
1 

 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. 
Examensarbete i masterprogram i  
utbildningsvetenskap   
Specialpedagogik, 15 hp 
Kurskod: 4DI034 
Rapportnummer: 2014ht01472 
 
 
 
 
 
 

“Jag har aldrig vetat vad som menas med att tänka ett steg 
längre” 

 

En intervjuundersökning av gymnasieelevers uppfattning av bedömning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Jenny Mokhtari              Handledare: Farzaneh Moinian 
Examinator: Margareta Sandström 
 
 



2 

Sammanfattning 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd uppfattar att bedömning påverkar deras motivation och 
lärande. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med fem 18-åriga 
gymnasieelever som alla hade behov av specialpedagogiskt stöd. Med hjälp av en 
tematisk analys bearbetades det kodade materialet. Resultatet visade att elever 
uppfattar vissa brister i den feedback de får av sina lärare. De förstod inte alltid 
vad lärarna menade, till exempel hur de skulle göra för att utveckla sina 
resonemang. Vissa elever ansåg att lärarna gav feedback som försökte hjälpa 
dem mot en nivå som de upplevde som alltför svår. Eleverna läste inte alltid sin 
feedback och flera elever föredrog muntlig feedback framför skriftlig. 
Motivation och lärande hänger ofta samman och det var tydligt att eleverna 
ansåg att alla dessa aspekter påverkade såväl deras lärande som motivation på 
olika sätt. Sammanfattningsvis konstaterades att lärare har ett stort ansvar i hur 
de arbetar med feedback så att den gagnar så många elever som möjligt.  
 

  Nyckelord: Feedback, lärande, motivation, intervju, gymnasieskolan 
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Inledning 
På gymnasiet borde elever vara vana vid att bli bedömda, få feedback och betyg, eller? Jag har 
uppmärksammat att många elever, i synnerhet elever som har behov av särskilt stöd, har svårt för att 
ta till sig feedback från sina lärare och med hjälp av den utveckla sitt lärande. Någonstans på vägen 
tappar många elever dessutom sin motivation för ämnet eller uppgiften, vilket påverkar lärandet. Det 
gäller inte bara elever i behov av specialpedagogiskt stöd utan alla elever. Hur kommer det sig? Hur 
kan lärare göra för att nå fram med sin feedback och hjälpa eleven att se nyttan med att använda sin 
feedback? Jag har undersökt hur feedback påverkar ungdomars motivation och lärande.  
 
Jag som genomför denna studie är gymnasielärare sedan nio år tillbaka och arbetar sedan ett år som 
specialpedagog och skolledare. Mitt intresse för lärande går långt tillbaka i tiden och successivt har 
även intresset för feedback mer specifikt ökat, i takt med att jag mött fler och fler elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd. Jag har provocerats av deras uppgivenhet och provokationen har utmanat 
mig att försöka nå fram till och hjälpa dessa elever. Fokus för mig har dock inte enbart legat på 
elever. Jag har även reagerat på lärarnas resignation och de ibland stundtals förekommande 
tendenserna att skylla bristande motivation och låg aktivitet i kurserna på eleverna, snarare än att 
vända blicken mot sig själva och fundera över vad de skulle kunna förändra i sin undervisning för att 
nå fram till eleverna. En central del i detta är just bedömning och feedback, vilka enligt min 
erfarenhet kan både hjälpa och stjälpa elever. Det är bakgrunden till detta examensarbetes 
uppkomst. 
 
Tack till min handledare Farzaneh Moinian för värdefulla råd och formativ feedback under arbetets 
gång! 
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Bakgrund 
 
Vi lever i ett samhälle där vi ständigt bedömer varandra. När vi träffar en ny person bestämmer vi 
oss snabbt för vad vi tycker om den personen. Vid rättegångar bedöms bevisningen och den 
misstänktes version av det inträffade. Politiska debatter i radio och TV efterföljs ofta av en 
diskussion kring debattörernas prestation och vem som vann debatten. Lärare på högstadiet och 
gymnasiet bedömer så gott som dagligen elevers kunskaper. Leder bedömning till framgång?  
 
I skolans värld är bedömning nödvändig för elevers lärande. Utan bedömning av elevers nuvarande 
kunskapsnivå är det omöjligt att ge framåtsyftande och konstruktiv feedback. Bedömningen av 
elevers kunskaper börjar i elevens arbetsprestation, vilken kan vara både en produkt i form av ett 
slutresultat, men också en process som visar hur arbetet fortskrider (Nyström, 2004, s. 3-5). De 
senaste åren har det skett en förändring i synen på bedömning: från kontroll av vad eleverna lärt sig 
till bedömning för att diagnostisera lärande och därmed kunna befrämja det. Tidigare stod färdiga 
produkter samt bedömning av kunskaper och färdigheter i fokus. Nu prioriteras i högre grad än 
tidigare processer och bedömning av förståelse och olika förmågor såsom kritiskt tänkande och 
problemlösning (Lindström, 2005, s. 12). 
 
Två centrala begrepp som behöver definieras när man talar om bedömning är summativ och 
formativ bedömning. Christian Lundahl ger en definition i sin bok Bedömning för lärande (2011): 
“Summativa bedömningar är bedömningar, som sammanfattar (summerar) elevens kunskapsnivå i 
förhållande till något kriterium, till exempel en betygsskala, ett statistiskt värde eller en norm. De kan 
användas för att beskriva resultat på olika nivåer, på skol- och huvudmannanivå eller på nationell 
nivå.” (Lundahl, 2011, s. 11). Om den formativa bedömningen skriver Lundahl att den syftar till att 
utveckla elevens kunskaper, men även lärarens undervisning, under den pågående 
utbildningsprocessen (Lundahl, 2011, s. 11). 
 
Den formativa bedömningen är en aktuell fråga, och den kan betraktas som ett kontroversiellt ämne. 
Lärare som varit verksamma inom yrket ett par årtionden har sett olika pedagogiska metoder komma 
och gå. Ofta sätts stor tilltro till nya pedagogiska modeller eller perspektiv, till exempel 
portfoliometodik, entreprenöriellt lärande och nu senast formativ bedömning. Hur kan vi veta att 
formativ bedömning är den rätta vägen att gå?  
 
Skolverket rekommenderar formativ bedömning, utan att för den skull avråda från en summativ 
sådan (Karlsson & Grönlund, s. 16-17). Det finns fem nyckelstrategier för formativ bedömning och 
den mest centrala för föreliggande studie är: Hur ska eleven göra för att komma vidare? Här 
framhålls vikten av att läraren ger återkoppling som för lärandet framåt. Denna “feedforward” bör 
kunna användas av eleven för att minska glappet mellan nuvarande förmåga och den förmåga som 
undervisningen tränar. En möjlig effekt är att detta stärker dialogen mellan lärare och elev om hur 
eleven ska göra för att närma sig målen (Karlsson & Grönlund, s. 16-17). Hur viktig är 
återkopplingen för elevers lärande? Påverkar lärares förmåga att bedöma och ge återkoppling 
elevernas kunskaper i hög grad? 
 
Idag pågår en het debatt i media kring när elever ska börja få betyg. En del politiska ledare 
förespråkar betyg redan från årskurs 3 andra tycker att betyg kan vänta till årskurs 7. Jan Björklund 
(FP) säger såhär om betyg: 
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Betyg är viktiga, därför att betyg ger information till föräldrarna om hur eleven ligger till. 

 Jag vet att när man har betyg på mellanstadiet så är det också många elever som anstränger 
 sig lite mer i studierna, det funkar så och det tycker jag såklart är bra att elever gör. 
 (Sveriges Radio, 2014) 
 
Vänsterpartisten Rossana Dinamarca tycker inte som Björklund:  
 
 Lärarna vet mycket väl vilka elever som behöver vilket typ av stöd eller stimulans. Och att 
 bara skicka hem ett betyg till föräldrarna ger inte heller särskilt mycket information. 
 Information kan ges på ett bättre sätt. (Sveriges Radio, 2014) 
 
Betyg är en form av feedback, en summativ bedömning. Elevens kunnande sammanfattas i ett 
meritvärde. Det finns enligt Lundahl, Román och Riis (2010) rätt mycket belägg för att betyg och 
betygsliknande omdömen har liten eller nästan ingen positiv effekt på lärande. Effekten kan till och 
med vara negativ. Betyg i sig innehåller ingen information om vad eleven behöver utveckla. 
Författarna lyfter betyg som en tacksam politisk fråga eftersom den vädjar till människors personliga 
erfarenheter och åsikter. Åsikterna är ofta antingen eller, fast egentligen är verkligheten mer komplex 
än så. (Lundahl, Román och Riis, 2010, s. 17-18) 
 
Om betyg riskerar att påverka lärandet negativt hur kan då människors livslånga lärande påverkas? I 
hur hög utsträckning kan människor komma att påverkas av att betygsättas allt tidigare? Finns det 
risk att ungdomars kunskaper inom flera kunskapsområden fortsätter att försämras? Tidiga betyg 
kanske värvar fler väljare till ett politiskt parti, men det är inte alls säkert att det leder till en bättre 
utbildning och ett bättre liv för barn och ungdomar.  
 
Ungdomars psykiska välbefinnande har sjunkit de senaste åren. Under 1991-2011 har 
sjukhusinläggningar av unga med psykiska diagnoser ökat. I andra åldersgrupper har inläggningarna 
minskat. Sjukhusvård för självskadebeteende är vanligast i åldrarna  15-24 år (Svensson, 2013). En 
del av förklaringen till att unga mår allt sämre, kan vara att de bedöms på olika sätt genom hela sin 
uppväxt. Inte bara i skolans värld, utan även av föräldrar, syskon och inte minst på sociala medier. 
Ett tydligt exempel är s.k. “selfies” som ungdomar lägger ut på internet och som genererar i en 
bedömning från andra. Är jag tillräckligt snygg för er? En osäkerhet kring vad som förväntas av en 
människa i dagens samhälle, i en tid där identiteten i hög grad formas (puberteten) skapar en 
känslighet som kan späs på ytterligare av bedömning av olika slag. 
 
I slutet av 2013 utkom en PISA-rapport som visade att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse fortsätter att försämras. Dessutom visade rapporten att Sverige har 
den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder och de svenska eleverna numera presterar 
under genomsnittet inom alla tre kunskapsområden (Skolverket, 2013). Reaktionerna på rapporten 
lät inte vänta på sig. Dagens Nyheter (DN) skrev den 13 januari 2014 att “Pisarapporten säger inget 
om vad som fungerar väl”. Debattartikeln framhåller att undersökningen är övertolkad och att 
rapporten inte säger något om bakomliggande orsakssamband. Dessa är betydligt mer komplicerade 
än vad PISA kan visa. (Sahlgren Heller et al, 2014). SVT Nyheter publicerade den 24 januari 2014 
artikeln “Forskare: Lita inte på Pisarapporten”. I artikeln kan man läsa att Pisarapporten är ett 
tveksamt mått på svenska skolan. Rapporten är inte läroplanskopplad, istället utgår man från vilka 
kompetenser som eleverna kan behöva senare i livet. Rapporten tar heller inte hänsyn till elevernas 
bakgrund såsom föräldrarnas ekonomi och utbildning, utländsk bakgrund m.m. Räknar man bort 
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dessa faktorer blir resultatet bättre (Zachrisson, 2014). Om vi nu ändå utgår från att elevernas 
kunskaper har sjunkit de senaste åren, vad kan det bero på? I hur hög grad bidrar lärares förmåga 
och möjlighet att ge konstruktiv och tydlig återkoppling på elevernas prestationer? Kan tidigare 
betygsättning bidra till ökade kunskaper? Även om viljan att ge bra feedback finns hos lärare så kan 
tidsbrist och andra organisatoriska faktorer göra det svårt att lyckas fullt ut. Det kan också vara svårt 
för lärare att anpassa bedömningen efter olika individer eftersom alla elever har olika bakgrund och 
eleverna inte alltid vet själva vad de har för behov. 
 
Pedagogers och politikers syn på bedömning är förstås viktig, men ibland glömmer man bort vikten 
att studera barns och ungdomars uppfattningar av att bli bedömda. Betydelsen av att också anamma 
ett elevperspektiv är stor och det har inte gjorts i särskilt hög utsträckning, vilket jag kommer 
återkomma till i min litteraturöversikt. Därför har jag valt att lägga fokus på elevers uppfattning av 
bedömning: 
 
Jag ämnar undersöka hur gymnasieelever i behov av specialpedagogiskt stöd uppfattar att 
bedömning påverkar deras motivation och lärande. 
 

Litteraturöversikt 

Lärande 
1956 strukturerade den amerikanske psykologen Edward Bloom (1956) utbildningsprocessens 
innehåll i en hierarkiskt ordnad taxonomi för att kunna kategorisera olika nivåer av abstraktion i 
lärandet. Han identifierade följande sex steg i det kognitiva lärandet: (1) Kunskap - att kunna ta till 
sig fakta, repetera och memorera och sedan visa på dessa kunskaper. (2) Förståelse - att kunna förstå 
relationer och samband i det stoff som memorerats. (3) Tillämpning - att kunna använda sig av 
kunskaper på nya tillämpningsområden. (4) Analys - att kunna se samband mellan olika fakta och 
analysera fram beståndsdelar. (5) Syntes - att ha förmågan att producera och skapa något unikt, 
förena begrepp på ett nytt sätt. (6) Värdering - att kunna utvärdera och kritisera idéer, kunskap och 
metoder. (Bloom, 1956) 
 
De senaste 50 åren har många forskare, liksom Bloom (1956), undersökt lärande och vad som 
kännetecknar framgångsrika studier. Den tidigare forskningen kring lärande baserades ofta på 
utvecklingspsykologi. Det var inte ovanligt att man förklarade ett framgångsrikt lärande med hjälp av 
faktorer som intelligens, socioekonomisk status, personlighetsdrag och intresse. Biggs (1987) sökte 
sig delvis bort från detta synsätt och la istället fokus på elevers studerande i en viss kontext. Biggs 
utvecklade inom ramarna för sin kvantitativa studie två frågeformulär, Study Behaviour 
Questionnaire (SBQ) som riktade sig till högskolestudenter och Learning Process Questionnaire 
(LPQ) som riktade sig till gymnasister. Dess innehåll är i princip detsamma, även om en viss 
åldersanpassning har skett. SBQ undersöker dels studenternas motivation och dels deras 
inlärningsstrategier. SBQ delar in studenters attityder till lärande i tre kategorier: Preferenser för 
ytinlärning, djupinlärning och framgångsdriven inlärning. Studien visade att studenter kan använda 
sig av vilken som helst av dessa tre, men det går inte att samtidigt använda sig av djup och ytlig 
strategi. Valet av strategi kan variera beroende på ämnesområde, intresse och över tid. Biggs fann att 
de olika strategierna leder till olika slags kvalitet i inlärningen. Den ytliga strategin kan ge dåligt 
integrerade minneskunskaper. Den djupa strategin visade sig leda till störst strukturell komplexitet. 
Den framgångsdrivna strategin leder till de mål som studenten upplever mest värdefulla i 
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examinationsavseende. Biggs fann att motiv och strategi ofta hänger ihop, elever kan ibland blanda 
dem, men tenderar ändå att välja strategi efter sitt dominerande motiv. Biggs lägger ingen värdering i 
vad som är bäst av ytlig och djup inlärning. Båda kan vara användbara i olika sammanhang. Biggs tar 
också upp att motivationen kan triggas av att det finns ett intresse för ämnet, och ökar motivationen 
så leder det ofta till djupinlärning. (Biggs, 1987) 
 
Idag består klasser ofta av många elever som alla har olika bakgrund och karaktärsdrag. Enligt Biggs 
(1999) är detta en värdefull resurs, men det gör också att många lärare har svårt att upprätthålla en 
tillräckligt hög nivå på undervisningen. Om lärande ses som en funktion av elevernas aktiviteter 
istället för ett resultat av elevernas fixerade egenskaper, så blir problemet lite mindre. Lärarens 
uppgift blir då att organisera undervisningen på ett sätt som gör att alla elever har högre sannolikhet 
att använda sig av inlärningsstrategier som framgångsrika högskolestudenter ofta spontant använder 
sig av. Biggs beskriver en elev som kan betraktas som omotiverad, och att ett sådant konstaterande 
från lärarens sida inte gör någon nytta. Istället bör fokus för läraren ligga på att hitta metoder som 
hjälper eleven att utvecklas, att hjälpa eleven att förändra sitt nuvarande sätt att lära. Ofta behöver de 
icke-akademiska och omotiverade eleverna vara mer delaktiga och aktiva i sitt lärande. De gynnas 
inte sällan av ett mer problembaserat lärande istället för att passivt inhämta kunskap från exempelvis 
traditionella föreläsningar. (Biggs, 1999, s. 57-59) Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Biggs 
anser att djupinlärning kan sätta igång då eleven är intresserad av ämnet, då motivation finns. Han 
betonar också vikten av att fokusera på elevers olika bakgrund som en tillgång i klassrummet och att 
det är vad eleverna gör i klassrummet som leder till lärande. Organisationen av undervisningen blir 
avgörande. 
 
Biesta (2005) applicerar ett filosofiskt perspektiv på lärandeprocesser och diskuterar lärandets nya 
språk. Han vill göra oss medvetna om det språk vi (som lärare) använder oss av. Författaren anser 
att vi under 1980-90-talen har gått från undervisningens språk (language of education) till lärandets språk 
(language of learning). Begreppet “lärande” har successivt fått en alltmer positiv klang och används ofta 
i olika sammanhang, till exempel reklam (Biesta, 2005, s. 55-58). Men under denna resas gång har vi, 
enligt Biesta, tappat bort något viktigt. Ett av de huvudsakliga problemen med lärandets språk kan 
synliggöras genom en omskrivning till termer av en ekonomisk transaktion: (1) Eleven kan beskrivas 
som en konsument som har vissa behov. (2) Läraren blir leverantören som ska möta konsumentens 
behov. (3) Utbildningen blir en råvara som ska bli tillgänglig eller levererad av läraren och 
konsumeras av eleven/konsumenten. Utbildarna måste i denna process vara flexibla för att kunna 
svara på elevernas behov. Eleverna bör få valuta för pengarna och kanske är det även så att kunden 
alltid har rätt? (Biesta, 2005, s. 57-58) Detta resonemang förutsätter att elever kommer till sin 
utbildning väl medvetna om vad deras behov är, vad de behöver för att lära, vilket Biesta anser vara 
högst osannolikt. Istället för att se detta utbildningsmässiga förhållande som ett förhållande mellan 
en konsument och en leverantör föreslår Biesta en återerövring av undervisningens språk med detta 
fundament: “Trust without ground, transcendental violence, and responsibility without knowledge” 
(Biesta, 2005, s. 60) . Det första av dessa fundament innebär att undervisning bara kan starta då 
eleven är villig att riskera något. Då en människa går in för att lära sig något finns det alltid en risk att 
människan inte lär sig det hen hade ämnat lära sig, eller så kanske hen lär sig något helt annat, vilket 
också kan vara skrämmande. Det andra fundamentet handlar om vad lärande egentligen är. Istället 
för att se lärande som ett försök att förvärva, behärska och internalisera olika kunskaper, kan vi se 
lärande som en reaktion på en störning. Det kan ses som ett försök att omorganisera efter en 
sönderdelning. Lärandet blir då responsen på det annorlunda, det som utmanar oss och kanske till 
och med stör oss. Detta innebär att lärande har gått från att förklaras som ett passivt mottagande av 
information till en aktiv process. Uppmärksamheten har flyttats från lärarens aktivitet till elevernas. 
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Det sista fundamentet behandlar lärarens stora ansvar vilket innebär mer än ansvaret för 
undervisningen kvalitet eller för att möta elevens behov. För att eleven ska kunna uppnå lärande 
genom en aktiv förändringsprocess behöver läraren se varje elevs unikhet och skapa möjligheter för 
varje individ. (Biesta, 2005, s. 61-63) 
 
Biesta lyfter fram en central avgörande fråga för pedagogiken, nämligen: Var blir utbildningens 
subjekt till? Biesta menar att man ofta utgår från att det finns ett förutbestämt stoff som eleverna ska 
tillägna sig. Det är dock inte detta som är centralt. Utbildning innebär att människor lär i och av sina 
handlingar, alltså genom att vara subjekt i relation till andra subjekt. Vi lär oss genom att befinna oss 
i interaktionens brytpunkter, i en pågående social handling (Biesta, 2006,s. 34, 127 f.). Det är med 
detta perspektiv inte värdefullt att kunna alfabetet utantill, det värdefulla ligger i lärandet som sker 
mellan människor och hur man använder sig av alfabetet eller stoffet.  
 
Biesta (2006) talar om det “livslånga lärandet”, ett lärande som pågår hela livet och som inte slutar i 
och med att den formella utbildningen upphör. En del av det livslånga lärandet är den ekonomiska 
funktionen som innebär förvärvandet av nya färdigheter och kunskaper kopplade till arbetslivet. 
Denna aspekt är viktig för ens egen anställdbarhet och finansiella välfärd, men även för hela 
ekonomins välfärd. Den andra dimensionen som Biesta lyfter fram är knuten till personlig utveckling 
och självförverkligande. Här handlar det om att utveckla sin potential, att lära sig från de möten och 
erfarenheter som formar ens liv. Möjligen kan man lära sig att hitta meningen med sitt liv. Den 
tredje och sista aspekten av det livslånga lärandet är knutet till demokrati och social rättvisa. Med 
självbestämmande kan individer få chans att leva sina liv tillsammans med andra på mer 
demokratiska och öppna sätt. Det är viktigt för individens mående, men även för samhället i stort. 
(Biesta, 2006, s. 4-5) 
 
Detta kan enligt Biesta (2006) få konsekvenser för motivation och demokrati. Den enskilde 
individen görs ansvarig för sin egen utveckling. Livslångt lärande var tidigare en individuell rättighet. 
Staten var skyldiga att tillhandahålla möjligheter och resurser för lärandet. Biesta anser att individer 
nu istället själva tvingats ta ansvar för sitt livslånga lärande. Staten kan begära av sina medborgare att 
de kontinuerligt engagerar sig i lärandet för att hänga med i den globala ekonomins krav. Varför ska 
man vara motiverad att lära hela livet om besluten kring det egna lärandets innehåll och syfte inte är 
inom den egna kontrollen? Biesta ser ett stort behov av att återvinna den demokratiska dimensionen 
av ett livslångt lärande. (Biesta, 2006, s. 7-8) 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utgångspunkten att läraren har ett stort ansvar för elevers 
lärande är gemensamt för både Biggs och Biesta. Biggs (1987, 1999) betonar vikten av att lärare till 
lågt studiemotiverade elever använder sig av ett problembaserat lärande. Han lyfter dess positiva 
följder; ökad motivation som i sin tur ofta leder till djupinlärning. Biesta (2005) har ett mer 
filosofiskt perspektiv jämfört med de andra två, men det finns fokus på lärarens betydelse även hos 
Biesta. Han lyfter lärandet som en reaktion på någon störning eller en respons på något som 
utmanar oss. Detta skulle kunna likställas med Biggs (1987, 1999) problembaserade lärande.  
 
John Hattie (2009) presenterar i sin metastudie “Visible learning” framgångsfaktorer för elevers 
lärande i skolan. Nästan alla av de faktorer som kommer högst upp på en lista med 138 faktorer är 
relaterade till vad lärare gör tillsammans med elever. Formativ bedömning och relationen mellan elev 
och lärare är två av de högst rankade. Överst på listan står självskattning av betyg, det vill säga att 
eleven är medveten om sin egen prestation i förhållande till målen. Som nummer två står relationen 
mellan kognitiv utveckling och studieprestationer. Detta var tydligast i matematik. Som nummer tre 
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står tillhandahållandet av formativ bedömning. Nummer fyra är snabbare studiegång, till exempel att 
eleven läser kurser som är avsedda för äldre elever. Nummer fem är uppförande i klassrummet eller 
studiero. På plats nummer sex hittar vi mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den viktigaste slutsatsen i Hatties studie är att det är läraren 
och själva undervisningen som är absolut avgörande för elevers studieresultat (Hattie, 2009). Det 
känner vi igen från de tre förstnämnda teoretikerna i avsnittet. 
 
Inger Assarson (2009) resonerar kring skolan som en organisation präglad av modernism, verksam i 
ett postmodernt samhälle. Ett postmodernt samhälle präglas av att det är snabbt föränderligt och 
oförutsägbart. Detta borde kräva samma sak av skolan - att den ska vara rörlig och ha förmågan att 
möta oberäknelighet i alla situationer som kan uppstå i mötet mellan skolans kultur och elevers olika 
bakgrund (socialt, kulturellt, intressemässigt etc.). Assarson tar upp flexibilitet som avgörande för 
framgång i form av ett effektivt lärande. Inom skolans värld handlar det om att kunna anpassa 
undervisningen efter behoven i olika elevgrupper, att kunna tänka om när något oplanerat inträffar 
samt kunna använda nya pedagogiska metoder och arbetssätt (Assarson, 2009, s. 14-16). 
Flexibiliteten kan kopplas både till handling (t ex kunna hantera svåra situationer) och en personlig 
egenskap man som lärare behöver ha (Assarson, 2009, s. 17).  
 
Jank och Meyer (1997) lyfter fram en annan aspekt som kan påverka elevers lärande i hög 
utsträckning, nämligen hur viktigt det är att lärare kan rättfärdiga sina handlingar inför eleverna. Det 
sämre sättet handlar om lärare som gömmer sig bakom läroplaner och andra styrdokument. Man 
tänker då att eleverna behöver acceptera läroplanens innehåll eftersom riktlinjerna är utformade på 
central nivå och har en hög vetenskaplig trovärdighet. Detta kan innebära att lärare säger till sina 
elever ungefär “du ska kunna det här för att Skolverket har skrivit det i kunskapskraven”. Det andra 
sättet kan enligt Jank och Meyer hjälpa elever att förstå varför lärarens beslut och ageranden är 
meningsfulla. Läraren argumenterar kring sina mål-, innehålls- och metodbeslut, istället för att 
gömma sig bakom läroplaner. Här tas fler aspekter i beaktande, exempelvis den tid som finns till 
förfogande, förkunskaper, elevernas intressen och den egna kompetensen (Uljens, red., 1997, s. 69). 
 
Efter denna genomgång kan vi konstatera att läraren har ett stort ansvar för elevers lärande. Något 
som påverkar lärande är bedömning. I nästa avsnitt följer en genomgång av olika definitioner av 
begreppet bedömning, samt olika typer av bedömning. 
 

Bedömning  
Det finns olika, mer eller mindre snäva, definitioner av begreppet bedömning. En snäv tolkning är 
bedömningen som en värdering av en prestation i förhållande till någon form av 
bedömningsanvisning. Ett exempel på en sådan bedömning är rättning av ett skriftligt prov med 
hjälp av en rättningsmall. Resultatet kan återkopplats med hjälp av en provpoäng. Denna bedömning 
är kopplad till vad eleven presterar på utdelade uppgifter. Den innebär ingen generalisering till 
övergripande konsekvenser (Nyström, 2004, s. 3). I en vidare tolkning beskrivs bedömning som en 
process som innefattar flera steg. Airaisian (1994, s. 5) beskriver bedömning (assessment): “The 
process of collecting, synthesizing, and interpreting information to aid in decision making is called 
assessment”. I föreliggande studie används denna vida definition av begreppet bedömning. Det 
syftar på de observationer och den informationsinsamling som sker runt elevers arbetsprestationer. 
Dessa tolkas för att kunna leda till något slags beslut eller någon konsekvens. Denna definition ligger 
närmast till hands även i den formativa bedömningen. 
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En fördjupning av vad den formativa bedömningen innebär i förhållande till den summativa är på 
sin plats. Den summativa bedömningen innebär en bedömning som sammanfattar all information 
(elevens kunskapsnivå) fram till en bestämd tidpunkt. Den formativa bedömningen innefattar det 
nyss beskrivna summativa inslaget, men mer därtill. Den inkluderar även feedforward som ämnar 
hjälpa eleven över glappet mellan dennes uppvisade kunskaper och den förväntade kunskapsnivån. 
Det är alltså inte möjligt att använda formativ bedömning utan det summativa inslaget (Taras, 2005, 
s. 468). Även om den formativa bedömningen i praktiken ofta kompletteras med summativ 
bedömning är det relevant att lägga fokus på elevers upplevelser av formativ bedömning. Det är den 
formativa bedömningen som är framåtsyftande och som i hög grad ämnar hjälpa eleverna framåt i 
lärandet.  
 
Forskning visar att formativ bedömning har en positiv effekt på inlärning. Black och Wiliam (1998) 
har gjort en uppmärksammad forskningsöversikt. De ser formativ bedömning som all den 
verksamhet som genomförs av både lärare och elever, och som kan ge information som kan 
användas för att modifiera undervisning och lärande. Man fann att formativ bedömning som ger 
eleverna stöttande återkoppling förbättrar deras lärande (Black & Wiliam, 1998, s. 37). Hattie och 
Jäger (1998) argumenterar för en modell där bedömning är en integrerad del av undervisnings- och 
lärandeprocesser och där feedback har en nyckelroll när det gäller höjning av elevers prestationer 
(Hattie & Jäger, 1998, s. 112-119). 
 
Formativ bedömning är inget nytt påfund, även om begreppet använts flitigt framför allt de senaste 
åren sedan Black and Wiliams forskning (1998). 1967 introducerade Michael Scriven termerna 
formativ och summativ utvärdering för att tydliggöra hur utvärderingar av hela utbildningssystem 
kan göras utifrån olika syften (Andrade & Cizek, 2010).  Två år senare, 1969, använde Benjamin 
Bloom begreppet formativ bedömning i ett sammanhang mer likt det vi vanligtvis förknippar 
begreppet med idag, nämligen utvärdering av enskilda elever (Bloom, 1969, s. 26-50). Scriven och 
Bloom ansåg att en utvärdering endast kan betraktas som formativ om den insamlade informationen 
används för att fatta ett framåtsyftande beslut. Fokus ligger inte på hur något har sett ut hittills utan 
hur något ska bli.  
 
1989 publicerade Joyce Sadler en artikel där han beskriver hur bedömning blir formativ då den 
insamlade informationen som bedömningen ger används för att forma en pågående lärprocess. En 
summativ bedömning äger rum då målet är att summera en avslutad lärprocess. Ett nyckelord i 
Sadlers artikel är återkoppling (feedback) som används i syfte att påverka lärandet . Sadler diskuterar 
avståndet mellan elevens nuläge och vart eleven ska i relation till målen. Feedback måste användas 
för att minska avståndet mellan dessa två och därmed påverka lärandet positivt. Sadler lyfter tre 
kriterier som måste uppfyllas för att bedömningen ska kunna betraktas som formativ: (1) 
Bedömningen måste förmedla information om vad eleven ska uppnå, (2) var eleven befinner sig i 
jämförelse med målet och slutligen (3) hur eleven ska göra för att uppnå målen (Sadler, 1989, s. 120-
122). 
 
Vi avslutar den historiska tillbakablicken med Black and Wiliams (1998) definition av formativ 
bedömning: “(---) all those activities undertaken by teachers , and or/by their students, which 
provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which 
they are engaged” (Black & Wiliam, 1998), s. 7). Både Black and Wiliam (1998) och Sadler (1989) är 
överens om att det är när feedback ges i syfte att förändra, förbättra och utveckla som den är 
formativ och påverkar lärandet positivt. 
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Elevers uppfattning av bedömning och betyg 
Tidigare har jag lyft fram forskning med fokus på lärande och bedömning. Detta avsnitt kommer 
också fokusera på bedömning, men ur ett elevperspektiv. Jag kommer att belysa forskning om 
elevers uppfattning av att blir bedömda. 
 
Per Andersson (2000) har med hjälp av kvalitativa intervjuer undersökt hur studenter erfar att bli 
bedömda i relation till sina studier och utbildningens kunskapsinnehåll. Hans ansats är 
fenomenografisk och innefattar även en kontextuell analys. Andersson har intervjuat elever på 
komvux, folkhögskola och gymnasiet.  I resultatet framhålls hur relationen mellan elev och lärare 
kan påverka betygen. Elever anser att läraren befinner sig i en maktsituation och att man kan 
påverka sitt betyg genom att vara uppmärksam och inställsam. Eleverna uppfattar också betyget som 
ett mått på kunskaper, men även som en bedömning av hur man är, vilket innebär att personliga 
egenskaper ligger till grund för bedömningen. För en del studerande är det oklart vad bedömningen 
grundar sig på, det är inte klargjort vad omdömet innebär (Andersson, 2000, s. 140-144). Skolans 
prov och betyg kan även uppfattas ge kunskap. Elever som får bättre betyg än väntat kan uppleva 
detta som en motivation att fortsätta anstränga sig och lära sig mer. När återkopplingen i form av 
provresultat och betyg uteblir eller är otydlig upplever elever ofta att den saknas. Elever tycker då att 
det är svårt att se utvecklingen, hur lärandet ökar (Andersson, 2000, s. 189).  
 
Maj Törnvall (2001) undersökte i sin avhandling hur lärare och elever uppfattar bedömning i 
grundskolan. Med hjälp av enkäter och intervjuer fann Törnvall att både hög- och lågpresterande 
elever upplever oro och nervositet kopplat till provsituationer. Törnvall använde sig av enkäter till 
lärarna och intervjuer av eleverna. Hennes teoretiska utgångspunkt för intervjuerna var 
fenomenografisk. Lärares uppfattning var att svagpresterade var särskilt oroliga och tappar 
självkänsla, då de ofta misslyckas på skriftliga prov. Elever ansåg att de inte känner obehag vid 
lärares subjektiva bedömning eller vid självbedömning. De vill gärna visa och utveckla sina 
kunskaper genom egen redovisning (Törnvall, 2001, s. 1).  
 
Hur det formativa arbetssättet påverkar elevens lärande har varit fokus i majoriteten av den 
forskning som gjort inom området. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt elevers uppfattning eller 
upplevelse av formativ bedömning. Några som ändå undersökt den formativa bedömningen med 
fokus på studenters upplevelse av formativa bedömningsmetoder är Weurlander et. al (2012). 
Metoden som användes var intervjuer. Studiens syfte var att ge ökad insikt i hur formativa 
bedömningar upplevs och förstås av eleverna. Man undersökte hur eleverna uppfattade både 
skriftliga och muntliga bedömningar. Resultatet visade att formativ bedömning gör studenterna 
motiverade till sina studier och gör dem medvetna om vad de lärt sig och vad de behöver lära sig 
mer om (Weurlander et. al, 2012, s. 757-758).  
 
David Carless (2006) har genomfört en enkätundersökning bland universitetsstudenter i Hong 
Kong. Carless kompletterade enkäterna med intervjuer. Han undersökte bland annat hur eleverna 
uppfattade återkopplingsprocessen. Undersökningen visade att lärare ofta uppfattade sin 
återkoppling mer positivt än eleverna. Till exempel trodde ofta lärarna i högre utsträckning än 
eleverna att de hade gett detaljerad feedback som hjälpte eleverna att lyckas bättre i framtiden. 
Eleverna lyfte även brist på återkoppling som ett problem, man saknade uppföljningsåtgärder eller 
fann återkopplingen för knapphändig. Vissa studenter lyfte även att de hade svårt att använda sig av 
lärarnas återkoppling på en uppgift på kommande uppgifter eftersom den var så specifik för just den 
aktuella uppgiften. Eleverna tog också upp bristande förståelse för lärarnas kommentarer. De tyckte 
exempelvis att det var oklart då läraren sa att de behövde utveckla texten mer. (Carless, 2006, s. 
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223ff) 
 
Som vi sett i denna forskningsöversikt över elevperspektiv på bedömning, upplever elever olika 
typer av svårigheter med att ta till sig av lärares återkoppling. Med hjälp av att en specialpedagogisk 
syn på individer och deras behov, kan antagligen problemen minskas. Nästa avsnitt behandlar olika 
specialpedagogiska synsätt.  
 

Specialpedagogiska synsätt  
Det förekommer olika syn på orsakerna till varför en elev har specialpedagogiska behov. En del ser 
dessa hos individen medan andra anser att behoven uppstår i miljön. Det kategoriska perspektivet utgår 
från en medicinsk/psykologisk förståelsemodell (fokus på individen) och det relationella perspektivet tar 
sin utgångspunkt i en pedagogiskt utformad tankemodell. Interaktionen med pedagogiken är 
grundläggande i det sistnämnda perspektivet. Man talar inom det relationella perspektivet ofta om 
“elever i svårigheter” snarare än “elever med svårigheter”. Det viktiga är alltså det som sker i 
samspelet och interaktionen mellan aktörer. (Emanuelsson et al, 2001, s. 7, 117, 119)  
 
Nilholm (2006) lyfter ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik. Dilemmat ligger i att skolan ska 
möta elevers olikheter samtidigt som eleverna ska få en likvärdig utbildning. Problematiken uppstår 
bland annat genom: 
 

● Att elever antingen kategoriseras som till exempel barn i behov av särskilt stöd eller om varje 
elev ses som en individ. 

● Huruvida elevers olikheter ses som tillgångar eller inte. 
● Synsättet att elever ska kompenseras för sin brister eller om deras delaktighet ska värderas 

högre. 
 
Nilholm konstaterar avslutningsvis att huvudpoängen i ett dilemmaperspektiv är “att det är 
komplext att hantera dilemman och att man endast finner temporära jämvikter” (Nilholm, 2006, s. 
30). Här kan man dra en parallell till Assarson och hennes resonemang kring flexibilitet och dess 
betydelse för ett effektivt lärande (Assarson, 2009, s. 14-17). Flexibiliteten blir viktig för att man ska 
kunna hantera dessa dilemman som Nilholm beskriver. Det finns inte ett givet sätt att betrakta och 
undervisa elever. Lärare möter en stor utmaning i att balansera mellan styrdokument och det dagliga 
arbetet med eleverna och deras olikheter. 
 
Juul och Jensen (2009) betonar vikten av att vara en personlig ledare, som vågar visa känslor. För att 
lärare ska kunna nå fram till barn då de samtalar med dem, så behöver de få barnen att känna tillit 
och se att lärare uppriktigt vill deras väl. Det kan bli problematiskt, enligt Juul och Jensen, då läraren 
lätt påverkas av barns beteende och samtalston. Pedagogers intresse, empati och öppenhet tycks avta 
då barnets beteende kan betraktas som fel, problematiskt eller negativt. Detta leder till att de barn 
som antagligen är i störst behov av konstruktiva och givande samtal, riskerar att gå miste om dessa 
(Juul och Jensen, 2009, s. 43-46, 211).  
 
von Wright (2002) anser att ett relationellt synsätt är viktigt. Ofta försöker vi nå förståelse för en elev 
genom att se eleven ur olika perspektiv (socialt, psykiskt, fysiskt och biologiskt) och därefter inta ett 
helhetsperspektiv på eleven. von Wright (2002) beskriver ett sådant synsätt som ett försök att 
fastställa vad eleven är. Problemet är att vi ändå inte vet vem denna människa skulle kunna bli i 
mötet med andra människor (von Wright, 2002, s. 10-11). von Wright lyfter relationella fenomen 
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som icke-tidsbegränsade och innehållandes minst tvåsidiga beskrivningar, där den ena sidan förstås 
genom beskrivningen av den andra. Frågor bör behandlas som fenomen istället för enskilda 
händelser, beteenden eller egenskaper som är förknippade med en individ. von Wright ger ett 
exempel på detta: “i ett relationellt perspektiv är jag inte dyslektiker/allergiker, men jag har 
dyslexi/allergi - ett fenomen som framträder tydligare i vissa situationer än andra.” (von Wright, 
2002, s. 12) 
 
Ett vanligt problem i skolor är att personalen ofta tillskriver eleven problemen, till exempel genom 
att kalla eleven för “omotiverad”. Svårigheterna yttrar sig som beteenden hos eleverna som skolans 
personal inte kan hantera. Det gör att ansvaret för elevens situation flyttas till en annan instans. 
Istället bör man fokusera på skolans anpassbarhet. En elevs svårigheter är en kombination av 
personliga förutsättningar och skolans svårigheter att möta eleven. (Ahlberg, 1999, s. 53-54) 
 
I nästa avsnitt utvecklas diskussionen kring motivation och dess betydelse för elevers lärande. 
 

Motivation 
Idag finns det gott om forskning som visar på en tydlig korrelation mellan elevers motivation att lära 
i skolan, deras kognitiva inlevelse och skolprestationer (för en forskningsöversikt se Boekaerts et. al, 
2000). Det har dock visat sig svårt att förklara begreppet motivation, inklusive elevers motivation för 
skolarbete. Få begrepp har definierats på så många olika sätt som just motivation (Giota, 2002). Vi 
fördjupar oss lite grann i forskningsläget kring motivation. 
 
Den tidigare motivationsforskningen fokuserar i huvudsak på elevers lärande- och prestationsmål. 
Dessa mål strävar elever mot då de löser olika kognitiva problem i skolan. Lärandemål värderas i 
detta sammanhang högre eftersom elever med lärandemål antas ha inre motivation. Elever som 
arbetar mot prestationsmål å andra sidan, antas i första hand vara yttre motiverade. Lärandemål 
förutsätter att elevernas inställning till att lära sig baseras på självuppsatta premisser, en vilja att 
förbättra de egna kompetenserna och nå förståelse för det som lärs. Prestationsmål innebär att elever 
lär för att uppfylla någon annans krav, vanligen föräldrars eller lärares. Eller att de lär för att de är 
måna om den intellektuella förmågan att lära i skolan och hur denna förmåga bedöms av andra 
elever och lärare. Dessa elever strävar ofta efter socialt erkännande för sina prestationer från sina 
kamrater. Majoriteten av dessa studier lägger en värdering i de olika typerna av mål, där lärandemål 
och inre motivation är något bra medan prestationsmål och yttre motivation är något negativt. Detta 
synsätt har på senare tid ifrågasatts. Det har visat sig att strävan efter prestationsmål kan leda till 
positiva resultat (t ex Harackiewiez, Barron & Elliot, 1989). Giota (2006) beskriver hur strävan efter 
prestationsmål kan delas upp i två varianter: (1) Den första fokuserar på approach: Om en elev satsar 
på att bli exempelvis bäst i klassen så kan det få positiva effekter. Elever med denna inställning har 
visat sig ofta lyckas bra i sina studier. (2) Den andra varianten av prestationsmål är av ett undvikande 
slag (avoidance): Eleven försöker då undvika att framstå som svag eller dum i jämförelse med andra 
elever, vilket har visat sig ha en negativ inverkan på lärandet. (Giota, 2006, s. 100-101) 
 
När man pratar om motivation skiljer man ofta på inre och yttre motivation. Den yttre motivationen 
grundas på belöningar och uppskattning, det vill säga faktorer som ligger utanför själva uppgiften. 
När vi uppnått belöningen så avtar motivationen. Den inre motivationen finns i individen och ger 
belöning i sig självt. Det finns stora individuella variationer i vad som skapar inre motivation även 
om det finns några grundläggande likheter hos alla människor. Ett effektivt sätt att finna inre 
motivation är att sätta upp personliga mål och utmaningar. Om en individ lyckas uppnå inre 
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motivation så infinner sig ofta en känsla av glädje, energi och meningsfullhet. Meningsfullheten gör 
att vi förstår syftet med en uppgift, vilket triggar arbetslusten (Augner, 2009, s. 5ff). Martin Karlberg 
(2011) har anammat ett behavioristiskt perspektiv där han betonar vikten av att förstärka (belöna) 
positiva beteenden hos barn som uppvisar uppförandeproblem. Karlberg beskriver hur yttre 
motivation kan påverka den inre motivationen negativt, därför är det viktigt att yttre motivation 
utförs på rätt sätt. Han tar upp problematiska exempel på hur lärare kan arbeta med förstärkning, till 
exempel om hen som ger förstärkning utövar makt över en individ eller om en individ redan har inre 
motivation så kan den hämmas om yttre belöningar tillsätts (Karlberg, 2011, s. 49-51).  
 
Idag betraktas motivation som ett komplext fenomen bestående av flera dimensioner. Begrepp som 
förknippas med motivation är exempelvis intresse, drift, behov, förväntningar och attityder. Att göra 
bedömningar av en individs motivation är svårt eftersom det är en inre process. Vi kan bara göra en 
bedömning genom vad personer säger eller skriver, samt deras beteende.  En annan svårighet är att 
benämningen “icke-motiverad” ofta är brister i samstämmighet mellan beteendet hos en person 
samt omvärldens förväntningar och krav. (Giota, 2006, s. 95-96) 
 
Giota (2002) lyfter fram tre olika delar av det interaktionistiska motivationsbegreppet: (1) Inställning 
till den egna kompetensen, vilket innefattar till exempel elevers upplevelse av huruvida de klarar av 
olika uppgifter i skolan. (2) Känslor och attityder. Murray (1973) anser att motivation och emotion är 
nära besläktade eftersom det är känslor som styr oss till handling (Murray, 1973, s. 883).  (3) Multipla 
mål, vilket innebär att eleven kan ha flera olika typer av mål samtidigt och prioriterar dessa olika. En 
elev kan till exempel prioritera det sociala livet framför studiemål (Giota, 2002, s. 283-287). Elever 
som har sociala och kognitiva mål som överensstämmer med lärarens förväntningar och krav på 
både kognitiva och beteendemässiga prestationer får ofta högre betyg i skolan jämfört med elever 
som endast strävar efter lärandemål (Giota, 2006, s. 101).  
 
Enligt en rapport från Skolverket (2003) är det många lärare som upplever att det svåraste med 
läraryrket är att stimulera elevernas motivation. Detta gäller särskilt elever med beteendemässiga och 
emotionella problem (Skolverket, 2003, s. 64). 
 
Motivation är med andra ord inte ett så enkelt begrepp som man kan tro, det kan konstateras efter 
denna forskningsgenomgång. Det är viktigt att komplexiteten belyses eftersom det kan bidra till en 
ökad förståelse för varför elever stundtals upplever bristande motivation.  
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska perspektivet och de analytiska redskap, den begreppsapparat, 
som används för att analysera och tolka den insamlade empirin. 
 
Frågan om hur människor lär sig olika kompetenser och kunskaper och under vilka omständigheter 
det sker är ett omfattande vetenskapligt område. Utgångspunkten i denna studie är att lärande sker i 
en social gemenskap, i ett kulturellt sammanhang. Nyckeln till ett effektivt lärande är då en 
samverkan mellan det sociala samspelet i en grupp och den individuella processen hos eleven 
(Nystrand, 1986, s. 211). Roger Säljö (2000) lyfter fram lärande som en aspekt av all mänsklig 
verksamhet. Det är alltså inte bara begränsat till skola och utbildning. Säljö för ett intressant 
resonemang kring inlärningssvårigheter: 
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 Det som vi uppfattar som inlärningssvårigheter, och som vi förlägger till individer och  
 deras ‘förmåga’ att tillägna sig matematik, engelska, samhällskunskap, kan bättre förstås 
 om vi analyserar de regler och traditioner för kommunikation som vuxit fram inom 
 skola och utbildning, och de svårigheter barn (och vuxna) kan ha att identifiera och  
 anpassa sig till dem. (Säljö, 2000, s. 12) 
 
I klassrummen bedrivs undervisning. Där är kommunikation grundläggande för lärande. Interaktion 
mellan människor kan alltså ses som avgörande för lärandet. En grundläggande tanke i ett 
sociokulturellt perspektiv är att sociokulturella resurser skapas genom kommunikation och det är 
också genom kommunikation de förs vidare. (Säljö, 2000, s. 22) I ett sociokulturellt perspektiv lyfts 
släktskapet mellan tänkande och kommunikation. Tänkande är ingen privat aktivitet utan något vi 
deltar i, något som kräver engagemang. Tänkande kan då aldrig bli en reflekterande individ 
försjunken i sina egna tankar. Istället är det ett kommunikativt arbete som innefattar aktiva 
handlingar från individers och kollektivs sida. Tänkande produceras av människor i form av samtal 
och är en aktivitet som innebär ansträngning som kostar energi. (Säljö, 2011, s. 111-113)  
 
Lev Vygotsky är upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet. Han har påverkat Roger Säljö 
(2000). Vygotsky är antagligen mest känd för begreppet “närmsta utvecklingszon”. Hans definition 
av uttrycket lyder:  
 

it is the distance between the actual developmental level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
solving under adult guidance or collaboration with more capable peers. (Vygotsky, 1978, s. 86.) 

 
Vygotsky ansåg att ojämlikheten i aktörers kunskaper och förutsättningar är en premiss för att en 
rörelse inom utvecklingszonen ska komma till stånd (Vygotsky, 1978). Detta innebär att 
kommunikationen är avgörande för att ett effektivt utnyttjande av den närmsta utvecklingszonen ska 
ske. Utvecklingszonen blir det område inom vilket eleven blir mottaglig för feedback från lärare och 
kamrater, vilka därmed blir betydelsefulla för lärandet.   
 
Det sociokulturella perspektivet är relevant för föreliggande studie eftersom kommunikation ses som 
avgörande för elevers lärande. Elevers mottagande av återkoppling ses inte som något som sker 
privat och enskilt, utan det är snarare något som kräver diskussion och reflektion för att utveckling 
ska ske. 
 
Hur vi pratar om människor är centralt, inte minst i ett sociokulturellt perspektiv. Assarsson (2009) 
anser att “språket är således både ett redskap och ett uttryck för kunskap” (Assarsson, 2009, s. 52). 
Begreppen och formuleringarna ger uttryck för olika diskurser. En kulturs kunskap och sanningar 
skapas genom språkliga processer då styrande gruppers syn på världen blir förhärskande (Assarsson, 
2009, s. 52). Återigen, hur vi pratar med våra elever, bland annat om deras prestationer, är centralt 
för elevers utveckling.  
 
Vad gäller motivation så har jag i min studie, liksom Giota (2002), valt att se motivation från ett 
interaktionistiskt perspektiv där motivation ses som ett flerdimensionellt begrepp. I detta synsätt 
betonas inställningen till det egna kunnandet, attityder som får oss att handla eller inte handla samt 
det faktum att vi har olika mål med vårt lärande.  
 
Slutligen bör nämnas att jag i föreliggande studie har ett relationellt perspektiv (Emanuelsson et al, 
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2001, s. 7, 117, 119) på elever i svårigheter. Synsättet innebär att elever kan befinna sig i situationer 
där svårigheter uppstår, det är i samspelet mellan olika aktörer som svårigheterna kan yttra sig. 
Svårigheterna behöver inte vara permanenta i alla situationer eller endast kopplade till individen. 
 
Utifrån det jag beskrivit i avsnittet kommer följande centrala begrepp användas för att analysera och 
tolka empirin: Motivation i ett interaktionistiskt perspektiv, lärande, förståelse, närmsta 
utvecklingszon och flexibilitet. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Att gå på gymnasiet och försöka klara kurser trots att lusten att lära och motivationen ibland brister 
kan inte vara enkelt. Kan vi finna sätt att förmå elever att ta till sig av lärares återkoppling och 
därmed öka motivationen och lärandet? Syftet med denna studie är att undersöka hur 
gymnasieelever i behov av specialpedagogiskt stöd uppfattar att bedömning påverkar deras 
motivation och lärande.  
 
Mina frågeställningar är:  
1. Hur uppfattar elever att bedömning påverkar deras lärande? 
2. Hur uppfattar elever att bedömning påverkar deras motivation? 
3. Hur uppfattar elever att olika sorters bedömning bidrar till deras motivation?  
 
 

Metod  
 

Metod för datainsamling 
Föreliggande studie kännetecknas av en kvalitativ metod. Syftet är att undersöka gymnasieelevers 
uppfattning av bedömning och därmed är förståelsen central. Ämnet för intervjuerna är elevernas 
livsvärld och deras relation till den. Jag har intervjuat gymnasieelever och då delvis diskuterat utifrån 
feedback som eleverna har fått på examinationsuppgifter. Denna personliga återkoppling kan 
upplevas som känslig för eleven, och därför anser jag att enskilda intervjuer är lämpligast.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuprocessen flexibel. Att inte ha förutbestämt exakt 
vilka frågor som ska ställas samt kunna ställa följdfrågor känns angeläget för att jag ska kunna få en 
djup förståelse för intervjupersonernas uppfattning av utvecklingsinriktad återkoppling. Jag vill inte 
begränsa mig endast till frågor som jag tror kommer täcka elevernas uppfattning inom området och 
då riskera att missa viktiga aspekter. Samtidigt vill jag undvika alltför ostrukturerade intervjuer 
eftersom jag då riskerar att komma för långt från ämnet jag undersöker. En nackdel som Aspers 
(2011) lyfter med semistrukturerade intervjuer är att forskaren utgår från sin synvinkel och har tänkt 
ut vilka frågor som ska ställas, vilket kan leda till att intervjupersonen får begränsade möjligheter att 
lyfta fram sitt perspektiv (Aspers, 2011, s. 143). För att undvika detta har jag under intervjuerna varit 
lyhörd för intervjupersonerna, avvikit från intervjuguiden vid behov samt ställt olika frågor till de 
olika intervjupersonerna, även om alla har fått de frågor som jag förberett i intervjuguiden. 
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Med hjälp av intervjuerna har jag skapat mina data. Egentligen vill jag inte använda begreppet 
datainsamling eftersom jag är av uppfattningen att jag som intervjuare inte samlar in material utan 
snarare låter det sociala samspelet med mig som medskapare av intervjun tillsammans med 
intervjupersonen, skapa ett underlag.  
 

Urval 
Tre elever (två killar och en tjej) från en gymnasieskola och två elever (en kille och en tjej) från en 
annan gymnasieskola har intervjuats.  Båda gymnasieskolorna ligger i Mellansverige. Alla som 
intervjuades var 18 år och gick på studieförberedande program. Alla utom en gick i årskurs 3. En 
kille har gått om ett år och gick i årskurs 2. I uppsatsen kallas intervjupersonerna helt enkelt 
intervjuperson 1, 2, 3, 4 och 5. 
 
Eleverna valdes ut utifrån kriteriet att de var i behov av specialpedagogiskt stöd. Deras behov kunde 
yttra sig i bland annat svårigheter att strukturera upp sina studier, hitta motivation i olika 
skolsammanhang och att förstå lärares instruktioner. Specialpedagog eller mentor valde ut ett par 
elever som sedan tillfrågades om de ville vara med i en studie som handlar om hur bedömning 
påverkar lärande och motivation.  Urvalet är därför målinriktat i och med att jag sökte 
intervjupersoner som var relevanta för mina forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 434).  
 

Material 
Vid intervjuerna användes en intervjuguide med 15 frågor (se bilaga 1). Frågorna var indelade i 
teman och jag ställde ofta olika följdfrågor till olika intervjupersoner. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en mobiltelefon och transkriberades senare.  
 

Databearbetning och analysmetod 
Jag har valt att använda mig av en förhållandevis induktiv synvinkel eftersom jag strävar efter att 
använda ett öppet sinne för att finna det överraskande och det nya (Repstad, 2007 s. 139-140). Jag 
inser dock att mina semistrukturerade intervjuer kan leda till att metoden inte blir helt induktiv. Men 
eftersom jag inte är helt bekväm med ostrukturerade intervjuer och resultatet på grund av det kan bli 
bristfälligt, valde jag trots allt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Jag har valt att utgå 
från Kvales (2009) sex steg i analysen (de två sista stegen användes inte i föreliggande studie): 
 
  1. Det första steget är när intervjupersonen under intervjun berättar om sina upplevelser och  
     känslor i relation till ett ämne. Under denna fas genomförs knappast någon tolkning eller 
     förklaring från vare sig intervjuperson eller intervjuare. 
 2. Under det andra steget kan intervjupersonen själv uppmärksamma saker som är nya för 
     hen själv, exempelvis nya innebörder i upplevelser, insikter som intervjupersonen inte 
     varit medveten om tidigare. 
 3. I detta tredje steget speglar intervjuaren intervjupersonen genom att ställa frågor för att 
     minimera risken för missuppfattningar. 
 4. I detta steg tolkas intervjun av intervjuaren. Intervjun transkriberas vanligen och under 
     detta arbete synliggörs ofta intervjupersonens uppfattningar och forskaren får nya 
     perspektiv på skeenden. 
 5. I det femte steget finns möjlighet att göra en ny intervju. Forskaren kan ge  
     intervjupersonen sin tolkning och ge möjlighet för hen att förtydliga eller utveckla tidigare 
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     uttalanden. 
 6. Ett potentiellt sjätte steg kan behandla intervjupersonens handlande, alltså eventuella  
     förändringar i intervjupersonens beteende som en följd av insikter hen har fått under 
     intervjun. 
 
     (Kvale, 2009, s. 211-212) 
 
Jag har valt analysverktyget kodning för att hantera mängden data (Bryman, 2009, s. 523-525). Nästa 
steg i analysprocessen har varit att med hjälp av koderna göra en tematisk analys. När jag har sökt 
efter teman har jag letat efter följande: 
 
 1. Repetitioner: Återkommande teman. 
 2. Lokala typologier eller kategorier: Uttryck som är för mig obekanta eller används på att 
     annorlunda sätt. 
 3. Metaforer och analogier: Hur intervjupersonerna berättar om sina tankar i termer av 
     metaforer och analogier. 
 4. Övergångar: På vilka sätt olika teman förändras i transkriptionerna. 
 5. Likheter och skillnader: Hur de olika intervjupersonerna kan diskutera ett och samma  
     tema på olika sätt. 
 6. Språkliga kopplingar: Studiet av hur intervjupersonerna använder ord som “på grund av”  
     och “därför att”. Detta kan visa på kausala kopplingar i deras medvetanden. 
 7. Saknade data: En reflektion över det som intervjupersonerna inte tar med i sina svar. 
 8. Teorirelaterat material: Samhällsvetenskapliga begrepp som en utgångspunkt för olika  
     teman.  
 
 (Bryman, 2011, s. 529-530) 
 
I sökandet efter centrala teman han jag haft användning av mina centrala begrepp: Motivation i ett 
interaktionistiskt perspektiv, lärande, förståelse, närmsta utvecklingszon och flexibilitet. Dessa har 
gett analysen en tydlig riktning och underlättat bearbetningen av intervjumaterialet.  
 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor, avskilt och ostört. Intervjuerna var mellan 15 och 25 
minuter långa och transkriberades två-tre veckor efter att intervjuerna genomförts.  
 
Alla medverkande elever och lärare (som bidrog med feedback) skrev på ett godkännande om att 
medverka i studien. De etiska aspekterna som presenteras i nästföljande avsnitt fanns beskrivna 
kortfattat och konkret på dokumentet. 
 

Etiska aspekter 
I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) betonas vikten av 
forskning, både för samhälle och individer. Denna nytta kan överväga eventuella negativa 
konsekvenser av undersökningen. En forskare behöver alltid väga dessa två mot varandra, överstiger 
nyttan av undersökningen de eventuella negativa konsekvenser som deltagarna kan erfara? 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Jag har valt att göra min studie på myndiga elever eftersom de själva kunde avgöra om de ville vara 
med i studien, samt hade mognad nog att förstå vad den innebär och vad som förväntades av dem 
som intervjupersoner. De behövde heller inte målsmans tillåtelse för att delta. En annan fördel med 
att de fyllt 18 år var att de hade gått på gymnasiet minst 1,5 år och därmed hade bildat sig en 
uppfattning om hur återkopplingen vanligtvis ser ut på gymnasiet. Givetvis informerades alla 
deltagare om studiens syfte och upplägg. De fick också veta att deras deltagande var frivilligt och att 
de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. De fick även veta att jag spelade in 
intervjuerna. Vidare fick de information om att de är konfidentiella i undersökningen, enligt 
konfidentialitetskravet. Genom att vidta dessa åtgärder följer jag de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Enligt Trosts (2011) rekommendationer hade jag innan jag bestämde mig för vilken metod som är 
lämpligast funderat på om mitt val kunde leda till några etiska problem, eftersom inga 
undersökningar är så pass betydelsefulla att deras nytta överväger stora brister i etiken. Dock finns 
det i studier i princip alltid etiska problem i olika hög utsträckning (Trost, 2008, s. 27). En potentiellt 
känslig del av studien är avsnittet då vi under intervjun tillsammans tittade på den återkoppling 
eleven hade fått från sin lärare på en examinationsuppgift. Här hade jag tillstånd både från den 
undervisande läraren och från eleven. Eleven visste innan hen befann sig i intervjusituationen att vi 
skulle titta på personlig feedback och hade innan intervjun godkänt att jag tar del av feedback 
tillägnad eleven och att vi kommer att diskutera denna tillsammans. En risk var ändå att eleven vid 
intervjutillfället inte hade insett att hen kunde komma att uppleva diskussionen kring lärarens 
kommentarer som känslig och upptäcker det först under intervjun.  
 

Reflektion över metoden 
Begreppen validitet och reliabilitet är inte helt givna att använda vid kvalitativ forskning, men med 
en del anpassning går de att använda även om metoden inte är kvantitativ (Bryman, 2011, s. 351). 
Antalet intervjupersoner i föreliggande studie är begränsat eftersom det är en magisteruppsats och 
tidsbrist förhindrar en mer omfattande studie. Detta påverkade den externa validiteten negativt. 
Resultaten kan inte i särskilt hög grad generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (om man 
nu vill göra det i en kvalitativ studie). Det är också svårt att replikera min studie eftersom den 
grundas på sociala miljöer med vissa sociala betingelser. Dessa kan inte “frysas”. Den externa 
reliabiliteten blir därmed begränsad. Även om man inte kan generalisera resultaten i största 
allmänhet kan man möjligen generalisera till andra relevanta situationer. Resultaten kan ge 
vägledning för hur det kan vara i en liknande situation. De visar hur elever i behov av 
specialpedagogiskt stöd kan påverkas av bedömning.  
 
En annan aspekt av reliabilitet vid kvalitativa studier är frågan om intervjupersonerna kan tänkas ge 
olika svar beroende på vem som intervjuar (Kvale, 2009, s. 263). Tre av intervjupersonerna var för 
mig som intervjuare helt okända och två har jag träffat tidigare som specialpedagog. Även om jag 
strävade efter att förhålla mig på samma sätt gentemot alla intervjupersonerna så tror jag att min 
förförståelse påverkade intervjuerna med eleverna som var bekanta för mig. Jag anser att det kan 
vara både fördelar och nackdelar i och med att två elever är bekanta för mig. Tack vare att vi redan 
har en relation till varandra kunde eleverna möjligen vara mer öppna och ärliga. Men det kan också 
vara så att jag läste in saker i deras svar eftersom jag förväntade mig att de skulle tänka på ett visst 
sätt. Det finns alltså viss risk för selektiv perception och snedvriden tolkning på grund av att jag har 
en relation till de två intervjupersonerna. 
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Ett alternativt begrepp som kan användas vid bedömning av kvalitativa studier är “tillförlitlighet”. 
Det begreppet innefattar “trovärdighet” (motsvarighet till intern validitet), “överförbarhet” 
(motsvarar extern validitet), “pålitlighet” (motsvarar reliabilitet) och “en möjlighet att styrka och 
konfirmera” (motsvarar objektivitet). Anledningen till att en del väljer att använda alternativa 
bedömningsgrunder vid kvalitativ forskning är att man har en annan syn på verkligheten, man anser 
ofta att det inte finns en absolut sanning som det är forskarens uppgift att upptäcka (Bryman, 2011, 
s. 353-354). Om vi applicerar detta på min studie så är pålitligheten särskilt intressant att diskutera. 
För att uppnå hög pålitlighet har jag varit noga med att skapa en komplett och explicit redogörelse 
av forskningsprocessens alla faser. Det gäller i allt från problemformulering till 
intervjutranskriberingar och beslut som handlar om dataanalysen. Därmed kan forskningskollegor 
granska kvaliteten i undersökningen, inte minst i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är 
berättigade.  
 
Steinar Kvale (2009) talar om objektivitet som en mångtydig term. En del i objektiviteten är frihet från 
bias som innebär kunskap opåverkad av personliga fördomar (Kvale, 2009, s. 260). Även om jag 
aktivt ansträngt mig för att inte låta mina föreställningar påverka intervjuerna så inser jag att det är 
en omöjlighet, att en viss påverkan alltid äger rum. Kvale diskuterar även objektiviteten som reflexiv 
objektivitet, att man reflekterar kring sina bidrag till skapandet av kunskap (Kvale, 2009, s. 260). Jag 
har strävat efter att medvetandegöra mina fördomar och lyft dem då jag ansett det betydelsefullt för 
studiens resultat. Ytterligare en del i objektiviteten är att vara adekvat för det undersökta objektet (Kvale, 
2009, s. 261). Jag har försökt lämna utrymme så intervjupersonens natur speglas genom att låta hen 
komma till tals. Jag har inte undvikit tystnaden som ibland uppstår då intervjupersonen svarat, men 
eventuellt funderar på om det finns mer att tillägga. 
 
Analysen av studiens resultat gick bra. De centrala teman som jag identifierat i mitt insamlade 
material kunde förhållandevis enkelt relateras till frågeställningarna. Det fanns tydliga kopplingar 
mellan de båda vilket tyder på att jag ställt rimliga frågor i mina intervjuer av eleverna samt nått 
mättnad i min datainsamling. Mina valda teoretiska perspektiv användes som glasögon genom vilka 
jag analyserade intervjumaterialet. De innebar en hjälp i att förstå och förklara intervjupersonernas 
utsagor. Genom att utgå från mina centrala begrepp fick jag hjälp att göra mitt material begripligt 
och meningsfullt. 
 

Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenteras de teman som lyfts fram. För varje tema (varje underrubrik) finns en 
beskrivning av temat och därefter en analys av data som innebär en behandling av mina 
frågeställningar: 
 
Mina frågeställningar är:  
1. Hur uppfattar elever att bedömning påverkar deras lärande? 
2. Hur uppfattar elever att bedömning påverkar deras motivation? 
3. Hur uppfattar elever att olika sorters bedömning bidrar till deras motivation?  
 

Ignorans av feedback 
Alla intervjupersonerna uppger att de ofta låter bli att läsa den feedback de får från sina lärare på 
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examinerande uppgifter. Intervjuperson 1 säger “när jag lämnat in en uppgift då lämnar jag bara iväg 
den och sen tänker jag inte på den nåt mer liksom”. Om eleverna läser sin feedback så beror det 
många gånger på att de har ett intresse för kursen. Intervjuperson 4 berättar om när han läser sin 
feedback: “Förr läste jag mycket… (---) Men nu… i religion läser jag. Och i historia läser jag”. Jag 
frågade då om det är ämnen han är intresserad av, vilket eleven bekräftade att det var. 
Intervjuperson 2 berättar om vad han tycker om att få feedback på uppgifter: “Ja, alltså… inte för att 
jag går in och läser den så ofta för liksom gjort är gjort, betyget är redan satt på uppgiften”. 
Intervjuperson 3 läser inte heller alltid sin feedback, men när hon gör det beror det ofta på att hon 
fick ett lägre betyg än hon förväntade sig: “men då jag ofta läser feedback väldigt noga det är om jag 
skriver eller gör någonting och jag känner att shit vad bra det gick, och så får jag bara ett E, då ba 
va?”.  Intervjuperson 5 läser sin feedback, men: “kanske inte om det är nåt såhär jättelångt”.  
 
När jag frågar om det skulle vara annorlunda om läraren sa till eleverna att läsa sin feedback under 
en lektion så anser flera att de då skulle läsa lärarens återkoppling.  Intervjuperson 3 berättar: “Då 
blir det nog automatiskt så att man läser den, att det första man tänker, ja nu har jag rättat. Det alla 
tänker, ja nu ska jag kolla vad jag fick för betyg”. Det är något oklart om intervjuperson 3 menar att 
man läser hela kommentaren eller endast betyget. 
 
Vid en analys av datan i detta temat framkommer det att eleverna i studien har en tendens att 
ignorera viss feedback, vilket kan påverka deras lärande och motivation. Om de inte tar del av 
lärarnas återkoppling får de svårare att gå framåt i sitt lärande. I ett sociokulturellt perspektiv ses ofta 
interaktion mellan människor som avgörande för inlärningen (Säljö, 2000, s. 22). Därför är det av 
betydelse att kommunikationen mellan lärare och elever fungerar. Om utvecklingen stannar av finns 
det också risk att motivationen blir lidande. Att se det meningsfulla i en uppgift gör att vi förstår 
syftet och att arbetslusten triggas igång (Augner, 2009, s. 55ff). Om återkopplingen ignoreras har 
eleven antagligen inte haft dessa insikter och är därmed inte tillräckligt intresserad av att få lärarens 
synpunkter.  
 
Det är inte bara eleven som ansvarar för att ta del av sin återkoppling. Läraren har också ett ansvar 
för att gå igenom sin feedback med eleverna efter bedömningen. Lärarna kan därför inte ses som 
oskyldiga vad gäller elevers ignorans av feedback. Att eleverna inte alltid läser sin feedback visar på 
lärares bristande intresse för att förtydliga och diskutera sin feedback tillsammans med eleverna.  
 

Bristande förståelse 
Flera intervjupersoner beskriver hur de kan ha svårt att förstå kommentarerna från lärarna. 
Intervjuperson 4 säger med frustration i rösten: “Jag förstår inte vad han kräver att jag ska… skriva 
värsta uträkningen? Det är det, jag förstår inte exakt hur.”  Senare i intervjun återkommer han till 
samma tema: “De säger bara, du ska vara nyanserad och så, men de säger inte vad nyanserad 
innebär. (---) De läser upp det skolverket har skrivit, jag kan också sitta och läsa upp vad en text, vad 
skolverket skrivit och få min lön. Det är inte så svårt”.  
 
Intervjuperson 3 är frustrerad över att lärare ofta säger till henne att tänka ett steg längre och 
analysera mer, men att hon aldrig har förstått vad som menas med det. Hon tycker om när lärare tar 
sig tid att förtydliga vad de menar: “då är det verkligen jätteskönt att nån sätter sig ner, en del gör 
det, det är kanske hälften av alla lärare vi har”.  Intervjuperson 5 berättar att lärarna brukar fråga vad 
de kan göra för att hjälpa honom, men det tycker eleven blir problematiskt: “de brukar mest fråga 
vad de kan göra. Och det är väldigt svårt att svara på tycker jag”.  
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Ett par intervjupersoner lyfter även en upplevd bristande förståelse i ett större perspektiv.  
Intervjuperson 4 får frågan om hon ser kopplingen mellan gamla uppgifter och hur man kan 
använda sin feedback från dem på framtida uppgifter i kursen. Hon svarar: “Det ser jag inte ens 
nån… jag vet ju att man… att det är samma grejer och så får man förbättra sig för att kunna få 
bättre nästa gång. Men jag ser inte att jag… kan tjäna på det på något sätt.” 
 
Intervjuperson 1 brukar aldrig fråga lärarna om vad de menade med sin feedback: “Nä. (---) För att 
jag tycker att, jag känner att det inte är väsentligt liksom. Det är inget jag orkar lägga energi på. Jag 
lägger hellre energi på en ny uppgift för att försöka klara av den. Istället för att tänka på det gamla.” 
 
Analysen av detta tema visar på hur elevernas bristande förståelse riskerar att påverka såväl lärande 
och motivation, och även här hur kommunikationen brister. Eleverna frågar inte alltid lärarna om 
hjälp då de inte förstår sin feedback. Liksom i Carless (2006) studie bland universitetsstudenter i 
Hong Kong hade elever svårt att se hur de skulle kunna använda lärares återkoppling på en uppgift 
vid kommande examinationer. Carless fann att lärarna ofta bedömde sin feedback som mer effektiv 
jämfört med eleverna. I föreliggande studie har inte lärarnas uppfattning undersökts, men jag skulle 
inte bli förvånad om även gymnasielärare är av uppfattningen att deras feedback är mer användbar 
för eleverna än vad den egentligen är.  Detta visar på vikten av att som lärare alltid göra sitt yttersta 
för att försäkra sig om att eleverna förstår sin feedback. Ett sätt kan vara att be eleverna återberätta 
med egna ord vad de uppfattat av återkopplingen.  
 
En elev berättar att lärarna brukar fråga vad de kan göra, hur de kan hjälpa till, vilket eleven tycker är 
mycket svårt att svara på. Biesta (2005) resonerar kring hur utbildning och lärande förändrats genom 
tiden. Ett av problemen vi har idag är just synsättet att elever kommer till sin utbildning väl 
medvetna om sina behov, vad de behöver för att lära. Han ser detta som högst osannolikt (Biesta, 
2005, s. 57-58). Lärandet är enligt Biesta, inte bara ett passivt mottagande utan en aktiv process där 
elevernas aktivitet är central (Biesta, 2005, s. 61-63). Möjligen är det så att lärare sätter för stark tilltro 
till elevers förmåga att se sina egna utbildningsmässiga behov, inte minst på gymnasiet där eleverna 
inte sällan framstår som mogna och reflekterande individer (åtminstone i vissa avseenden). I enighet 
med Biesta anser jag att lärare konstant behöver interagera med eleverna för att få syn på deras 
behov och därmed inte lägga ansvaret för att se sina egna behov hos eleverna. En medvetenhet om 
detta kan få lärare att anstränga sig mer för att verkligen utforska och upptäcka elevers behov i olika 
situationer. 
 

Muntlig feedback 
Nästan alla intervjuade elever föredrar muntlig feedback framför skriftlig. De lyfter fram att det blir 
mer personligt då och att man känner ett större ansvar att lyssna och ta till sig av det läraren säger.  
De upplever också att det är lättare att ställa följdfrågor då, jämfört med när de läser sin feedback. 
Någon intervjuperson berättar att lärarna har lättare att förklara hur de menar muntligt jämfört med i 
skrift. Intervjuperson 3 berättar om sin upplevelse av muntlig feedback: 
 
 … det gör automatiskt att man lyssnar. För då sitter man inte och håller på med nåt annat medans 
 nån pratar med en. Så då blir det mer att man, man blir liksom tvingad på ett sätt. Till att lyssna. 
 (---) Och då tror jag att man tar in så mycket mer, alltså det är… man får in det mer då. För jag 
 menar om man tar upp det på datorn då är det skitlätt att man hittar nåt annat ändå och så stänger 
 man ner och så läser man inte klart. Så ja, absolut muntligt! 



24 

 
Intervjuperson 4 föredrar också muntlig feedback för att han då enkelt kan fråga hur läraren menar 
och även av en annan anledning: “Det är mycket bättre muntligt än skriftligt för då säger de till mig 
personligen. Det är inte så att hon sitter och säger samma sak till mig som till tio andra. Hon kan 
inte kopiera och klistra in sina meningar. Så det blir lättare.” 
 
En analys av detta tema visar att samstämmigheten är hög vad gäller preferenserna för muntlig 
feedback i jämförelse med skriftlig. Vi kan återkoppla detta till synsättet att lärande framförallt sker i 
en gemenskap (Säljö, 2000), i dialog med andra människor. Vid muntlig feedback används 
tvåvägskommunikation i hög grad. Vid skriftlig feedback däremot handlar det oftare om 
envägskommunikation. Där får eleven oftast en eller flera kommentarer som hen läser och tolkar på 
egen hand. Den muntliga feedbacken består vanligen av samtal mellan elev och lärare. Eleven har då 
större möjligheter att ställa följdfrågor om det finns oklarheter i lärarens kommentarer, vilket kan 
påverka elevens lärande. Om eleven förstår sin feedback och även får veta vad som saknas för att nå 
en högre nivå, stimuleras lärandet och elevens inre motivation (se Augner, 2009, s. 5ff) kan triggas 
igång.  
 
Ytterligare en fördel med muntlig feedback är att det gynnar relationsskapande. Juul och Jensen 
(2009) lyfter vikten av att vara en personlig ledare som vågar visa känslor. För att lärare ska kunna nå 
fram till elever vid samtal, så behöver de få barnen att känna tillit och se att lärare uppriktigt vill 
deras väl (Juul & Jensen, 2009, s. 43-46, 211). Vid ett feedbacksamtal har lärare bra möjligheter att 
skapa ett band till eleverna, att få eleverna att se att läraren vill att de utvecklas och når sina mål.  
 

Skriftlig feedback 
En återkommande synpunkt i intervjuerna var önskemål om att lärarna inte ska ge för lång skriftlig 
feedback. Intervjuperson 2 berättar att återkopplingen inte bör vara för lång: “Kort och koncis 
skulle jag vilja säga… är bra. (---) Oftast när man går in och läser ett långt stycke, då liksom då tror 
man att det är väldigt mycket som man behöver göra”. Samma intervjuperson tycker också att han 
lätt glömmer bort feedback om den är för lång. 
 
Intervjuperson 5 säger om sin skriftliga feedback och huruvida han läser den: “kanske inte om det är 
nåt så här jättelångt”. 
 
Intervjuperson 1 berättar om sin upplevelse av skriftlig feedback: 
 
 Och om jag får det skriftligt på ett papper i handen, ja men såhär gick provet, okej. Men på 
 uppsats, alltså läsa på inter…, på själva datorn, det gör jag inte. För när jag lämnar in en uppgift då  
 bara lämnar jag den. Nej när jag får en uppgift då lämnar jag bara iväg den sen tänker jag inte på  
 den nåt mer liksom. 
 
Temat har delvis analyserats under föregående tema, i relation till elevernas uppfattning av muntlig 
feedback. En förklaring till att eleverna inte alltid läser sin feedback och heller inte vill att den ska 
vara alltför lång kan ligga i att skriftlig feedback ofta är en form av envägskommunikation. Eleverna 
lär sig inte lika effektivt då dialogen med läraren är begränsad, och då riskerar även motivationen att 
sjunka vilket kan leda till att elever ignorerar sin återkoppling. Att någon elev inte minns all feedback 
om den är för lång kan relateras till bristande motivation. Ökar motivationen leder det ofta till 
djupinlärning (Biggs, 1987) vilket vanligen är önskvärt i utbildningssammanhang.  
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GY2011 och motivation 
Under intervjuerna så fanns det ett återkommande tema som alla intervjupersoner utom en tog upp, 
men som jag aldrig frågade om. De tycker att det nya betygssystemet (Gy2011) påverkar deras 
motivation negativt. De anser att de hade lättare att få bra betyg i högstadiet och att det inte är 
rimligt att ett lågt betyg på en uppgift ska kunna dra ner slutbetyget på en kurs så pass mycket som 
det kan. Intervjuperson 4 berättar: “Förut om man fick MVG MVG MVG och då ett godkänt, då 
fick jag MVG. Men nu om man får A A A och sen ett E då får jag E. Eller ett D”. Jag frågade om 
det påverkade motivationen vilket eleven ansåg att det gjorde.  
 
Intervjuperson 1 berättar att hennes bristande motivation delvis beror på nya betygssystemet: “Men 
lite grundar det sig i… betygssystemet, att det är så svårt. (---) Så det är ingen idé att försöka, därför 
lägger man sig på en låg nivå”. Intervjuperson 3 berättar om hur hon anser att hälften av klassen går 
runt med magsår och blir sjuka för att det nya betygssystemet ställer så höga krav. Det gör att hon 
inte orkar och blir mer omotiverad till att försöka få bra betyg.  
 
Vid en analys av föreliggande tema kan ett par tänkbara förklaringar till att eleverna upplever att det 
nya betygssystemet påverkar motivationen negativt hittas. Eleverna i studien har under sin tidigare 
skolgång (fram till gymnasiets början) haft ett annat betygssystem (LPF94), där det kan ha varit 
enklare att nå högre betyg än i nuvarande system (GY11). I kontrast till hur det var på grundskolan, 
kan gymnasiet upplevas som betydligt svårare. Möjligen finns det ett för stort glapp mellan elevernas 
kunskapsnivå då de börjar gymnasiet till den nivå de förväntas behärska på gymnasiet. Vygotsky 
(1978) betonar hur viktigt det är att avståndet mellan dessa två inför får bli för stort eftersom eleven 
då inte lär sig på effektivt sätt. Och återigen, sker ingen utveckling i lärandet då riskerar elevernas 
motivation att sjunka. 
 

Feedback mot för hög nivå 
Två intervjupersoner har fått feedback som ämnar hjälpa dem för långt, mot exempelvis A trots att 
eleven satsar på lägre betyg.  Glappet mellan nuvarande kunskapsnivå och den läraren ger feedback 
mot riskerar då att bli för stort. Intervjuperson 3 upplever att lärarna peppar henne och talar om vad 
hon ska göra för ett högt betyg, men att de inte frågar vilket betyg hon siktar på. Intervjuperson 2 
berättar om när lärare i sin feedback förklarat kraven för A, men att han tycker att det är en bra bit 
dit och att han ofta ser det som omöjligt att nå dit.  
 
Intervjuperson 4 har dock inte samma uppfattning. Han anser att lärarna oftast försöker hjälpa 
honom mot nästa steg, ligger han på E så får han feedback mot C.  
 
Analysen av detta tema visar återigen på betydelsen av att lärarna ger feedback som hjälper eleverna 
ett lagom stort steg framåt, och inte mot en för avancerad nivå. Vygotskys närmsta utvecklingszon 
(Vygotsky, 1978) visar på hur viktigt det är att utmana eleven lagom mycket för att hen ska kunna 
utvecklas. Det finns en formativ baktanke då lärarna i och med sin framåtsyftande feedback inte 
endast ger summativ respons. De har uppenbarligen goda intentioner att hjälpa eleverna mot en 
högre nivå, men det riskerar att misslyckas om de inte lyckas hålla sig till elevernas närmsta 
utvecklingszoner. För att lyckas med framåtsyftande feedback som i sin tur kan leda till ett mer 
effektivt lärande behöver lärare veta vilken nivå eleverna befinner sig på, samt därefter hjälpa 
eleverna ett lagom stort steg framåt.  
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Formativa arbetssätt 
En del av det formativa arbetssättet är ett processinriktat arbetssätt där eleverna har möjlighet att 
arbeta om texter innan den slutliga versionen är klar. Ett par intervjupersoner i föreliggande studie 
anser att de inte får möjlighet göra om uppgifter om de är godkända (minst E), men att de kan få 
göra det med underkända uppgifter. Intervjuperson 3 svarar på frågan om hon brukar få chans att 
förbättra sina uppgifter efter feedback: 
 
 Inte vad jag vet. Så vet jag att det var när man gick på högstadiet. Då om jag hade fått ett dåligt 
 betyg på nånting, då kunde ja ba men vad ska jag göra för att få ett högre betyg på det här? Och 
 då var det bara, ja men skriv… skriv en sida till om det där ty, så. Vad jag vet nu, så om man har  
 fått ett betyg så är det det betyget.  
 
De elever som fått chans att arbeta om en uppgift tar sällan den chansen, om uppgiften är godkänd. 
Intervjuperson 1 säger: “Det blir överjobb då”. 
 
En analys av detta tema visar att elevers förståelse för varför de ska arbeta om och förbättra 
uppgifter brister. De förstår varför de ska göra det om uppgiften inte är godkänd, men ser få 
anledningar till att göra det om betyget redan är E (godkänt).  Temat kan kopplas till elevernas 
upplevda, bristande motivation. Saknas intresse för kursen och syftet med att lära sig är otydligt, då 
tycker en del att “det blir överjobb” om de ska arbeta om uppgifter. Giota (2002) resonerar kring det 
interaktionistiska motivationsbegreppet. Till det kopplas bland annat elevers upplevelser av huruvida 
de klarar olika uppgifter i skolan och hur känslor och attityder är kopplade till motivation eftersom 
det är känslor som styr oss till handling (Giota, 2002, s. 283-287). Antagligen påverkar vissa elevers 
dåliga självförtroende valet att inte försöka förbättra uppgifter. Om man inte försöker så riskerar 
man heller inte att misslyckas och därmed sänka sitt självförtroende ytterligare.  
 
En annan aspekt av formativ bedömning är synliggörandet av elevers lärande. Detta går in i temat 
“bristande förståelse” och “muntlig feedback”. Brister i lärarnas försök att synliggöra för eleverna 
hur de ligger till i kursen och vad de behöver göra för att nå högre syns i båda dessa teman. Eleverna 
har svårt att förstå vad som förväntas av dem och de föredrar ofta muntlig feedback för att de då har 
bra möjligheter att ställa följdfrågor till lärarna. Det sistnämnda torde påverka lärandet positivt. 
Detta visar att det hos eleverna finns en vilja att lära sig, de har behov av att se hur de utvecklas och 
vill veta hur de ska göra för att nå högre. Det visar på elevernas preferenser för formativa arbetssätt. 
 

Legitimering med stöd av styrdokument 
Någon intervjuperson tar upp svårigheterna som uppstår då lärarna inte kan konkretisera 
kunskapskraven. De hänvisar till det Skolverket skrivit, men förklarar inte vad det innebär. 
Intervjuperson 4 berättar frustrerat: 
 

De säger bara, du ska vara nyanserad och så, men de säger inte vad nyanserad innebär. Tänk om  
nån, alltså, nån kanske har svårt med svenskan. De tar inte hänsyn till det. Det är inte alla som gör. 
De läser upp det Skolverket har skrivit, jag kan också sitta och läsa upp en text, vad Skolverket har 
skrivit och få min lön. Det är inte så svårt.  

 
Vid analysen av föreliggande tema är kopplingen till Jank & Meyer (1997) central. De lyfter fram 
vikten av att lärare kan rättfärdiga sina handlingar inför eleverna istället för att gömma sig bakom 
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styrdokument. Lyckas lärare argumentera för sina beslut har eleverna bättre möjligheter att förstå 
syftet med att lära sig (Uljens (red.), 1997, s. 69). Legitimeringen med hjälp av styrdokument kan ske 
på bekostnad av elevernas förståelse, som i citatet ovan. Frustrationen och uppgivenheten hos 
eleven lyser tydligt igenom då eleven inte förstår hur hen ska göra för att nå sitt mål.  Motivation och 
lärandet riskerar att avstanna. Möjligen hänger detta samman med lärares erfarenhet. En erfaren 
lärare som kan sina kurser har lättare för att motivera för sina elever varför de ska kunna något, utan 
att vara alltför bunden vid Skolverkets kunskapskrav.  
 

Diskussion 
 
Här diskuteras resultaten på ett friare sätt än i analysen i avsnittet ovan, även om jag fortfarande 
använder teoretiska begrepp som analysverktyg. Mina centrala begrepp är: Motivation i ett 
interaktionistiskt perspektiv, lärande, förståelse, närmsta utvecklingszon och flexibilitet. 
Avsnittet är strukturerat med underrubriker som behandlar centrala områden i diskussionen. 
 

Lärande 
Assarson (2009) anser att lärares förmåga att vara flexibla påverkar elevers lärande. Mina resultat 
styrker Assarsons resonemang då eleverna i föreliggande studie lyfter fördelarna med muntlig 
feedback eftersom de då upplever lärarna som mer flexibla. Lärarna uppfattas inte ge samma 
feedback till alla elever i lika hög utsträckning som vid skriftlig feedback, och eleverna anser att det 
finns större möjligheter att be lärarna förtydliga sina utsagor. Jag tror att en del lärare, kanske i 
synnerhet nyutexaminerade lärare, anser att muntlig feedback är mer obekvämt att ge eftersom 
läraren då inte har samma kontroll över situationen som vid skriftlig feedback. Eleven kan ställa 
komplicerade följdfrågor eller mer eller mindre aggressivt ifrågasätta lärarens bedömning. Givetvis är 
också tidsaspekten central. Muntlig feedback tar tid att genomföra.  
 
Bedömning är över huvud taget ett känsligt område, både för lärare och för elever, och att då 
dessutom som lärare ge sig in i dialog kring bedömning med elever kan uppfattas som svårt. Då är 
det viktigt att som lärare vara modig och att kunna motivera sina synpunkter, inte främst med hjälp 
av Skolverkets styrdokument utan snarare så som Jank och Meyer (1997) rekommenderar, att 
försöka få eleven att förstå varför lärarens beslut och motiveringar är rimliga. En frustrerad elev i 
föreliggande studie beskrev hur jobbigt han tyckte det var då läraren inte kunde förklara vad 
“nyanserat” (ett vanligt begrepp i kunskapskraven i GY11) innebär. Det är ett tydligt exempel på en 
lärare som åtminstone vid det här tillfället motiverade sitt beslut med hjälp av styrdokument, vilket 
kan försvåra lärprocessen, inte minst för elever i behov av specialpedagogiskt stöd. För dessa elever 
är det extra viktigt att de ser syftet med uppgifter och förstår motiveringarna bakom lärares 
bedömningar. Om lärare lyckas anpassa sin undervisning och återkoppling till elevernas behov är det 
större chans att eleverna utvecklas i sitt lärande.  
 
En annan utmaning för lärare är att få elever att se syftet med att arbeta om uppgifter flera gånger, 
efter att de fått återkoppling från sin lärare, att eleverna når förståelse. Det är ett viktigt formativt 
arbetssätt. Många lärare har goda ambitioner med att arbeta formativt och eleverna i föreliggande 
studie uppfattar att de får framåtsyftande feedback och att de åtminstone ibland får arbeta om 
uppgifter. Men det brister ändå någonstans på vägen, eleverna tar sällan chansen när de får den och 
de har svårt för att se lärandet i ett större perspektiv. De uppfattar inte nyttan av att arbeta om 
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uppgifter, hur det kan hjälpa dem att nå bättre resultat i framtiden. Aspekter som dessa får mig att 
fundera över huruvida Skolverket gör rätt i att rekommendera formativ bedömning (Karlsson & 
Grönlund, s. 16-17). Behövs inte mer forskning kring elevernas upplevelse av formativ bedömning 
innan man kan gå ut så starkt och rekommendera detta arbetssätt? Eller handlar det snarare om 
lärares förmåga att tydligt nog förklara syftet med arbetssättet för eleverna? Svaret är inte svart eller 
vitt och antagligen finns det många faktorer som påverkar.  
 
Det här med lärarens stora betydelse för elevers lärande kan sätta press även på den bäste läraren. 
Hattie (2009) presenterade i sin metastudie framgångsfaktorer för elevers lärande i skolan. På hans 
lista med 138 faktorer så är nästan alla som ligger högst upp på listan kopplade till vad lärare gör 
tillsammans med elever.  Även Biggs (1987, 1999) lyfter fram lärarens betydelse då han betonar 
vikten av att lärare som undervisar lågt studiemotiverade elever använder sig av ett problembaserat 
lärande. Resultatet i föreliggande studie visar också på hur viktig läraren är för elevernas 
kunskapsutveckling. Det är läraren som behöver vara tydlig med sin feedback, som behöver möta 
eleverna på rätt nivå och som behöver försäkra sig om att eleverna förstår syftet med 
återkopplingen. Allt för att möjliggöra för eleverna att utvecklas så långt som möjligt och därmed få 
större chans att känna motivation och meningsfullhet kopplat till sina studier. För att lyckas så bra 
som möjligt med detta svåra uppdrag är det viktigt att lärare får rätt förutsättningar. Det krävs bland 
annat tid för reflektion och utvärdering, samt stöd från skolledning och kollegor. Det kollegiala 
lärandet har en stor betydelse i arbetet med bedömning. Med hjälp av sambedömning kan lärare i 
högre grad försäkra sig om att deras bedömning är rimlig och även utförd på ett klokt sätt. I dagens 
samhälle är lärarnas tjänster ofta maxade med mycket undervisning, inte sällan av besparingsskäl. En 
farhåga är att det sker bekostnad av elevernas utveckling.  
 
Något som heller inte får ske på bekostnad av eleverna, och framförallt deras välmående är 
betygssättning i låga åldrar. Allt fler röster om betyg från lägre åldrar hörs i samhällsdebatten. Ett par 
partier vill ha betyg redan från årskurs 3-4 (Sveriges Radio, 2014). Ett betyg är en summativ 
bedömning. Eleven får en sammanvägd bedömning av sin prestation, utan någon form av 
framåtsyftande feedback. Detta kan förstås komplettera betyget, och förhoppningsvis är det också så 
det ser ut i verkligheten, men det är ingen självklarhet. Ett betyg gör dessutom ofta att eleven 
fokuserar på det istället för att ta till sig av den kvalitativa feedback som eventuellt kommer med 
betyget. Riskerar tidiga betyg påverka lärandet negativt då den formativa delen av bedömningen kan 
hamna i skymundan? Riskerar barns självförtroende att dala? Ett betyg på en prestation kan vara 
jobbigt att hantera. En farhåga är att barn i högre utsträckning kommer att ifrågasätta sin egen 
duglighet och att det i sin tur leder till psykisk ohälsa än längre ner i åldrarna än idag. Eleverna i 
föreliggande studie har inte fått betyg från tidig ålder, men har blivit bedömda på massor av olika 
sätt genom sin uppväxt. Hur det eventuellt har påverkat deras psykiska välmående och studieresultat 
kan jag inte säga något om utifrån underlaget i min studie. Det är dock en relevant (om än komplex) 
fråga att undersöka i framtida forskning. 
 

Motivation 
Vi har tidigare konstaterat vikten av att anpassa feedback till elever efter deras behov, lärares 
återkoppling behöver vara individanpassad. Detta är dock lättare sagt än gjort och olika aspekter kan 
försvåra det arbetet. I skolor händer det ofta idag att lärare kallar elever för “omotiverade”, 
svårigheterna yttrar sig som beteenden hos eleverna som skolans lärare inte kan hantera (Ahlberg, 
1999, s. 53-54). Hur kan man som lärare hjälpa en elev om man tillskriver eleven problemen? Med 
ett relationellt perspektiv (se von Wright 2002, s. 10-12) kan detta motarbetas. Om lärare kan 
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utveckla förmågan att se elever som en del i ett sammanhang där det viktiga är det som sker mellan 
lärare och elev, där eleven är en individ “i svårigheter” snarare än “med svårigheter” blir det lättare 
att ge feedback som kan hjälpa eleven att hitta motivationen. Motsatsen innebär att läraren istället 
mer eller mindre uttalat lägger ansvaret hos eleven, med följden att eleven upplever skuldkänslor och 
omotivation samt tvivlar på sin egen förmåga. Effekten av att som lärare ha ett relationellt 
perspektiv och ge feedback med det synsättet kan bli att eleverna uppfattar återkopplingen som 
bättre, vilket kan öka deras motivation. 
 
En typ av bedömning som också kan påverka elevers motivation är formativ bedömning.  Jenkins 
(2010) fann ett positivt samband mellan formativ bedömning och studenters engagemang i kurserna 
(Jenkins, 2010, s. 2-3). Mot Jenkins resultat kan vi ställa elevernas uppfattning av formativ 
bedömning i föreliggande studie. Eleverna hade svårt att se syftet med att arbeta om sina uppgifter 
samt hur de kan använda det de lär sig på en uppgift i framtida uppgifter. Mot den bakgrunden är 
det inte svårt att förstå att engagemanget sjunker. Det visar på vikten av att arbeta formativt, men 
samtidigt försäkra sig om att eleverna förstår lärarens motiv till att använda just det arbetssättet. 
Annars riskerar de formativa arbetssätten att inte nå den önskvärda effekten - att eleverna känner 
engagemang, motivation och en vilja att utvecklas.   
 
Ytterligare en aspekt vad gäller lärande och bedömning som kan påverka elevers motivation är vilken 
typ av inlärning som eleverna ägnar sig åt. Biggs (1987) resonerar kring sambandet mellan 
djupinlärning och motivation. Han anser att både ytinlärning och djupinlärning kan vara bra på sitt 
sätt, men kopplar motivation till djupinlärningen. Finns det ett intresse för ämnet ökar elevens 
motivation vilket ofta leder till djupinlärning (Biggs, 1987). Lyckas lärare stimulera eleverna till 
djupinlärning så bör det också påverka elevernas motivation på ett positivt sätt. Återigen, här fyller 
feedback en viktig funktion. Kan lärare med hjälp av sin feedback få elever att se syftet med 
undervisningen så att de lättare kan ägna sig åt djupinlärning, torde det påverka elevernas motivation 
i rätt riktning. När eleverna ser nyttan med att lära sig blir det lättare för dem att ägna mer tid till 
exempelvis repetition, och mindre tid till sådant som annars lätt kan distrahera studierna, som till 
exempel sociala medier.  
 

Konklusion 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att föreliggande studie visar på att feedback påverkar elevers 
motivation och lärande på flera olika sätt. Elever som är i behov av specialpedagogiskt stöd skulle 
antagligen kunna nå högre resultat och finna mer motivation i sina studier om lärare anpassade och 
varierade sin feedback i tillräckligt hög grad. I denna studie föredrog flertalet elever muntlig feedback 
framför skriftlig eftersom dialogen med läraren ofta ledde till att eventuella oklarheter reddes ut. 
Eleverna hade ibland svårt att förstå sin feedback och extra problematiskt blev det då lärarna la 
ansvaret att se sina egna behov på eleverna. Ibland fick eleverna feedback där läraren försökte hjälpa 
eleverna mot en för hög nivå, en nivå som eleven upplever som alltför svår. Det bidrog till en 
uppgivenhet bland eleverna. Eleverna uppfattade dessutom att det nya betygssystemet GY11 
påverkat deras motivation negativt. Till sist uppfattade också någon elev att lärarna ibland hade svårt 
att förklara sin feedback eller kunskapskraven på ett konkret och begripligt sätt, och istället 
hänvisade till styrdokument. Den sista frågeställningen, vilken sorts bedömning som eleverna 
uppfattar bidrar till deras motivation, är inte lika enkel att besvara som de två övriga. Det framgår 
dock att eleverna vill ha feedback som de förstår och som hjälper dem framåt, vilket är en del av 
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formativ bedömning. En annan viktig del av det formativa arbetssättet är processkrivande, en metod 
där eleverna får arbeta om sina uppgifter efter feedback. I denna studie verkar eleverna inte ha 
förstått syftet med detta, någon elev väljer att inte ta chansen att förbättra uppgifter även om den 
finns (så länge uppgiften är godkänd). Uppenbart är ändå att bedömningen bör vara anpassad efter 
elevernas behov och alltid konkret och tydlig. Lärare behöver även försäkra sig om att eleven har 
förstått sin feedback eftersom lärare kan tro sig vara tydligare och konkretare jämfört med hur elever 
uppfattar dem.  
 
Jag är medveten om att jag undersökt hur elever i behov av specialpedagogiskt stöd uppfattar bedömning, 
men att jag sedan i studien ofta refererar till elever i allmänhet. Jag är av uppfattningen att det ofta är 
mindre skillnader än vad man kan tro mellan dessa två och att det som fungerar bra 
undervisningsmässigt för elever i behov av särskilt stöd ofta gynnar andra elever också. 
 
Slutligen kan konstateras att lärare har ett stort ansvar för att ge eleverna en bedömning som 
utvecklar eleverna, motiverar dem och som bidrar till ett ökat lärande. Det är förstås ingen lätt 
uppgift, och som Skolverket (2003) konstaterar är det många lärare som anser att det svåraste med 
läraryrket är att stimulera elevernas motivation. Detta gäller i synnerhet elever med beteendemässiga 
och emotionella problem (Skolverket, 2003, s. 64). För att kunna lyckas med detta behöver lärare 
stöd och utbildning.  
 
För alla elever, och kanske i synnerhet elever i behov av specialpedagogiskt stöd, är feedback och 
sättet den ges avgörande för hur väl de kommer att lyckas med sina studier. Att inte mer forskning 
ägnats åt elevers uppfattning av feedback är förvånande. Än mindre uppmärksamhet har ägnats åt 
elevers upplevelse av formativ bedömning, trots att det är ett verktyg som förespråkas av Skolverket 
och som används i hög utsträckning ute på skolorna. Här ser jag ett prioriterat område för framtida 
forskning, för våra elevers skull, för att deras skolresultat ska höjas och för att de ska ha 
förutsättningar för att må bra. Det är inte omöjligt att de låga resultaten i PISA-rapporten 
(Skolverket, 2013) skulle förbättras om eleverna fick klarare besked om vad som förväntas av dem i 
kurserna. Om lärarna hade kunskaper nog för att kunna ge eleverna feedback anpassad efter deras 
behov skulle eleverna vara bättre rustade att nå högre resultat i skolan. Det i sin tur skulle påverka 
elevernas psykiska välmående. Om elever känner att de utvecklas och motiveras i skolan,  är 
antagligen risken för psykisk ohälsa lägre.  
 
För att kunna uppnå detta behöver vi till att börja med veta mer om hur elever uppfattar den 
feedback de får från sina lärare. 
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Bilaga, intervjuguide 
 
 
Trivsel och motivation 
1. Hur trivs du i skolan? 
2. Tycker du att det är roligt att plugga? 
3. Vilka är dina favoritämnen? Går det lättare att plugga i dessa kurser? 
4. Vilka ämnen tycker du mindre bra om? Varför? 
5. Vad tror du skulle kunna öka din studiemotivation?  
 
Feedback 
6. Vad tycker du om att få feedback på uppgifter? 
7. Brukar du läsa lärarnas skriftliga feedback på examinationer och uppgifter? 
8. Talar lärarna alltid om vad du behöver förbättra för att nå ett bättre resultat (högre betyg)? 
9. Brukar du få chans att förbättra dina uppgifter efter feedback? Brukar du i så fall ta den chansen? 
Varför/varför inte? 
10. Brukar du få muntlig feedback ibland? 
11. Föredrar du muntlig eller skriftlig feedback? Varför? 
12. Föredrar du lång eller kort feedback? Varför? 
13. Känner du att du ibland får feedback som du inte förstår? 
14. Spelar det någon roll hur din feedback ser ut för hur motiverad du blir? 
15. Upplever du att du ibland får feedback som försöker hjälpa dig till en alltför hög nivå? (En nivå 
som du inte strävar mot och som känns för svår för dig.) 
 
Vi tittar på en uppgift som eleven fått feedback på tillsammans och diskuterar hur eleven uppfattar 
bedömningen. 
 
 
 


