positivt för lärandet om man fick arbeta genom 

att rätta varandra och se varandras svagheter och styrkor. Genom att andra visar hur man kan 

tänka och göra skapas möjlighet för deras utveckling att se sina egna styrkor och svagheter. 

Eleverna menade dock att de samtalade om bedömning och betyg tillsammans. Det gjorde 

eleverna genom att samtala och titta på varandras resultat av prov och arbeten för att få en 

uppfattning om hur kamraterna svarat på olika prov och vilket resultat de fått men dessutom för 

att se om läraren varit rättvis vid bedömningen av deras svar och arbeten. Genom att eleverna 

jämförde varandras resultat gjorde de omedvetet en bedömning av varandras kunskaper genom att 

göra en självbedömning av sina egna resultat i förhållande till kamraterna.  Informanterna 

tydliggjorde dessutom att kamraternas inställningar till bedömningen påverkade deras perspektiv. 

Inställningen hos kamraterna kunde påverka eleven beroende på om deras uppfattning av att olika 

moment i skolan upplevdes som viktiga. Om kamraterna uppfattade att ett prov var viktigt 

upplevde eleverna att kravet på att resultatet skulle vara högt ökade. Om ingen av kamraterna hade 

uppfattningar om att ett visst ämne var viktigt satte eleverna inte lika mycket press på sig själva.  
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8. Diskussion av analys  

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras. Diskussion av vad som egentligen 

framkom av det empiriska materialet och hur det står i relation till teori och tidigare forskning 

kommer att redogöras. Slutligen kommer en diskussion om vad min studie har bidragit med och 

framtida forskning att presenteras. 

 

8.1 Omgivningens påverkan på elevperspektivet  

 I litteraturöversikten beskrevs bedömning utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, vilket 

fokuserar på en kommunikativ process. Elevernas lärande handlar om vad individer i samspel med 

andra tar med sig i olika och nya sammanhang. Eleverna i undersökningen menade att 

bedömningen var något som genomfördes i ett socialt samspel med andra. Deras olika perspektiv 

lyfter upp den kommunikativa processen som en viktig faktor i lärandet för deras utveckling vid 

bedömning av deras kunskaper. Språket kan användas som ett verktyg som tydliggör och skapar 

medvetenhet för eleven. Den sociokulturella teorin tar dessutom upp vikten med individens 

utveckling som har en koppling till miljön de växer upp i. Genom att en person växer upp i sin 

omgivning skapas en uppfattning hos individen över vad som förväntas av den. Utifrån elevens 

erfarenheter av omvärlden byggs det upp en förståelse av vad som krävs från dem i skolan.54 Enligt 

eleverna framgår det att de påverkas av läraren utifrån deras handlingar under 

bedömningsprocessen. Elevernas inställning till bedömning blev positiv genom den formativa 

bedömningsprocessen, vilket innebär att eleverna tillsammans med läraren skapade sig en förståelse 

om sina egna kunskaper. Eleverna i min studie menade under intervjun att deras inställning till 

bedömning påverkas av lärarens val. Läraren måste vara tydlig i att förklara hur det går i skolan för 

att lärandet ska vara stödjande för deras utveckling. Medvetenhet är det viktigaste för att 

bedömningen och betygsättningen ska upplevas som positiv och rättvis.55 Kamraterna var lika så 

påverkande på elevperspektivet. Kamraterna påverkade varandra genom att eleverna uppfattade 

vad som förväntades av dem i relation till den inställning som kamraterna hade till bedömning och 

skola. Elevernas förväntningar på varandra inverkade genom att eleven uppfattade studieresultaten 

i relation till kamraternas inställningar. Visade det sig att kamraterna i skolan arbetade flitigt för att 

                                                 
54 Säljö (2010), s. 22.  
55 Pettersson (2010), s. 9.  
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få bra resultat inverkade det positivt genom att eleverna ändrade inställning och började arbeta mer 

och tvärtom. Eleverna tog dessutom omedvetet upp att de gjorde själv- och kamratbedömning på 

varandras arbeten och resultat. Syftet med kamratbedömning och självbedömning är att eleverna 

ska utveckla förmågan att kunna bedöma sitt arbete i förhållande till målen. När eleverna bedömer 

varandras arbeten kan de utvecklas genom att de ser olika lösningar på uppgifter som med tiden 

skapar en förståelse för sina egna styrkor och svagheter.56  

8.2 Bedömning som formativ och summativ  

I attitydunderökningen fanns det elever som inte var medvetna om varför lärarna bedömer och sätter 

betyg men i den här studien var alla elever medvetna om varför läraren bedömde deras kunskaper. 

Forskning har kommit fram till att bedömningen av elevers kunskaper har visat sig påverka deras 

studiestrategier och uppfattningar. Törnvall visar i sin tidigare forskning att elevernas uppfattningar 

och upplevelser av bedömning sågs vara något summativt.57 Det skiljer sig från min studie genom 

att mina resultat visade att eleverna uppfattade bedömningen som både summativt och formativt. 

Eleverna upplevde bedömningen olika beroende på vilken uppfattning de hade av bedömning. De 

elever som hade höga förväntningar på sina resultat upplevde att bedömningen hade en stor 

påverkan på betyget, vilket kunde påverka deras självkänsla. Det kunde dessutom resultera i att de 

kände sig stressade och oroliga i skolan på grund av de höga kraven eleven hade på sig själv. Om 

eleven inte uppfattade bedömning som viktig upplevde inte eleven stress och orolighet i samma 

nivå, vilket framgår av eleverna som visade en mer avslappnad attityd och förväntningar på sig 

själva i studien. I Lundqvists studie fanns det skillnader mellan de lågpresterade eleverna och de 

eleverna som var mellan- och högpresterande. Där de lågpresterade eleverna menade att 

bedömningen gjordes för läraren och att den summativa bedömningen påverkade deras självkänsla. 

Medan eleverna som var mellan- och högpresterade menade att det var för deras lärande och att 

summativa bedömningar inverkade positivt. Skillnaden som framgår i min undersökning var att 

studien inte fokuserade på eleverna som låg-, mellan- och högpresterande. Men däremot visade det 

sig att eleverna i min studie inte endast påverkades av resultaten i skolan. Utan attityden som fanns 

i form av deras egna förväntningar på sig själva och sina insatser påverkade deras uppfattningar 

och upplevelser som kunde inverka på deras känslor.58   

Intervjupersonerna tydliggjorde att deras uppfattningar av bedömning var att det gjordes för att 

läraren skulle kunna skriva ett omdöme och betygsätta deras kunskaper men att bedömningen och 

                                                 
56 Lundhal, Folke-Fichtelius (2010), s. 129-133.   
57 Törnvall (2001), s. 130.  
58 Lundqvist (2003), s. 105-106.  
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betygsättningen dessutom var till för deras lärande. I resultaten och analysavsnittet framgår det att 

elevernas uppfattningar av den summativa bedömningen som resulterar i betyg görs av olika syften 

som både är formativa och summativa. Deras uppfattningar går att relatera till Hult och Olofssons 

förklaring av betygets funktioner. Eleverna menade att det hade en informationsfunktion, vilket 

innebär att betyget används som återkoppling där eleven får information om sina kunskaper.59 

Eleverna menade att bedömningen som resulterade i ett betyg syftade till att läraren samlar på sig 

information för att sätta ett betyg. Men att det viktiga var att informationen skulle förklaras av 

läraren, vilket tidigare forskning av Jönsson 2013, förstärker genom att förklara att informationen 

som betyget har är kortfattad. Det räcker inte med att betygsätta eleverna med symboler (A-E) och 

förvänta sig att en symbol ska skapa en medvetenhet och tydlighet av elevernas kunskaper.60 

Vidare lyfts det upp att betyget har en kontrollsfunktion som enligt Hult och Olofsson 2010, 

innebär att betyget fungerar som en utvärdering av verksamheten i skolan. Men eleverna i studien 

upplevde att betyget hade en kontrollsfunktion genom att läraren kontrollerade deras kunskaper i 

förhållande till de nationella målen. Det framgår tydligt att det fanns elever som såg bedömning 

och betyg som motiverande för deras lärande. Genom att betyget fungerade som en 

motivationsfunktion för att stödja eleverna framåt i sin utveckling.61 Genom att lärarna bedömde 

eleverna och skapade tydlighet menade respondenterna att lärarna kunde skapa motivation. Att 

ständigt kommunicera med eleven på ett positivt sätt genom samtal där möjligheter och råd över 

hur man kan arbeta vidare för att utvecklas lyftes upp. 

8.3 Återkoppling – en bedömning som främjar eleverna i lärandet 

Begreppet ”proximala utvecklingszonen” som Vygotskij definierar som en utvecklingszon som 

handlar om vad en individ kan göra på egen hand utan hjälp och vad eleven med stöd av andra kan 

klara av att göra är en viktig aspekt att lyfta upp i samband med återkopplingen. Eleverna i studien 

lyfter upp att de behöver stöd av läraren vid bedömning för att kunna arbeta vidare i sin 

utveckling.62 Kommunikationen med andra resulterar i en djupare förståelse av omgivningen vilket 

den formativa bedömningen syftar till. Elevperspektivet på formativa bedömningar i form av 

återkoppling upplevdes som främjande för deras lärande beroende på hur processen utformades. 

Enligt eleverna i min studie är bedömning som summeras i form av betyg stödjande för deras 

lärande om de får återkoppling som skapar en medvetenhet om deras kunskaper och hjälp i hur 

                                                 
59 Hult, Olofsson (2011), s. 67.  
60 Jönsson (2013), s. 178.  
61 Hult, Olofsson (2011), s. 67.  
62 Säljö (2010), s. 120.  
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man kan arbeta vidare. Genom att processen är formativ får den summativa bedömningen en 

positiv inverkan på elevernas lärande. Elevernas upplevelser och uppfattningar om att samtal 

mellan lärare och elev är främjande för lärandet går att koppla till olika studier.  Forskning har 

tydligt visat att respons och återkoppling av elevernas presentationer ska vara något positivt. 

Genom att eleverna får en förståelse om vad som krävs från dem och hur de ska gå tillväga för att 

kunna uppnå målen innan kunskapen summeras. Det är viktigt att inte bara ge respons till eleverna 

utan att dessutom skapa en möjlighet för eleverna att vara aktiva genom att de får vara en del av 

hela processen. Det skapar en större förståelse, vilket eleverna i undersökningen var tydliga med i 

svaren.63 

Forskarna John Hattie och Helen Timperley har delat upp återkopplingen i fyra olika nivåer och 

menar att de olika återkopplingarna både kan vara positiv och negativ för elevens utveckling. Två 

av nivåerna som framgår i mina resultat som eleverna upplevde som tom information i den 

meningen att eleven inte kunde använda informationen för att utvecklas var återkoppling på 

uppgiftsnivå och återkoppling på personlig nivå. Återkoppling på uppgiftsnivå syftar till att rätta fel och 

arbeta vidare genom att söka efter mer information om det ämnet. Återkopplingen eleven får går 

inte att använda i andra uppgifter än det specifika arbetet som återkopplingen ges till. Den andra 

nivån har i fokus att ge den eleven ospecificerat beröm. Eleverna uppfattade beröm som var 

personliga utan att det fanns respons för vidare utveckling som negativ, vilket forskarna i studien 

också poängterar. Informanterna i studien menade att återkopplingen var positiv genom att läraren 

arbetade på ett sätt där medvetenhet och tydlighet skapades genom att eleverna fick vara delaktiga i 

processen. En nivå som forskarna menade vara främjande för lärandet är återkoppling på processnivå. 

Återkopplingen är kopplad till hela processen, där man vill skapa en förståelse för eleven för att de 

ska kunna utveckla sina kunskaper. Återkopplingen som är kopplad till processen kan eleven 

använda i andra uppgifter, vilket skapar möjligheter för eleven att använda den informationen som 

läraren ger som stödjande i lärandet. Eleverna i studien menade dessutom att återkoppling som ges 

på ett sätt som stärker deras självkänsla genom att läraren stödjer dem till att vilja arbeta vidare 

inverkade positivt, den återkopplingsnivån kallas för återkoppling på metakognitiv nivå och fungerar på 

ett sätt som stärker elevernas förtroende.64 

8.4 Prov- ett viktigt redskap för bedömning  

I undersökningen har informanterna enligt sina uppfattningar och upplevelser lyft upp vikten av 

summativa prov vid bedömningen som resulterar i ett betyg. Eleverna menar att prov i skolan 

                                                 
63 Pettersson (2010), s. 9.  
64 Korp (2011), s. 21.  
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kunde var till för att läraren på ett tydligt sätt skulle få en uppfattning om elevens kunskaper. 

Eleverna uppfattade prov som något läraren gjorde för att summera deras kunskaper på ett tydligt 

sätt innan betygsättningen. Uppfattningen om provets syfte påverkade eleverna negativt genom att 

bedömningen endast upplevdes vara en bedömning av lärandet och inte för lärandet.65 Men andra 

uppfattningar av prov framkom av informanterna där några upplevde att prov kunde påverka dem 

positivt i lärandet. Eleverna menade att ett prov kunde uppfattas som ett tillfälle för att träna på 

kunskap som var viktig, vilket motiverade eleverna till att träna mer. I en studie som Lundqvist 

gjorde menade några elever att proven motiverade och skapade intresse för att lära. Eleverna såg 

proven som ett tillfälle för att träna och prestera bra för att få goda resultat.66 Andra upplevelser av 

prov lyftes upp i intervjuerna där några elever menade att det skapade en tydlighet för eleverna i 

sina kunskaper. De elever som uppfattade att prov tydliggjorde var de befanns sig, menade att 

resultatet av prov kunde visa eleven vad deras svagheter och styrkor var för att därefter kunna 

träna på det man missförstått eller hade fel på. Men för att den summativa bedömningen i form av 

prov ska gynna eleven krävs det likaså en formativ bedömning genom hela processen, vilket 

framgår av eleverna i min studie under hela intervjun.  

                                                 
65 Hult, Olofsson (2011), s. 18-19.  
66 Lundqvist (2003), s. 108-109.  
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9. Konklusion  

Undersökningen har haft i syfte att belysa elevperspektivet på bedömning för lärandet och 

bedömning av lärandet. Under mina intervjuer har eleverna lyft fram olika viktiga punkter, varav 

några som studien behandlat. Det som framgår i studien är att de formativa och summativa 

bedömningsformerna inte kan vara två olika arbetsätt utan de måste vävas ihop i 

bedömningsprocessen, för att bedömningen ska inverka positivt i lärandet. Den viktigaste faktorn i 

bedömningen enligt eleverna är återkoppling som ständigt ska prägla lärandet oavsett vilken 

bedömningsform läraren väljer att använda. Jag tror att det skulle vara av betydelse att mer 

ingående undersöka elevperspektivet genom att studera en skola som under en längre period 

arbetet med bedömning för lärandet där återkopplingen stått i fokus. Genom att genomföra en 

studie i en skola som under en längre tid arbetet med bedömning för lärandet där återkoppling varit i 

fokus kan möjligheten för flera viktiga punkter för elevens lärande lyftas fram.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor:  
– Vilka finns i familjen? Föräldrar, syskon, föräldrarnas sambo osv.  
– Har familjen några speciella intressen? - ex. hobby, någon speciell sport, är familjen med någon 
specifik förening? 
– Vilket ämne tycker du mest om i skolan? Förklara varför!  
 
Bedömning 
Vad tänker du på när jag säger bedömning? 
– Kan du beskriva någon situation då du blivit bedömd? 
 
Hur upplevde bedömning i skolan? Hur kändes det?  
– Känns det stressigt, roligt, spännande eller något annat?  
– Tycker du det är bra/dåligt att känna (…) inför bedömningen? Varför?  
 – Påverkas upplevelsen av bedömningen i olika ämnen beroende på vilket ämne i skolan det 
gäller? – ex. om man känner sig duktig eller svag i vissa ämnen   
 
Varför tror du att bedömning finns i skolan? 
– Finns det något mer syfte? 
– Kan bedömningen användas till något annat än det du nämnt precis? 
 
För vem tycker du att bedömningen är för? 
– Kan bedömningen vara till för andra orsaker? 
 
Vad är det som bedöms? 
– Finns det andra saker som bedöms?  
 
Hur påverkar din lärare dig i bedömningen 
– Kan du beskriva en situation där du blivit påverkad av läraren?  
– Hur upplevde du den situationen?    
 
Upplever du att du får vara delaktig i bedömningsprocessen  
– viket sätt? Ex. genom återkoppling av läraren? 
– Känner du att du får vara delaktig i en diskussion med lärare för att förstå vad som förväntas av 
dig i skolan och vad som ska bedömas? Om ja, på vilket sätt… Om nej, hur skulle du vilja att din 
lärare går till väga…  
 

Har du blivit bedömd i skolan av någon annan än din lärare? (Lyft upp kamratbedömning.)   
– Hur kände du när du blev bedömd av någon annan än din lärare? 
– tror du att bedömningar som görs av andra kan hjälpa dig i skolan?  
– Upplever du att bedömning i skolan kan hjälpa dig? På vilket sätt? 

Betyg 
Vad tänker du på när jag säger betyg? 
– Kan du beskriva någon situation där du blivit påverkad av betyg? 
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Hur upplevde betyg i skolan? Hur kändes det?  
– Känns det stressigt, roligt, spännande? På vilket sätt?  
 
Vad vet du om betyg?  
– Varför tror du att man får betyg i skolan?  
– Finns det något mer syfte? 
– Kan betyget användas till något annat än det du nämnt precis? 
 
Vad är det som betygsätts?  
– Finns det andra saker som betygsätts?  
 
Vad tror du är det viktigast vid när läraren ska betygsätta dig? T.ex. prov, grupparbeten, 
redovisningar m.fl.   
– tror du det finns andra viktiga delar som räknas med vid betyget?  
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Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare inför Intervjustudie 

 

 

Intervjustudie på grundskoleelever i årskurs 6 

 

Jag är en student på Uppsala Universitet som läser till lärare. Jag skriver just nu på mitt 

examensarbete där syftet är att undersöka elevperspektivet på bedömning i årskurs 6. Jag 

vill öka förståelsen av elevens perspektiv i bedömningssituationer.  

Undersökningen kommer att byggas på intervjuer med elever för att skapa mig en djupare 

förståelse av deras perspektiv. Intervjuerna är frivilliga och tar ungefär 30 minuter. Under 

Intervjuerna kommer jag att spelas in på band för att underlätta dokumentationen. Det 

resultat som kommer redovisas i studien kommer att vara anonym, vilket innebär att 

eleven är helt anonym. Om eleven efter intervjun känner att han/hon inte vill vara delaktig 

i undersökningen är det bara att hör av sig till mig, så löser vi det. Du får då kontakta mig 

på följande nummer ********* . 

 

Tack för din medverkan!  

 

Jag har tagit del av ovanstående och ger mitt godkännande till att mitt barn får intervjuas. 

Ort ……………… Datum ……………  

Underskrift ………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 


