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Abstract 

 

”Provet berör ju betyget, och sen göra bra ifrån sig”- en studie av hur elever i årskurs 5 

uppfattar bedömning är en undersökning om hur elever erfar bedömning i klassrummet. 

Studiens syfte är att ta reda på elevers uppfattningar och upplevelser kring bedömning och i 

vilka situationer de ser sig bli bedömda. 

     Vår problemformulering är  

 Hur erfar elever bedömning i klassrummet? 

Vår problemprecisering är 

 När i klassrummet uppfattar elever att de blir bedömda? 

 Hur upplever elever att bli bedömda? 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en fokusgruppsintervju. Resultatet visar på 

skilda uppfattningar kring hur elever erfar bedömning. Studien har en fenomenografiskt 

inspirerad ansats. Intervjun visade att elever uppfattar prov, test, redovisning, tala högt i 

klassen och utvecklingssamtal som bedömningsformer med olika användningssyften. 
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1. Inledning  

 

Vi har valt att studera i vilka situationer elever erfar att de blir bedömda. I dagens läge pågår 

en allmän debatt kring bedömning där det skapats två olika läger. Ett läger har uppfattningen 

att betyg ska bort från skolan och det endast ska finnas omdömen. Ett annat läger anser att 

betyg ska införas i tidigare årskurser i skolan. Det argumenteras till och från om för och 

nackdelarna med tidigare införande eller borttagande av betyg. Det är de två tydligaste lägren 

men det finns som alltid gråzoner där i mellan. Debatten gör det intressant att se hur elever 

uppfattar och erfar bedömning. 

      Elever i äldre åldrar ser att de blir bedömda tydligt i form av betygsdokument. Det vi vill 

studera är om även yngre elever är medvetna om lärares bedömning av dem och i vilka 

situationer de upplever att bedömningen sker, kort sagt på vilka kvalitativt olika sätt de erfar 

bedömning. Det är intressant om bedömningen i skolan påverkar elever till att svara de svar 

som lärarna söker istället för att ifrågasätta och bilda ett kritiskt förhållningssätt. Det skulle 

möjligtvis kunna påverka klassrummet till att bli ett forum för rätt och fel- sökande där det 

gäller för eleven att prestera efter lärarens förväntningar.  

      Just nu pågår det en politisk debatt kring betygssättning i sjätte klass och dess för och 

nackdelar. En sida önskar införa betyg i årskurs sex (Pettersson, 2007). De förespråkar även 

ett betyg alternativt ett omdöme i uppförande och ordning. Dessa omdömen har redan införts i 

Stockholms kommun. Opponenterna har en annan uppfattning, de anser inte att det ska finnas 

några betyg i skolan då de inte anser att det är ett fungerande sätt att mäta kunskap på. De 

menar vidare att betyg helt ska avskaffas och det istället endast ska finnas omdömen och 

intyg. Intyg ska elever få när de slutar nionde klass och det ska endast intyga att de genomgått 

utbildning och att de tillgodogjort sig de kunskaper som de behöver.  

     Ett argument som används för införandet av tidigare betygssättning är att Sveriges elever 

presterar sämre än förut.  Sveriges elever presterar även sämre för varje år 

(www.skolverket.se).  En uppkommande fråga då är om tidigare betygssättning skulle kunna 

vända på den nedåtgående spiralen? Det är intressant då synen på vad kunskap är blir en 

diskussionsfråga även den. Vad är det som ska betygssättas? Lundahl och Jönsson (2010) 

menar att tidigare betygssättning inte alls behöver bidra till att elever presterar bättre i skolan. 

Tvärtom skriver de att betygssättning kan stjälpa elever, låga betyg redan från sexan kan få 

elever att ge upp då de redan har sin stämpel och får en känsla av att de ändå inte kan. De är 

däremot för bedömning som de menar hjälper eleven framåt och utvecklar deras kunskaper.  
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     Skolans värld är idag mer än kunskap som bara visas genom skriftliga prov. Mycket ska 

vägas in i ett betyg och lärare ska kunna bedöma elever efter flera olika aspekter i 

klassrummet (Tholin, 2007). 

     Vi vill genom vår undersökning ta reda på vilket sätt eleverna är medvetna om när de blir 

bedömda och även om de är medvetna om en eventuell betygsättning i årskurs sex och hur de 

i sådana fall känner inför detta. Något som också det kan påverka bedömningen av elever är 

den nya läroplanen och de nya kursplanerna som beräknas träda i kraft 2011 (skolverket.se) 

där det gjorts flera ändringar i kursplanen och ämnenas innehåll och mål som ska uppnås. 

Även betygsskalan kommer att ändras från IG-MVG till A-E. I dagsläget ligger ett förslag på 

den nya läroplanen, lgr 11 (läroplanen för grundskola), där det ännu inte finns avsnittet för 

betyg och bedömning. Det avsnittet står med i Lpo 94 men verkar borttaget från lgr 11. I 

denna nya läroplanen så finns det flera avsnitt som kallas kunskaper istället som det i lpo 94 

endast fanns ett avsnitt som rymde alla områden. De nya avsnitten avser varje område för sig 

(skolverket.se). 

        De nationella proven har även de tidigarelagts till årskurs tre och kommer flyttats från 

femte klass till sjätte klass. Det är intressant att höra elevernas åsikter om detta och om de ser 

de nationella proven som ett underlag för läraren för bedömning eller om det är medvetna om 

provens funktion.  

      Colnerud & Alm (2010) tar upp svårigheterna kring att som lärare ge eleverna rättvisa 

betyg och ställa sig neutral till elevernas person vid bedömning av deras kunskaper. Eleverna 

står i en beroendeposition till läraren, därav är det viktigt att eleverna kan känna full tillit till 

läraren och att de känner att blir bedömda på rättvisa premisser. Colnerud och Alm tar upp 

vikten av att elever och lärare är insatta i betygsystemet och dess innebörd. Det gör även Lpo 

94 (utbildningsdepartementet) där det står det som en punkt i bedömning och betyg att 

”läraren skall vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper”. Om 

eleverna inte vet vad det är som bedöms så kan de inte heller veta om det är en rättvis 

bedömning som baseras neutralt på deras kunskaper och inte på deras person. Skolan skall 

också sträva mot att agera i demokratisk anda vilket innebär att eleverna borde få kunskapen 

som krävs för att veta vad som bedöms. Det står i Lpo 94 och lgr 11 att ”skolan skall sträva 

efter att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andra 

bedömningar i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna”.  För att detta 

ska kunna ske så krävs det att eleven får en insikt i vad som krävs av eleven under lektionstid 

och vilka mål den ska sträva mot. Den kunskapen krävs också för att eleven ska kunna få en 
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uppfattning kring om när de blir bedömda och om de blir rättvist bedömda av läraren. Därför 

anser vi det intressant att ta reda på vad eleverna egentligen vet om vad som krävs av dem och 

när de tror sig bli bedömda i skolan.   

 

1.1 Problemformulering 

– Hur erfar eleverna bedömning i klassrummet? 

 

1.2  Syfte 

Syftet är att undersöka hur yngre elever beskriver bedömningssituationer i klassrummet. Vi 

vill även ta reda på hur elever uppfattar bedömning och till vem de anser att bedömning är till 

nytta. Det genom analyser av elevernas beskrivningar av när de tror sig blir bedömda och i 

vilka situationer som de anser sig blir bedömda inom. 

 

2. Utgångspunkter för arbetet 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att flertalet elever är medvetna om att de blir bedömda i skolan. Den 

visar även att elever anpassar sig efter situationer och de olika lärarna som de möter. 

Anpassning ser ut så till exempel att eleverna memorerar rätt svar efter vad de tror sig att 

lärarna vill att de ska svara. Det kan innebära att eleverna letar ledtrådar hos läraren för att 

kunna anpassa sig efter hur läraren vill ha det och för att kunna få ett högre betyg eller en bra 

bedömning av läraren (Becker, Geer & Hughes.1968). Forskningen tar upp konsekvenserna 

som kan uppkomma. Genom våra frågeställningar vill vi ta reda på när eleverna upplever sig 

bli bedömda i skolan och vad de gör för att anpassa sig, om de gör någonting. Vi vill också ta 

reda på hur de ser på fenomenet bedömning och hur de uppfattar bedömning i klassrummet. 

 

2.2 Bedömning 

Bedömning ska ske utifrån de mål som preciseras i kursplanerna för de olika ämnena. 

Bedömning är ett sätt för läraren och skolan att mäta elevernas kunskaper inom de olika 

ämnena. Bedömning sker idag i skolan genom till exempel prov, läxförhör, individuella 

utvecklingsplaner, redovisningar, aktivt deltagande och inlämningsuppgifter. Skolverket 

mäter elevernas kunskaper genom de nationella proven som skrivs av elever i årskurs 3,5 och 

9. De proven används även av lärare som underlag för bedömning och betygssättning. De 
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nationella proven ligger också som grund för statistiska undersökningar som ska beskriva hur 

svenska elever ligger till kunskapsmässigt De används även som underlag i utvecklingssamtal 

och vid betygssättning. Törnwall (2001, s 14-15) uttrycker denna inriktning på bedömning så 

att ” i grundskolan bedöms elever och deras prestationer på olika områden från skolstarten till 

den dag de går ut från den obligatoriska skolan” . Mycket av bedömningen sker utan elevers 

vetskap och det vi kommer studera är vad det är som eleverna är medvetna om. 
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3. Forskningsbakgrund 

 

Vi kommer i forskningsbakgrunden klargöra och reda ut för uppsatsen relevanta begrepp runt 

bedömning och olika former av bedömning. Vi gör även en fördjupning i begreppet 

bedömnings betydelse och olika forskares perspektiv på bedömning. Här tas även upp 

bedömningens möjliga konsekvenser i klassrummet och bedömningens påverkan på elever 

och lärare.  Vi använder oss till stor del av äldre litteratur. Det för att vi anser att den är 

aktuell och ligger som grund för nyare forskning. 

 

3.1. Bedömning och begreppets betydelse 

 

Korp (2003) skriver om problematiken i begreppet bedömning då det kan användas på flera 

olika sätt och att det innefattar flera betydelser. Hon menar att begreppet kan användas både 

för beskrivning av utvärderande verksamhet som riktas mot individer och skolor men också 

mot enheter som undervisning och läroplaner. 

     Även Törnwall (2001) poängterar att begreppet bedömning har många skepnader och 

variabler men innefattar former av värdering av elevers kunskaper och kunnande och hur den 

ska kunna mätas och tolkas. Hon tar upp att bedömning av elevernas kunnande och förmågor 

och även deras möjligheter till utveckling är en av skolans uppgifter. Hon menar att eleverna 

genom bedömningen ska kunna få förutsättningar att kunna utvecklas maximalt 

kunskapsmässigt.  

     Nyström (2004) menar att det finns två olika tolkningar av begreppet bedömning, en snäv 

tolkning av bedömning och en vid tolkning av begreppet. Den snävare tolkningen av 

begreppet bedömning jämför han med det engelska ordet assessment och menar att 

bedömning är en värdering av prestation i förhållande till bedömningssituationen. Han 

använder ett exempel för att beskriva det där elevens prestationer på ett skriftligt prov bedöms 

enligt en rättningsmall och redovisas genom en provpoäng. Där visas vad eleven har presterat 

i förhållande till de uppgifter som fanns på provet. I en vidare tolkning av bedömning så är det 

processen som synliggörs, bedömning i sig betraktas som en process i flera steg. Lärare 

använder då bedömning som en strävan mot att skapa de bästa förutsättningarna för elever så 

att de ska kunna visa vad de kan. Nyström (2004) menar också att bedömning kan både vara 

formell och informell. Formell på det viset att det är en explicit bedömningssituation och 

formade för ett specifikt syfte. En informell bedömning är de som sker i klassrummet utan att 
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det är uttalat att det sker en bedömning. Nyström (2004) använder sig av en figur för att 

tydliggöra bedömning och bedömningens förlopp där bedömningen startar i en 

bedömningssituation. Situationen kan vara någon form av uppgift eller en inom givna ramar 

kontext. Nästa steg är sen prestation, som han beskriver som ett gensvar på situationen. Det är 

en produkt eller en process som kan bedömas. Därefter skapas ett omdöme som är steg tre i 

bedömningsprocessen. Det är en värdering av prestationen. Omdömet ska sedan leda till två 

möjliga resultat som Nyström kallar konsekvens och inferens. Inferens menar han är om 

eleven klarat målen i bedömningssituationen eller inte. Det kan sen ligga till stöd för fortsatt 

utveckling. Konsekvens handlar om bedömningssituationernas påverkan på eleven och dess 

självbild. 

     Något som både Korp (2003), Törnwall (2001) och Nyström (2004) tar upp när de 

beskriver bedömning är att det finns två former av bedömning som används i skolan. Den ena 

är att det sker en summativ bedömning och den andra formen är en formativ bedömning. 

Lundahl (2007) ställer sig kritisk till att det idag förespråkas en formativ bedömning som 

också anses vara en nyare form av bedömning när det i skolan sker till stor del en summativ 

bedömning av elevernas prestationer. 

 

3.1.1. Summativ bedömning 

 

En summativ bedömning beskrivs enligt Nyström (2004) som en bedömning som sker för att 

sammanfatta resultatet av en undervisningssituation. Elevernas kunskaper kontrolleras och 

Törnwall (2001) skriver att denna är den vanligaste förekommande bedömningsformen i 

skolan. Korp (2003) beskriver summativ bedömning på det vis att de är ”kopplade till någon 

form av betygssättning eller rangordning av elevernas prestationer” (s.77). Det är en 

kvantitativ mätning av elevernas kunskaper mot de förväntade resultaten och målen och är till 

för att kunna värdera och sätta någon form av betyg på eleven. Summativ bedömning används 

ofta för att se om eleven har nått de mål de ska och är kopplat till skolans ansvar mot föräldrar 

och elever då det visar att eleverna får den kunskap skolan är skyldig att ge dem. Summativ 

bedömning används också då eleverna gör nationella prov som är en utvärdering av 

skolverket för att se om eleverna når målen och används för att få en bild av den nationella 

kunskapsstandarden  
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3.1.2. Formativ bedömning 

 

Nyström (2004) beskriver formativ bedömning på så vis att det är en bedömning som sker i 

undervisningen under tiden den fortgår. Syftet med den formativa bedömningen är att hjälpa 

elev och lärare att utveckla elevens lärande. Det är en form av bedömning som används för att 

driva lärandet framåt och används mer som en måttstock på var eleven befinner sig och hur 

man kan få eleven att utvecklas. Törnwall (2001) beskriver den som ”oformell och 

diagnostisk” (s.39).  Korp (2003) skriver att formativ är de utvärderingar och bedömningar 

som läraren gör dagligen av både elever och undervisningen. De bedömningarna är sedan till 

för att få undervisningen att sträva framåt. Den är även till för att få elevernas 

kunskapsutveckling att gå framåt. En del av den formativa bedömningen går ut på att få 

eleven till att själv kunna bedöma sina prestationer och arbeten. Det handlar mycket om att 

läraren ser var på vägen de befinner sig och hur de ska jobba för att målen. Det är en mer 

processinriktad bedömning. 

 

3.2 Syftet med bedömning i skolan 

 

Korp (2003) skriver att syftet med bedömning i skolan är att förbättra och utveckla de 

kunskaper, värderingar och tankar som eleverna besitter. Det är till för att förbättra och 

utveckla undervisningen. Korp (2003) skriver att syftet med bedömning för elever kan vara att 

prestera för att uppnå något specifikt där mycket hänger på spel. Som till exempel höga betyg 

för att komma in på vissa gymnasieskolor. Ett annat syfte med bedömning är när resultaten 

inte ligger till grund till annat än ett fortskridande pedagogiskt arbete och resultaten stannar 

mellan elev och lärare. Det tolkar vi som att en formativ bedömning borde vara ett ideal 

medan Lundahl (2007) skriver att det vanligaste i skolan idag är en summativ bedömning.  

    Bedömning ska även bidra till att läraren ska kunna se om eleven uppnår de mål som är 

satta av regeringen och riksdagen. Skolan ska då både mäta och kontrollera kunskaper och 

hjälpa till utveckling. Med hjälp av bedömning kan läraren hjälpa eleven framåt från den 

punkt som eleven befinner sig på just då. Skolan är enligt Egidius (1994) mål och – 

kunskapsrelaterade. Läroplanen för 1994 (utbildningsdepartementet) är väldigt målinriktad då 

den innehåller både strävansmål och uppnåendemål. I den kommande läroplanen för 

grundskolan (utbildningsdepartementet) finns även där övergripande mål och riktlinjer och 

kunskap är fokus. En fråga som väcks av Tholin (2007) är hur lärarna ska göra och hur en 

lärare kan veta att eleven har uppnått målen och tillgodogjort sig den kunskap som behövs? 
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Han menar att eleven kan ha skrivit rätt på alla prov och har då uppnått målen som ska 

uppnås, men att det inte med säkerhet betyder att eleven tillgodogjort sig kunskapen.  

 

3.3 Bedömningens konsekvenser i klassrummet 

 

Jackson (1968) skriver att den som bär huvudansvaret i klassrummet för bedömning är läraren 

som regelbundet utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling och använder denna 

information både för sin egen del i undervisningen, för elevernas skull för att de ska kunna 

jobba framåt och till föräldrarna. Han menar vidare att typiskt för ett klassrum är att eleverna 

lär sig vad läraren vill ha för svar och blir väldigt medvetna om vad läraren är ute efter och 

när läraren anser att de har svarat rätt eller fel. Jackson menar även att det inte bara är läraren i 

ett klassrum som gör bedömningarna utan det är även eleverna. Elever bedömer varandra. Det 

nyttjar lärare genom att använda eleverna för bedömning av varandra. Jackson anger ett 

exempel ”– Who can correct Billy?”. Det är fortfarande läraren som gör bedömningen av 

eleven men använder sig av en annan elev för att korrigera det som Billy har sagt fel. 

      Elever lär sig även att läsa av lärarens kroppsspråk då läraren kan applådera när de gör 

något bra, skratta när eleverna säger något roligt eller inte göra något alls om eleven har sagt 

något som inte anses vara korrekt. Allt det lär sig elever att läsa av och det gör dem medvetna 

om bedömningen (Jackson 1968). Det kan tänkas vara ett sätt som kopplas till hur elever 

känner och upplever bedömning. De lär sig läsa av läraren för att slippa få en känsla av 

misslyckande. 

      De är också medvetna på det viset att de lyssnar när lärare pratar med en annan elev om 

den elevens arbete och eventuella förbättringar. Den informationen använder de sedan själva 

för att förbättra sina arbeten och anpassa sig efter det de hört att läraren förväntar sig. Det är 

däremot ett fenomen som är svårt att bevisa (Jackson 1968). Här menar Jackson att elever 

anpassar sig efter lärarens förväntningar på dem. Även Becker, Geer och Hughes (1968) tar 

upp elevers anpassning efter lärares förväntningar på dem i klassrummet och att elever lär sig 

fort vad de behöver kunna eller hur de bör bete sig för att lärare ska bli nöjda med dem. 

Jackson (1968) och Becker, Geer & Hughes (1968) menar att elever är medvetna om att de 

blir bedömda i klassrummet. Däremot är Becker, Geer och Hughes mer inriktade på college 

och hur eleverna där beter sig, men vissa av de beteenden går direkt att koppla till det som 

Jackson (1968) skriver om de yngre åldrarna. Becker, Geer och Huhges (1968) tar även upp 

mycket om vilken roll betygen spelar för eleverna och hur viktigt det är att ligga över snittet. 

Dem tar upp mycket om betygens påverkan på elever och deras beteende i klassrummet till 
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exempel hur elever anpassar sig för att passa in och klara sig i collegevärlden, bland till 

exempel vänner och för att bli godkända av lärare. 

     Elevers beteende i och utanför klassrummet påverkar deras omdömen och betyg enligt 

Jackson (1968). Hur elever beter sig på lektioner, till exempel om de kan sitta stilla och 

lyssna, och hur de beter sig på rasterna och vilka de umgås med påverkar även det betygen 

och omdömena. Becker, Geer och Hughes (1968) menar att elever lär sig hur läraren vill att 

de ska bete sig på lektionerna och gör då på det viset som anses vara korrekt av läraren. 

Lärare som gillar att elever är väldigt aktiva under lektionen får också ett klassrum med aktiva 

elever då de vet att det är det läraren förväntar sig. Det kan även vara på det viset att vissa 

lärare inte vill ha frågor och utstrålar att det är jobbigt med frågvisa elever. Även det lär sig 

eleverna fort och det leder så till att eleverna tystnar och inte ställer frågor. Elever letar 

ledtrådar hos lärare för att klara sig i klassrummet och få så goda omdömen som möjligt . De 

bildar ett rätt- och fel sökande i klassrummet (Jackson, 1968 & Becker, Geer & Hughes, 

1968). 

     Nyström (2004) tar upp problematiken med lärare som säger sig bedöma hela tiden. 

Konsekvenserna av att ge signaler om att bedöma hela tiden kan bli att eleverna då inte vågar 

göra fel i klassrummet eller säga vad de tror och tänker av rädsla att göra fel. Det kan hämma 

elevers kunskapsutveckling då de inte får möjlighet att testa sina kunskaper och få dem 

korrigerade om de har uppfattat något fel eller på ett annat sätt. Tholin (2007) menar att det är 

viktigt att läraren tar upp vilka aspekter som bedöms och vid vilka tillfällen så att elever inte 

får känslan av att de blir bedömda hela tiden. Resultaten av bedömningarna ska dokumenteras 

så att elever och föräldrar kan ta del av det. Det kan tänkas att elever som är medvetna om 

bedömning skulle kunna känna en konstant press att göra bra ifrån sig ett klassrum där läraren 

har infört ett ständigt bedömande. 

           Elever lär sig att för att få en bra skoltid så är det bäst att göra som läraren säger. De 

ska tillbringa många timmar i skolan och är medvetna om detta, därför är det trevligare att få 

beröm under sin skoltid, än att bli tillrättavisad. Som elev behöver du inte ens vara duktig i 

ämnena, men om du gör som läraren säger och inte hittar på bus eller kommer försent, så har 

du lättare för att få goda omdömen än de andra eleverna (Jackson 1968).  

    Elever lär sig inte bara hur de ska vara i klassrummet utan också vad det behöver lära sig 

för de olika bedömningssituationerna i klassrummet. De skapar inlärningsstrategier som 

hjälper dem att lära sig det som de förväntas kunna och lär sig endast det de behöver och tror 

sig behöver kunna för att klara sig i skolan (Korp 2003). Törnwall (2001) menar att elever vill 

ha kontroll över sin inlärning och nå målen för att få så bra betyg som möjligt. Vägen dit 
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kantas av omdömen och resultat. Betygen ska sedan leda till en god utbildning och ett bra 

arbete och det är eleverna medvetna om.  Från Korps (2003) teori kring inlärningsstrategier 

går det att dra paralleller till Miller och Parletts (1974) ”cue-seekers”. 

     Miller & Parlett (1974) har delat in elever i tre grupper beroende på hur medvetna eleverna 

är om bedömning och deras påverkan på lärare och betyg. De tre grupperna heter ”cue 

seekers”, ”cue-conciouness” och ”cue-deaf”. Studien har gjorts på äldre elever men man kan 

anta att det finns även bland yngre elever. De som kallas ”cue-seekers” är elever som aktivt 

letar efter ledtrådar hos lärare för att klara sig i skolan. De beskriver att ”they are playing the 

game”. De plockar upp ledtrådar i klassrummet och letar aktivt efter dem och utarbetar 

strategier för att lära sig det de behöver för att få ett bra betyg. De som är cue-conciouness är 

medvetna om hintar och ledtrådar i klassrummet och hos läraren men letar inte aktivt efter 

dem. De förstår att spelet finns men kan inte utarbeta strategierna, De som kallas cue-deaf är 

inte medvetna om hintarna eller deras intryck på lärare. De vet inte hur de kan påverka sina 

betyg på annat sätt än hårt arbete. De tre former av elever menar Miller och Parlett att det går 

att finna i ett klassrum. Även Korp (2003) talar om en medvetenhet hos eleverna och 

utarbetade strategier men inte lika tydligt som Miller och Parlett (1974). 

 

3.4 Prov som bedömning 

 

Bedömning av elevers kunskaper ska enligt kursplaner inte endast fokusera på prov och 

provresultat. Lärare ska se till flera aspekter av elevers kunnande och inte enbart vad de 

presterar på proven när de bedömer eleverna (Tholin, 2007).  Risken med bedömning efter 

prov kan vara att eleven har lärt sig vad som förväntas av deras svar och kan anpassa sina svar 

efter vad läraren önskar. Detta är en väldigt svårbevisad hypotes då eleven kanske har svarat 

efter egna kunskaper (Korp 2003). Problematiseringen ligger i att proven ska visa konkret på 

att eleven har uppnått målen. Andra bedömningssituationer är mer abstrakta och svårare att 

använda för att mäta om eleven har uppnått målen. Ett annat problem är att vissa elever kan 

prestera mycket väl under provsituationer medan andra elever presterar bättre undre andra 

bedömningssituationer.  

     Lärare exkluderar och inkluderar vad som anses viktigt att kunna och lära sig inför 

provsituationer. Det tar elever fasta på och lär sig det som anses nödvändigt . Korp (2003) 

menar att eleverna utvecklar en ”test-smartness” där elever lär sig olika metoder och strategier 

för att prestera och memorera det de behöver kunna för att klara proven och ser inte den 

kunskapen som någon långvarig kunskap. De lär sig inte för deras egen skull utan för att 
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prestera på proven. Ett nyare sätt att se på bedömning är att prov idag ska ses som en sporre 

för elever att ta sin kunskap till en högre nivå och hjälpa dem till utveckling (Tholin, 2007).  

     Korp (2003) skriver om nackdelen med objektiva prov som bara visar vad eleven svarar 

rätt eller fel på. De objektiva proven är däremot ett bekvämt mätinstrument för bedömning 

med sina rätt och fel frågor men visar mycket lite på vad eleven egentligen kan. Alternativa 

prov är istället en form som till större grad kan visa vad elever verkligen kan då det är prov 

som snarare är andra former av bedömningssituationer där läraren kan se praktiskt vad eleven 

visar för kunskaper. Korp ställer sig också kritisk till vanliga bedömningsformer som prov 

som endast mäter vad elever kan. Ett bra prov visar även på elevers svagheter men tar även 

upp att ett sådant prov kan för en lärare vara både svårt och tidskrävande och inte hanterbart 

då det tar tid och resurser.   

      Wikström (2007) tar upp att betyg och bedömning har tre huvudsyften. De är att betygen 

ska fungera som motivation till prestation hos elever, de ska berätta om kunskaper och dess 

olika nivåer och de ska finnas som urvalsgrupper för till exempel gymnasium.  

     Det elever kan prestera på prov visar mycket på om frågorna passar eleven eller inte, alltså 

om det är för eleven förståeliga och klara frågor som eleven kan möta och tolka.(Korp 2003). 

Törnwalls (2001) studie visar att elever ofta känner en nervositet vid skriftliga prov och en 

känsla av att de måste prestera väl. Skriftliga prov skapar en ängslan hos eleverna som skulle 

kunna påverka deras resultat på proven, både positivt och negativt, då hon menar att en viss 

adrenalinkick kan få vissa elever att prestera bättre än vad de hade gjort annars medan andra 

elever spärrar sig själva och inte klarar av provsituationer.  

     Nervositet och rädsla för att göra fel kan bidra till att elever inte visar sin kunskap eller 

presterar efter vad de egentligen borde kunna klara av. Det kan även tänkas att om en lärare 

har ett klassrum där eleven hela tiden känner att den bedöms och eleven har skapat ett rätt och 

fel sökande så är det ännu viktigare för eleven att prestera på de skriftliga proven för att den 

då får en chans att visa upp sig. 

     Enligt Tholin (2007) beskriver elever en nervositet och stress i samband med bedömning. 

Äldre elever säger att bedömning främst sker genom prov men är också medvetna om att de 

blir bedömda i andra situationer. Yngre elever däremot ser främst att de blir bedömda på prov 

och inte annars. De flesta elever ansåg att bedömningen till stor del fokuserade på hur snabbt 

de räknade eller hur fint de skrev. De önskade att bedömningen hade fokuserat mer på 

innehållet istället.  
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3.5 Lärare och bedömningens konsekvenser 

 

Lärare idag ska bedöma elever efter de kursplaner som finns. Bedömningen bör vara 

kvalitativ och ska ske främst för att driva elever mot utveckling av kunskap istället för mätbar 

och objektiv som den varit ur ett historiskt perspektiv. Först när bedömningen är kvalitativ 

och inte fungerar som ett mätinstrument så kan den vara rättvis och fungera som ett redskap 

för kunskapstillväxt (Lundahl, 2007).  

     Det som visas är att lärare idag anpassar sin undervisning efter de stora proven som finns. 

De vill att elever ska klara av de nationella proven, som skolverket skickar ut i skolorna, och 

formar sin undervisning på ett vis som förbereder elever för vad som skall komma på proven 

för att försäkra sig om att deras elever kan visa att de når målen. Syftet med undervisningen 

blir att eleverna ska prestera och att klassen ska visa upp sig och sina kunskaper (Korp, 2003). 

Det tolkar vi som att bedömningen blir summativ och mätbar istället för att hjälpa elever att 

utveckla sina kunskaper vilket är tvärtemot det som Korp (2003) skriver då syftet med 

bedömning är att elever ska utveckla sina kunskaper och värderingar. 

Nyström (2004) menar även han att de nationella proven kan påverka lärarnas undervisning 

och bedömning men då snarare på det vis att proven kan användas som underlag för 

betygssättning och omdömen. Läraren kan då fokusera på att forma undervisningen så att 

eleverna klarar proven. Däremot menar han att det inte är så många lärare som verkar anse att 

deras undervisning blir påverkad av proven. De nationella proven används ofta som en 

måttstock för att sätta in åtgärder för de elever som inte når målen eller klarar av proven. 

     Törnwalls (2001) studie visar att lärare är medvetna om pressen och stressen elever känner 

vid prov och testsituationer. Samtidigt menar de att det är nödvändigt för betygsättning. I de 

lägre åldrarna så används proven och bedömningarna inte bara för eleverna skull utan även 

för föräldrarnas skull. Lärarna menar att en del prov görs nästa enbart för föräldrarnas skull 

för att de ska få ett skriftligt bevis på vad eleven kan i skolan.  

     Lärare idag lägger stor vikt vid att se om eleverna har tillgodogjort sig den kunskap som 

läraren vill förmedla. De observerar, testar, skriver prov och lyssnar för att försöka förstå 

eleverna och gör sedan en bedömning. Lärare anpassar sedan sin undervisning efter 

bedömningen. Den individuella bedömningen som gjorts av eleven bildar sedan ett underlag 

för omdömen och betyg. För lärare ses betygen som en komplicerad process där mycket ska 

vägas in och tas hänsyn till. Alla de olika bedömningsformerna som görs ska vägas in i ett 

betyg. Läraren behöver då ha en kunskap om klassen och se till vilka olika sätt som behövs 

för att ta klassen framåt. Det är viktigt att en lärare kan forma undervisningen på flera olika 
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sätt och anpassa sig efter elevernas olika behov, därav de olika bedömningsformerna 

(Claesson 2002). Lärarens uppgift att sätta betyg och skriva omdömen för elever är inte helt 

enkel. Betyg och omdömen anses viktiga för eleverna då de visar deras kunskaper och det är 

lätt att de anses missvisande och orättvisa (Wikström, 2007). Miller och Parlett (1974) menar 

att det finns flera olika sorters lärare och de arbetar olika i klassrummet och vid bedömning. 

En sorts lärare är den som medvetet skickar ut små ledtrådar till eleverna om vad som kan 

komma på provet, en annan är den läraren som inte ger några ledtrådar alls till eleverna och 

en tredje är den som till och med ger eleverna provet innan för att de ska kunna se frågorna 

och veta vad de ska träna på. Även om lärarna inte ger några ledtrådar till eleverna så betyder 

inte det att eleverna inte har plockat upp dem ändå.  

 

3.6 Sammanfattning av forskningsgenomgång 

 

De olika formerna av att se på bedömning som summativa och formativa bedömningsformer 

påverkar bedömningen av elever i klassrummet. Den syn som lärare har på bedömning och 

kunskaper påverkar även det vilken metod de använder sig av i klassrummet. Det ses som att 

vilken metod lärare använder sig av också påverkar elever i klassrummet. Nyström (2004) 

menar att en lärare som anser sig bedöma hela tiden kan få ett klassrum med elever som är 

rädda för att uttrycka sig. Korp (2003) beskriver också hur en test-ängslan kan finnas hos 

elever och den nervositeten beskriver även Törnwall (2001). Jackson (1968) menar att elever 

vill göra bra ifrån då de ska gå länge i skolan och hellre då får beröm än kritik. Korp (2003) 

menar att elever skapar inlärningsstrategier för att klara test och prov. Här drar vi kopplingar 

till Miller & Parletts (1974) olika kategorier av elever i skolan, cue-seekers, cue-conciouness 

och cue-deaf. Ett skäl till att cue-seekers skapas är för att elever inte vill bli kritiserade utan 

vill visa sig från sin bästa sida och prestera i skolan. Det kan innebära att elever presterar för 

lärarens skull eller för betygens skull, men inte för att de ska lära sig något eller utvecklas. 

Slutsatser som vi drar är att elever är väldigt medvetna om bedömning och utarbetar metoder 

för att klara sig i skolan. De vill vara duktiga och för stor press kan leda till att de memorerar 

istället för utvecklar kunskap. Elevers sätt att memorera och lärares sätt att testa kunskaper 

leder till svårigheter för att verkligen kunna se vad eleven egentligen kan och förstår. Vi ser 

också att skolan med prov och bedömning i flera fall verkar skapa ett obehag, både för lärare 

och för elev. Det påverkar elever i dess inlärning och lärare i dess undervisning. 

     I forskningsgenomgången har vi främst använt litteratur som riktar sig mot äldre elever i 

skolan. Litteraturen är inte för den delen mindre relevant för vår undersökning även om den 



 17 

utförs i en lägre ålder, tvärtom. Då vi upptäckt att den mesta forskning riktats mot de äldre 

eleverna så blir det intressant att se hur de yngre eleverna erfar bedömning. Den forskning 

som finns visar på ett medvetande hos elever och dess konsekvenser. Det blir då även 

intressant om den medvetenheten finns redan i de lägre åldrarna i skolan.  

 

4. Problemprecisering  

 

I litteraturen går att finna att bedömning tar stor plats i skolan. Konsekvenserna är flera och 

olika för lärare och elev. Det är lätt för lärare att använda sig av prov och test för bedömning 

av elevers kunskaper, eller att de säger sig bedöma hela tiden. Vissa elever anpassar sig fort 

till läraren och lär sig lista ut vad det är som läraren önskar av eleven medan andra inte finner 

de ledtrådarna. Det är svårt för eleverna att veta när de blir bedömda och vilka situationer de 

anser sig bli bedömda. Problemet blir att veta när man som elev blir bedömd i skolan och hur 

man ska bete sig i de olika situationerna och när det är acceptabelt att svara fel. 

 

 När i klassrummet uppfattar elever att de blir bedömda? 

 Hur upplever elever att bli bedömda? 
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5. Metod och material 

I metodavsnittet kommer vi att argumentera för våra val av metod och material. Vi kommer 

redogöra för vårt val av teori och berätta hur vi tänker gå till väga med vår undersökning. Vi 

kommer ta upp sådant som för-och nackdelar med de val vi gjort och presentera dessa.  

 

5.1 Val av teori 

 

Vi har i vår metod och analys inspirerats av en fenomenografisk ansats. Vi anser att det är den 

ansats som kan ge oss mest med tanke på vår undersökning. Anledningen till att vi använder 

fenomenografin som en ansats snararen än som en metod är den att vi har valt att inte följa de 

fenomenografiska stegen fullt ut. Det som skiljer vår studie från en fenomenografisk är att vi 

gjort en fokusgruppsintervju för att samla in vårt empiriska material. Vi har delat in vårt 

resultat i beskrivningskategorier vilket är fenomenografiskt. Det vi inte gjort är att ha dem 

kvalitativt skilda då eleverna i intervjun kan ha flera olika åsikter som kan hålla flera aspekter 

som sanningar. Vi har valt att studera elevers uppfattningar och tankar runt bedömning i 

klassrummet. Den fenomenografiska ansatsen innebär att man valt att använda öppna och 

kvalitativa studier där den intervjuade får möjlighet att själv beskriva och berätta om sina 

uppfattningar (Patel & Davidsson, 1991). De menar även att den uppfattning vi har om vår 

omvärld påverkar också hur vi agerar och resonerar kring fenomenet. Vi är intresserade av hur 

elevers medvetenhet och uppfattningar kring bedömning i klassrummet påverkar dem. 

Relationen mellan människa och omvärld är det som studeras. Elevers uppfattningar kring 

bedömningssituationer i klassrummet är fenomenet och uppfattningarna styrs av deras 

erfarenheter. Det gör att det som sägs inte är uppfattningar som kan delas av alla eller är 

direkt överförbara då alla inte uppfattar omvärlden lika eller har samma erfarenheter (Uljens, 

1989).  

     Valet av teori påverkar vår undersökning på det sättet att vi har öppna frågor i intervjun 

och fokuserar på elevernas tankar och uppfattningar om fenomenet bedömning i klassrummet 

och när och hur de upplever att bedömningen sker. Det innebär också att vi inte kan dra några 

direkta och fasta slutsatser då det handlar om upplevelser och tankar som är de intervjuades 

sanning och kanske inte gäller för alla elever (Patel & Davidsson 1991). När forskningsfrågan 

presenteras så försöker vi hålla oss neutrala och inte lägga några värderingar i det. Meningen 

är att det är elevernas uppfattningar och upplevelser som ska synas i intervjun.  
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       Valet av teori påverkar också vår analys av materialet. Vi kommer att bearbeta materialet 

utifrån fenomenografins fyra punkter vilket innebär att vi kommer försöka skapa oss en 

helhetsbild av materialet med hjälp av kategorisering (Patel & Davidsson 1991).  

 ”bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 

 uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna av intervjuerna 

 kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

 studera den underliggande strukturen i kategorisystemet” (s.33) 

 

Beskrivningskategorierna är en metod av analys i fenomenografin för att kunna sortera och 

sammanfatta skilda uppfattningar som de intervjuade kan ha av samma fenomen.  

Kategorierna uppkommer under bearbetning av materialet beroende på vad som beskrivs i 

materialet. Beskrivningskategorierna uppkommer i analysen (Uljens, 1989). Våra 

beskrivningskategorier kommer att utgår ifrån elevernas skilda uppfattningar kring 

bedömning. 

 

5.2 Val av metod för datainsamling 

 

Vi väljer att göra en fokusgruppintervju då vi anser att det passar vår fråga då vi är 

intresserade av att ta reda på elevers upplevelser och tankar kring vilka situationer i 

klassrummet de anser sig bli bedömda. Vi vill ha diskussioner kring ämnet och då passar en 

fokusgruppintervju. Det viktiga för oss och vår undersökning är elevernas åsikter så vi ska 

bara finnas för att styra samtalet så att fokus finns på frågan.  

 

 

5.3 Val av intervju och urval 

 

Vi tänker genomföra en fokusgruppintervju med 7 stycken elever Vi ser fördelarna med en 

gruppintervju som kan leda till diskussioner och nya förslag som kan uppkomma bland 

individerna under tiden som intervjun förs framåt. Vi vill beskriva elevers sätt att uppfatta 

fenomenet bedömning och anser en fokusgruppsintervju skulle kunna ge oss mest material då 

det blir fokus på deras upplevelser och uppfattningar kring det specifika ämnet. Genom 

diskussioner i grupp kan fler uppfattningar och tolkningar runt fenomenet komma upp till 

ytan efterhand som diskussionen fortgår. Fördelarna med gruppintervjuer är att diskussionerna 
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kan leda till att den enskilde personen får en djupare insikt och kommer på nya idéer som kan 

föra samtalet i gruppen framåt (Trost 1993). Han skriver att en form av gruppintervju är just 

fokusgruppintervjuer. Meningen med den formen av intervju är att de som intervjuas ska föra 

ett samtal och intervjuaren finns främst för att styra samtalet så att de som intervjuas inte 

försvinner från ämnet.  

      Trost (1993) tar upp riskerna med gruppintervjuer som kan göra det svårt för de tystlåtna 

att få sin röst hörd. Han menar att de språksamma lätt kan ta över och att grupprocessen kan 

leda till synpunkter som alla inte kan stå för. 

      En anledning till att vi väljer att ha en grupp på 7 stycken deltagare är som Jacobsen 

(1993) menar att en grupp ska innehålla 6-9 medlemma för att alla ska få en chans att komma 

till tals. Han skriver att deltagarna ska ha så mycket gemensamt som möjligt, därför har vi valt 

att intervjua elever från samma klass. Intervjun kommer ske i ett av skolans grupprum, 

eftersom Jacobsen (1993) säger att det är viktigt att rummet där intervjun sker är neutralt. Han 

menar även att vi ska inta professionella roller eftersom om vi förmedlar att vi tycker detta är 

viktigt så kommer eleverna också tycka det. Enligt Uljens (1989) så ska de som blir 

intervjuade ha en uppfattning om fenomenet. Det för att det ska finnas en förkunskap och ska 

ingå i deras erfarenhetsvärld. Eleverna har rimligen en uppfattning kring bedömning då de i 

årskurs 5 har både prov och omdömen i och blir utsatta av andra bedömningsformer i skolan.  

Innan intervjun startar så kommer vi ha en presentationsrunda i gruppen och vi kommer 

presentera oss och berätta syftet med intervjun och varför vi kommer filma och även hur 

filmen kommer behandlas. Detta förespråkar Jacobsen (1993).  

 

5.4 Val av material och intervjufrågor 

      

Vi kommer i intervjun använda oss av bilder då vi anser att bilderna kan öppna för diskussion. 

Trost(2010) skriver om fördelarna att använda sin utav ting och material i barnintervjuer då 

det kan få barnen att lättare diskutera och koncentrera sig på frågorna. Vi kommer använda 

bilderna i intervjufrågorna som material som barnen får plocka med och diskutera kring. 

Bilderna vi valt ska inbjuda till elevernas egna tolkningar och förhoppningsvis leda till 

diskussioner. Vissa frågor ställs direkt i relation till bilderna. Bilderna är på olika möjliga 

klassrumssituationer. Då vi väljer att fokusera på klassrummet och bedömningssituationerna 

där. Vi tror också att bilderna kan leda till att eleverna känner att det är deras tankar som är 

viktiga och att de vågar uttrycka dem i samtal runt bilderna. 
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     Vi väljer att filma intervjun då det underlättar för oss att kunna titta på intervjun flera 

gånger under bearbetningen av det empiriska materialet. Anteckningar eller ljudupptagningar 

hade inte räckt för att hinna med i diskussionerna och snarare försvårat det för oss. Även 

sådana saker som kroppsspråk och miner kan försvinna med ljudupptagningar och det är lätt 

att missa viktiga nyanser vid anteckningar.  

    Vi vill i intervjun använda oss av öppna frågor. Vi kommer inleda intervjun med en 

öppningsfråga där eleverna får berätta fritt för att få dem börja tänka på ämnet. Enligt 

Jacobsen (1993) så bör den första frågan vara öppen för att sammanfatta barnens tankar kring 

ämnet. Han menar vidare att de andra frågorna också bör vara öppna men de ska göras 

snävare all eftersom intervjun fortskrider.    

     Vi väljer att göra en lista över frågor eventuellt kan användas i intervjun beroende på 

vilken riktning diskussionen tar. Att vi gör en lista är dels för att intervjun inte ska ha klara 

frågor och likna en enkät utan ska vara mer öppen och tillåta svarsalternativ och diskussioner 

(Jacobsen 1993). Vi kommer även ha öppna frågor kring bilderna så att de kan bilda underlag 

för diskussion.  

 

5.4.1 Intervjuguide 

 

Inledningsfråga; Berätta om när ni vill göra bra ifrån er i skolan. 

                                 

Fortsättningsfrågor:  

 På vilket sätt tror ni att det ni kan blir kontrollerat av lärare? Inte blir kontrollerat? 

 

 Vad tror ni händer på bilderna? 

 

 I vilka av dessa bilder känner ni att det viktigt om ni gör/svarar rätt eller fel? 

 

 När är det som är viktigast att göra som läraren säger? Varför är det viktigt att göra 

som läraren ber dig om? 

 

 Hur beter ni er i de olika situationerna på bilderna?  
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 Om vi skulle lägga bilderna efter viktigast-minst viktig i skolan, hur skulle de läggas 

då? 

 

 Vilken roll spelar det om du svarar rätt eller fel i klassrummet, eller på till exempel 

olika prov eller test? Hur känns det om man svarar fel? 

 

 

 Får du en stjärna eller en kommentar från läraren i din bok när du skriver? – varför får 

du det tror du? Hur känner ni inför att få kommentarer och stjärnor på era texter? 

 

 Brukar ni förbereda er när ni har till exempel läxförhör eller glosförhör eller 

redovisningar? Varför gör ni/gör ni inte det? 

 

 Jämför läraren/ni era resultat/kommentarer med kompisarna? Hur känns det om någon 

annan fått bättre eller sämre resultat än en själv? 

 

                                 

5.5 Etiska övervägande och etiska problem 

 

Vi är medvetna om riskerna med intervjuer där flera medlemmar deltar då vi inte kan 

garantera att det som sägs inte sprids vidare av deltagarna själva. Det kan innebära att en del 

inte vågar uttrycka sina åsikter (Trost, 1993). Vi kan bara garantera att vi inte sprider 

informationen vidare till andra än de som kan ta del av uppsatsens empiriska material. Vi 

förmedlar till eleverna och till föräldrarna med en lapp där vi berättar vilka som har till gång 

till materialet och även ber om målsmans tillstånd för att genomföra intervjun med deras barn. 

Vi berättar vid intervjutillfället ännu en gång vilka som kommer ha tillgång till materialet och 

hur det kommer användas. Vi har även informerat eleverna om att det är helt frivilligt att delta 

och att man inte behöver svara på frågorna om man inte vill detta. Speciellt viktigt är det med 

föräldrarnas tillstånd då vi valt att filma intervjun. Vi har tagit del av de forskningsetiska 

reglerna och delgett information kring undersökningen så att samtycke har kunnat ges av 

elever och föräldrar (codex, 2010).  
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6. Resultat och analys 

 

Vi har valt att skriva resultat och analys tillsammans. Det för att några färdiga reslutat och 

sanningar är svåra att ställa efter det material vi har.  Ett sammanslaget resultat och analysdel 

gör det tydligare än om vi hade delat upp det. Däremot har vi en kortare resultatdel för att 

tydliggöra i vilka situationer och hur eleverna anser sig bli bedömda. Det är också för att 

redovisa vilka aspekter som kommit fram under intervjun. I analysen har vi valt att dela upp 

det i kvalitativt skilda sätt att erfara bedömning som vi kan se i intervjumaterialet.  

Vi har genomfört intervjun i en årskurs fem. I intervjun hade vi sju deltagare. Dessa har haft 

tillstånd hemifrån för att deltaga och eleverna är medvetna om att det är frivilligt och hur 

materialet kommer att behandlas. I intervjugruppen deltog sju elever varav alla var flickor. 

Det kan påverka resultatet vilket vi är medvetna om, men det var de sju elever som hade 

tillstånd och ville vara med. Vi är även medvetna om att detta inte är någon direkt överförbar 

sanning utan dessa elevers upplevelser och tankar. 

 

6.1 Prov och test som bedömning 

 

De flesta av eleverna upplevde att prov var den främsta bedömningsformen. Det var den form 

som skapade störst nervositet hos eleverna och de uttryckte en oro kring proven. Eleverna 

berättar om vikten av proven och att det är den bedömningsformen som väger tyngst. 

Eleverna berättar att prov är det som tas upp på utvecklingssamtalen och redovisas i 

omdömena. Prov ses som en språngbräda för bra betyg i framtiden . På frågan om det var 

viktigt att göra rätt på prov svarade en elev att ” Ja, det är det så man lär sig till högstadiet. 

Grundsakerna och så”.  

     Däremot sågs inte test som lika viktigt då de inte fyllde samma funktion. Test var en hjälp 

på vägen mot utveckling av kunskaper och skapade inte samma nervositet. Det var inte lika 

mycket som hängde på om testresultaten var bra. På testen är det mer acceptabelt att göra fel 

för då får de reda på det rätta svaret till nästa gång. Läxförhör och glosförhör sågs ännu 

mindre som något viktigt att förbereda sig inför eller göra rätt på.  

     I användandet av bilderna så placerades den bilden som eleverna bestämde var en 

provsituation främst i ledet från viktigast till minst viktigt att svara rätt eller fel.  
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6.2 Redovisning som bedömning 

 

Redovisning placerades som nummer två i ledet viktigast till minst viktigaste situationerna att 

prestera inom. Eleverna beskriver redovisningarna som nervösa. De känner en nervositet inför 

att stå inför hela klassen och redovisa sitt material, prata högt och tydligt så att alla hör samt 

att svara på frågor som ställs till dem. Eleverna beskriver att de övar extra på sin redovisning 

eftersom de vill göra bra ifrån sig inför hela klassen. De uttrycker en nervositet inför att få 

frågor som de inte kan besvara. En elev berättar att den inte vill stå inför hela klassen och inte 

kunna svara på frågan, då kan det framstå som att eleverna inte läst in sig tillräckligt på sitt 

ämne. De uttrycker att det är skillnad från att bara bli bedömd av läraren, men nu blir de 

bedömda av hela klassen. Eleverna menar också att det kan vara svårt att redovisa något som 

de inte är intresserade av, då det kan vara svårare att läsa in sig på ett ämne som de inte är 

intresserad av än att läsa in sig på något som de är intresserad av.  

 

6.3 Att tala i klassrummet 

  

Eleverna beskriver att tala i klassrummet som en bedömningsform där de gärna vill svara rätt 

på frågorna som ställs till dem. En elev berättar att det är mindre obehagligt att själv räcka 

upp handen och svara på en fråga än att få den ställd direkt till sig. När de får frågan direkt 

ställd till sig så känner de genast en press att kunna svara men när de självmant räcker upp 

handen så vet de att de kan svara eller har något att tillföra. De uttrycker ett obehag att svara 

fel men att det inte är samma nervositet som vid till exempel redovisningar. Eleverna menar 

att det beror på att de är trygga i klassen. De berättar att det inte är tillåtet att skratta åt 

varandra men att det ändå händer.  

     Eleverna beskriver att det är obehagligt att gå fram och skriva på tavlan när de har alla 

blickar vända emot dem, det beskrivs som ungefär samma nervositet som vid en redovisning. 

En elev menar att även om den kan skriva rätt på tavlan så är det ändå nervöst att gå fram.  

Eleven uttrycker att de vill skriva rätt på tavlan eftersom den vet att klassen och läraren 

granskar svaret.  

     Bilden som eleverna har bestämt är handuppräckning i klassrummet placerades som 

nummer fyra medan att skriva på tavlan placerades som nummer tre.    
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6.4 Kommentarer som bedömning 

 

Eleverna beskriver att de får kommentarer på deras uppsatser, test och berättelser. De tycker 

att det är positivt med kommentarer i texterna då det är en form för att driva deras arbeten 

framåt. De uttrycker även att det är positivt att kommentarerna är i deras texter så att lärarna 

inte behöver berätta resultaten eller omdömena inför hela klassen. Kommentarerna ses inte 

som ett orosmoment utan mer som en hjälp för eleverna att utvecklas. Eleverna berättar att 

kommentarerna kan vara i form av kommentarer, bockar eller inringningar och att 

kommentarerna innehåller förslag på förbättringar. Eleverna uttrycker en medvetenhet om att 

kommentarerna är en hjälp för dem att nå målen.   

 

6.5 Analys 

 

Vi har bearbetat vårt empiriska material på det vis att vi har ett flertal gånger tittat på filmen 

och försökt skapa oss en överblick över vad som egentligen sägs, både explicit och implicit. 

Vi har även transkriberat materialet för att lättare få en klar översikt av vad eleverna säger och 

även kunna göra tolkningar av vad som sägs. Analysen är inspirerad av den fenomenografiska 

ansatsen på det viset att vi valt att dela upp vårt empiriska material i beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna innehåller både en när- och en hur- aspekt. Uppdelningen i 

kategorier är av horisontell form där inte några svar är viktigare än andra (Uljens 1989). 

Anledningen till att väljer beskrivningskategorier är för att lättare få en översyn av materialet. 

Vi har delat in materialet i kategorier kring bedömning och efter vad eleverna uttrycker att de 

upplever och efter vilka situationer de beskriver att de märker av någon form av bedömning. 

 

6.6 Bedömning för framtida ansökningar 

 

 Majoriteten av eleverna beskriver prov som en bedömningssituation på det viset att de vill 

kunna svara rätt på frågorna på proven. Det är viktigt för eleverna att klara proven då de 

menar att man läser på innan provet och förbereder sig. De ser proven som ett underlag för 

betyg och omdömen som i sin tur ligger som grund för deras framtida utbildning. De 

beskriver att proven är viktiga då lärare har större användning för dem för att se om de har 

uppnått målen. Proven tas på stort allvar och ses som något som deras framtid hänger på. 

Prestationskraven är höga samtidigt som eleverna vet om att det ofta går fel när de är nervösa.  
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Provresultaten redovisas under utvecklingssamtalen och används för att se om eleverna är på 

väg mot att nå målen. Proven upplevs som en nervös bedömningssituation för eleverna där de 

vill prestera. Däremot så beskriver några av eleverna i intervjun att de bara kan göra så gott de 

kan så de bör egentligen inte vara nervösa. En del av nervositeten är på grund av att resultaten 

visas på utvecklingssamtalen. Eleverna berättar att ”detta är ju ett prov, och det är det ju 

viktigt med betyg och så, så man kan få en bra linje. Alltså jobb och så.  Men mest på 

högstadiet”. Även om eleverna beskriver att det är viktigast på högstadiet för fortsatta studier 

så säger de att det är viktigt att besitta en form av grundkunskaper och de får de nu om de lär 

sig det som läraren säger.  

     Proven är för dem den viktigaste bedömningssituationen. De läser på inför proven men 

ibland gör de slarvfel, men det gör inte så mycket. Däremot berättar de att det är under proven 

som de inte vill göra sådana fel. En elev berättar att inför prov kan de bli så nervösa så allt går 

fel, de andra fyller då i med att det är viktigt att lita på sig själv där annars blir det fel. De är 

pålästa inför proven och det är då det är meningen att de ska visa vad de kan. För att de ska bli 

mindre nervösa inför proven så berättar de att lärarna brukar säga till dem att se det som ett 

test, för test väger inte lika tungt för eleverna.  

     Test jämför eleverna med glosförhör och läxförhör, det upplevs inte som lika jobbigt. En 

elev beskriver det såhär ” Läxförhör, där har vi ju glosförhör varje vecka. Om det inte lov 

eller sådant där. Och då tror jag inte att någon i klassen känner någon press att man ska kunna 

det. Däremot så tycker jag det viktigare på test eller prov”.  De ser inte att test ligger till 

underlag för några betyg, däremot är test mer kunskapsdrivande. Testen ska ta dem framåt för 

att nå målen, inte för att få högre betyg. Testen är då mer målinriktade för eleven än vad 

proven är som är mer resultatinriktade. 

     Eleverna beskriver att provresultaten jämförs mellan varandra, men bara om man vet om 

att man har ett bättre resultat än den andre. De beskriver att de inte vill vara sämre. Den bild 

som eleverna bestämt handlar om ett prov är den bild som anses viktigast och anses vara den 

viktigaste situationen i klassrummet. 

 

6.7 Offentlig bedömning 

 

Redovisning är en annan bedömningssituation som några av eleverna beskriver som jobbig. 

De berättar att de ofta redovisar då de gör många arbeten. Inför en redovisning så förbereder 

de sig extra. Det är mycket att tänka på, de ska tala tydligt och högt så alla förstår och inte 

visa att de är nervösa. En elev säger att ” Ja, det är pinsamt att säga fel inför hela klassen”. De 
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tycker det är jobbigt om de blir avbrutna och måste börja om på grund av olika orsaker. Det är 

också jobbigt om de skulle bli ifrågasatta eller få frågor på arbetet som de inte kan svara på. 

Även om det är så att frågorna kommer från deras klasskamrater.  De berättar om ett särskilt 

tillfälle när de redovisade och de fick frågor de inte kunde svara på och menar att om de inte 

är speciellt intresserade av det område de redovisar om så kan de inte alltid svara på alla 

frågor och situationen blir jobbig för dem. Eleverna berättar att de förbereder sig inför 

redovisningar genom att träna på att prata högre och tydligare så att alla förstår vad de säger. 

Men att det är svårt för när de redovisar så pratar de ofta för lågt. När eleverna får i uppgift att 

placera bilderna från viktigt till minst viktig att svara rätt på så hamnar bilden som de bestämt 

är en redovisning som nummer två. En tolkning är att redovisningar ses som ett muntligt prov 

på det som eleverna har skrivit i sina arbeten. Det är ett tillfälle där de ska stå till svars inför 

sina kamrater och lärare. De ska även stå till svars för sitt arbete och tillåta att andra 

kommenterar och ifrågasätter deras jobb. Det blir en nervös situation där eleven ska stå inför 

en hel klass och tänka på att uttrycka sig väl och vara kunnig inom sitt område, vilket de 

beskriver att de inte alltid klarar av. Det är även en nervositet och genans i att stå inför hela 

klassen och bli bedömd efter hur de kan presentera sitt arbete och kanske inte kunna svara på 

en ställd fråga. Istället för att bli bedömd som på ett prov, av en person, så blir de bedömda av 

25 stycken till.  

      Eleverna beskriver att det är viktigt att svara rätt i klassrummet även utanför 

redovisningsmomentet. De beskriver att de gärna vill svara rätt, och med att svara rätt menar 

de att svara det som läraren vill veta. Några av eleverna berättar både att det inte gör så 

mycket att svara fel, men alla vill samtidigt svara rätt. De uttrycker en medvetenhet om att det 

inte gör något att göra fel, samtidigt som känslan av att göra fel och att det blir pinsamt tar 

över.  Det kan vara pinsamt att svara fel inför hela klassen. De säger i intervjun att det är 

jobbigare att svara fel när man får frågan direkt ställd till sig än om frågan hade varit ställd till 

hela klassen. Får de frågan direkt ställd till sig så säger en elev att den känner att ” Om de 

frågar mig så vill jag helst svara rätt. Så sitter hela klassen, så kan de det, så kan inte jag det så 

då känner man lite press på att man ska kunna det”. Eleven uttrycker att det är viktigt för den 

att svara rätt inför sina klasskamrater som främsta anledning. Men de säger även att ” Om 

man har läst på det så vill man egentligen svara rätt. Läraren märker om man läst på eller inte 

läst på”. Den eleven anser att det är viktigt att svara rätt inför läraren också, de vill inte att 

läraren ska tro att de inte läst på när egentligen har det, men inte kunde svara. 

      De beskriver att en trygghet i klassen är viktig och att de inte får lov att skrattat åt den som 

svarar fel. En annan situation som det är viktigt att göra rätt i är när de ska svara på tavlan. Då 
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är hela klassens blickar på en så då vill de inte göra fel. Det sågs som den situationen i 

klassrummet som det var viktigast för flera av eleverna att svara rätt i. De beskriver att det är 

”skämmigt” att svara fel. En elev uttrycker att ” men jag tror man blir mer nervös av den. Man 

blir mer nervös om man gör fel”. Bilden som vi visade med en elev som skrev på tavlan 

placerades som nummer tre i ordningen av eleverna när de placerade bilderna från viktigast 

till minst viktig situation att svara rätt i.   

 

6.8 Stöd för utveckling 

 

 Utvecklingssamtal är en annan del där de ser sig bli bedömda. De kan vara nervösa inför 

samtalen även om de vet att det inte är så allvarligt. På utvecklingssamtalen beskriver de att 

de får ett omdöme. På omdömet står det om de har nått målen eller inte och vad de kan göra 

för att nå målen.  De kommenterar det med att ” Jag tror faktiskt att de flesta har nått målen”.  

De berättar också om provresultaten som redovisas på utvecklingssamtalen och säger att de då 

egentligen önskar att de kunde få gå ut en stund och sen in igen för att det är ett så nervöst 

tillfälle ” man sitter typ och skakar, och kan inte jag få gå ut en sväng och komma in sen 

igen.”  

          Eleverna berättar att de brukar få kommentarer på sina texter. De får bockar när de 

skrivit fel eller så blir det som är fel inringat. På vissa prov får de också kommentarer längst 

ner om vad de missat eller kunde gjort bättre. Att få kommentarer ansågs inte så jobbigt, det 

var istället bra. De såg det som att kommentarerna är till för att hjälpa dem att komma vidare 

och lära sig mer. Även test sågs som ett sätt att komma vidare. Lite nervöst var det med test 

men det var mest till för att lära sig mer och veta vad de redan hade lärt sig. Testen var också 

ett underlag för omdömena men inte så allvarliga som proven. Det är okej att göra fel på test 

även om de helst vill svara rätt. En anledning till att de fick kommentarer på sina texter var 

enligt dem att läraren skulle slippa säga allas resultat högt i klassrummet.  

      Eleverna berättar även om en dam som besöker klassen då och då för att läsa med 

eleverna. De ska då göra tester där de ska läsa en mängd ord under en minuts tid och skriva 

och räkna ihop med henne. De får sen veta om de behöver extra stöd i undervisningen. Vi 

tolkar det som att det är en specialpedagog de talar om. De beskriver ingen direkt nervositet 

kring det momentet, däremot så beskriver de en förnedring av att prestera sämre än de 

eleverna som får extra stöd. De berättar om en oro för att själv vara den som behöver stöd. 

Om någon som brukar vara sämre plötsligt är bättre än en själv börjar de direkt misstänka 

fusk, de säger att de tänker att ”bänkkompisen är väldigt duktig, det vet jag”. De beskriver 
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också att de inte vill vara sämre än någon av dem som går i specialgrupp för de ska vara 

sämre i skolan. De börjar då själva undra över om de ska behöver specialhjälp om de har 

sämre resultat. 

 

6.9 Bedömningsfrihet som brist på styrning 

 

Genom bilderna som vi använde för intervjun så berättar eleverna om speciella situationer och 

lektioner i klassrummet där de inte känner att det är någon press eller att det spelar någon roll 

vad de gör under lektionen. Vi tolkar det som att eleverna här inte ser att de blir bedömda. En 

av bilderna tolkar eleverna som både en bildlektion eller eget arbete. Om det speglade en 

bildlektion så ansåg dem att det inte var en lektion där det var så viktigt att göra rätt eller fel. 

På bilden får de enligt eleverna ”göra som man vill”, det spelar inte stor roll. De säger att 

”Bilden är inte så viktig. Bild får man göra som man vill”. Fast bara man håller sig till 

uppgiften som de har fått så får de själva sedan komma på hur den ska utföras. Bilden är 

väldigt fri. I bilden säger de att där får de inte några betyg.  

     Eget arbete var inte heller någon situation där det spelade någon större roll vad de gjorde 

eller hur de gjorde det. Det beskrevs som ganska fritt och sågs då inte som en situation där de 

ansåg sig bli bedömda. Eleverna beskrev eget arbete som ”Då hade det inte gjort något. Då 

blir man inte nervös för det är inte betyg eller så”. 
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7. Diskussion 

 

Vi tänker här diskutera den analys vi gjort och elevernas svar på våra frågor. Vi kommer utgå 

från våra beskrivningskategorier som vi har i analysdelen där vi kommit fram till skilda sätt 

för elever att erfara bedömning.  Vi kommer diskutera våra kategorier mot andra forskares 

resultat. 

     Vi kommer främst att diskutera utifrån Miller & Parletts (1974) kategorier om cue-seekers, 

cue-conciouness och cue-deaf. Vi kommer även att diskutera kring Becker, Geer och Hughes 

(1968) resonemang om vikten av att uppnå ett visst betyg. 

 

7.1 Bedömning för framtida ansökningar 

 

Vår undersökning visar att bedömning för framtida ansökningar är en viktig del av 

bedömning. Framtida ansökningar ses som en stor anledning till att de blir bedömda och de 

erfar att det är det största skälet. Just den formen av bedömning visar sig främst i prov och test 

enligt eleverna.  

    Becker, Geer och Hughes (1968) studie visar att collegeelever lägger stor vikt vid att 

prestera och få höga betyg. Elever utvecklar strategier och metoder för att uppnå höga betyg 

och lär sig det de behöver till prov. Enligt Becker, Geer och Huges (1968) står prov i vägen 

för kunskap. Enligt vår undersökning beskriver elever att det ibland går för fort fram och de 

måste komma ihåg mycket inför proven. De beskriver inte att de utvecklar sina kunskaper 

inför ett prov, mer än att de behöver memorera mycket.  Becker, Geer och Hughes studie visar 

att det är för elever viktigt att ligga över snittet för att passa in och klara i sig skolan. Det kan 

vi till viss del urskönja då eleverna har en rädsla för att hamna i specialgruppen. De anser 

också prestera inför föräldrar och varandra ses som något av vikt då de jämför provresultat 

med varandra och provresultaten redovisas på utvecklingssamtal. Eleverna har en uppfattning 

om vem som är duktig i klassen och vem som inte är det och beskriver där att de gärna vill 

vara bättre, alltså ligga över snittet. Becker Geer och Hughes (1968) tar upp att betyg påverkar 

elevers beteende i klassrummet och att de anpassar sig till lärarens förväntningar, det för att 

höja sitt snitt och för att bli godkänd av läraren. Eleverna uttrycker inte att de på något vis 

anpassar sitt beteende efter lärarens förväntningar. Däremot kan det tänkas att de gör det i alla 

fall, fast inte medvetet.  
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    Miller och Parlett (1974) studie visar på tre kategorier som kan utvecklas i ett klassrum där 

elever är medvetna om vikten av prestationer på prov och dess inverkan på betygen. Det vår 

undersökning visar är att eleverna till viss del är cue-deaf men har medvetenhet som lutar mot 

cue-conciouness då de är till viss del medvetna om vikten av goda prestationer men kan inte 

leta eller finna ledtrådarna själva utan de måste få dem direkt av lärarna. Inför proven så 

beskriver eleverna en tro på hårt arbete och att lära sig det som de behöver lära sig inför 

proven. De beskriver inte att de skulle kunna påverka sina betyg eller omdömen på något 

annat sätt än genom att göra det som sägs åt dem. Däremot beskriver de test som en 

introduktion till de större proven och att de genom kommentarer där kan få reda på vad de 

behöver kunna inför proven, det de implicit säger är att de finner ledtrådar i kommentarerna. 

Miller och Parlett (1974) beskriver ett ledtrådsletande i klassrummet där elever aktivt eller 

medvetet försöker finna dessa för att klara sig i skolan. Det är inget som syns explicit i vår 

undersökning men kan tänkas finnas ändå då de gärna vill göra det som förväntas av dem. Ett 

utvecklande av ledtrådsletandet är möjligt ur den medvetenheten att göra bra på prov är 

viktigt för att få bra betyg för att kunna tillslut välja en bra linje och får det jobb som önskas. 

Elevernas uppfattning om bedömning som framtida ansökningar påverkar deras prestationer 

under provsituationer. De ser ett samband mellan prov och betyg som är viktigt för dem. 

Becker, Geer och Hughes (1968) visar på elevers paralleller som de drar mellan prov och 

betyg. Proven blir då avgörande och ett kunskapsvisande inför bedömning och betygssättning. 

Samtidigt tar de upp hur betyg och jakten på betyg över snittet även visas i elevers beteende i 

klassrummet. Becker Geer och Hughes tar upp att konsekvenserna av att jaga betyg och 

prestera på prov blir att eleverna lär sig för lärarens skull eller för att ligga över snittet och 

passa in i klassen. De utvecklar metoder för att klara sig i klassrummet och det bildar ett rätt 

och fel- sökande hos eleverna. Enligt Miller och Parlett (1974) så uppkommer cue-seekers 

genom en rädsla hos elever för att vara lågpresterande och därför utvecklar de strategier för att 

klara sig både i klassrummet och på proven. 

     Något som vår studie visar som inte forskarnas studier kunnat visa eftersom de är gjorda 

på äldre elever är att även yngre elever besitter en medvetenhet kring bedömning. Något som 

vi anser vara intressant är hur medvetenheten kanske påverkar och utvecklar ”cue-seekers”. 

Eleverna i vår studie beskriver en syn på framtiden där deras fokus är riktat mot prestationer 

istället för kunskap. Det visar att de vill anpassa sig och prestera det som lärare förväntar sig 

av dem, istället för att ifrågasätta och utvecklas. 
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7.2 Offentlig bedömning 

 

Eleverna finner redovisning, att tala högt inför klassen och skriva på tavlan, som en form av 

bedömning. Här erfar eleverna vikten av att svara rätt och kunna försvara sina åsikter och 

arbeten som en bedömningsform. Det som sägs bedöms enligt dem av både lärare och elever. 

Jacksons (1968) studie visar att elever anpassar sina svar efter lärarens förväntningar och att 

det även finns en prestation inför klasskamrater. Vår undersökning visar att elever känner en 

prestation inför sina klasskamrater men att en trygghet i klassen hjälper dem att våga. 

Tryggheten och miljön i klassrummet är något som Jacksons studie inte tar upp men som 

eleverna i vår intervju tar fasta på.  

      De formerna av bedömning som innefattar att eleverna talar högt inför andra och 

presentera sitt arbete uppfattas som en synlig bedömning där det de står för eller har presterat 

visas upp inför både lärare och kamrater. Eleverna beskriver en känsla av obehag inför de 

momenten vilket också kan ses som en känsla av utelämnande då deras prestationer ska 

bedömas av flera. Ett prov bedöms endast av läraren och inte av andra elever. De behöver inte 

heller stå till svars eller förklara sig inför kamrater under ett prov. Det behövs däremot under 

en redovisning eller när de ska tala högt inför klassen.  

     Becker, Geer och Hughes (1968) beskriver hur elever försöker inte bara inför lärare utan 

även inför kamrater vara pålästa och kunniga. Det för att hamna över snittet och få bra betyg. 

Det beskriver även elever i vår undersökning då de menar att det är viktigt att lyssna på de 

andra som redovisar då de kan få reda på något nytt. Det framkommer inte om det nya som de 

får reda på är ny information eller om det är hur lärare förväntar sig hur de ska agera i sin 

redovisning. 

     Jacksons (1968) studie visar att elever uppmärksammar hur andra elever beter sig och hur 

lärare svarar på det beteendet. Det använder elever som en kunskap om hur de sedan ska veta 

hur de i sin tur ska bete sig eller svara. Jackson (1968) menar att elever läser av lärares 

kroppsspråk och beteende för att se vad som är rätt eller ett bra svar. I vår undersökning visar 

elever att det är viktigt att svara rätt om frågan som läraren ställer är ställd direkt till dem. Det 

för att resten av klassen då väntar på svaret och kanske vet vad svaret är. Eleven vill då 

prestera det som läraren och klassen förväntar sig. Det kan då tänkas att de andra eleverna 

anpassar sina kommande svar efter vad läraren förväntar sig.  

     Becker, Geer och Hughes (1968) studie pekar på att elever anpassar sig efter hur läraren 

vill ha det. Vill en lärare inte ha frågvisa elever så får de heller inte frågvisa elever. Elever lär 
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sig fort vad som anses vara ett korrekt beteende och ett bra svar på frågor i klassrummet. När 

eleverna talar om hur de förbereder sig inför redovisningar så är det på ett visst sätt och det 

finns ramar för redovisning. Läraren styr vad de ska skriva om och eleverna plockar upp det 

som de tror att de förväntas ha med. Eleverna beskriver att det kan finnas brist på intresse i 

styrningen av arbete och att det då är svårare att lära sig allt som de bör kunna ifall om de 

skulle få en fråga. Prestationen ligger då i att ha lärt sig det som de tror att lärare förväntar sig 

att de lärt sig.  

 

 7.3 Stöd för utveckling 

 

Kommentarer på texter, test och berättelser ses som en bedömningsform som är till för att 

hjälpa eleven till utveckling.  Eleverna i vår undersökning uttrycker att kommentarer är till för 

deras skull. För att de ska lära vidare. De beskriver även test som en förberedelse inför prov. 

Kommentarerna fungerar då som hjälp. Miller och Parlett (1974) beskriver cue-conciouness 

som elever som kan finna ledtrådar för att klara sig i skolan. Det elever beskriver är att de 

kommentarer de får på test kan hjälpa dem att klara proven. Tankarna som eleverna har då är 

framåtskridande då kommentarer på test hjälper klara proven så att de kan få bra omdömen. 

Kommentarernas funktion är då mer som en ledtråd än som en hjälp för att utveckla sitt 

lärande. Det gör att eleverna är cue-conciouness i sitt ledtrådsanvändande. De är medvetna om 

kommentarerna som hjälp för prestation. Det blir då återigen ett presterande istället för ett 

lärande. Kunskapen hamnar inte centrum. Becker, Geer och Hughes (1968) visar i sin studie 

att betyg och prestationer kan stå i vägen för elevers kunskapsutveckling då elever bara lär sig 

det de behöver för att klara sig.  

     Bedömningen i sig ses inte som något som är negativt hos elever eller oroframkallande. 

Det beskrivs snarare som en hjälp för dem. De drar parallellerna till framtida ansökningar 

istället för en kunskapsutveckling oftare än de ser det som ett sätt att lära vidare. Eleverna 

blickar mycket framåt istället för att lära här och nu. Däremot så är just kommentarer den 

metod av bedömning som de kopplar tydligast till en kunskapsutveckling och ett lärande. 

Kommentarerna ses som en tydlig hjälp från läraren för att de ska kunna utvecklas istället för 

som till exempel vid prov där poäng och slutliga resultat inte pekar mot någon 

kunskapsutveckling utan mer visar vad du kan här och nu. 
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7.4 Bedömningsfrihet som brist på styrning 

 

 När eleverna i vår undersökning inte kan se några klara paralleller till bedömning så 

beskriver de ämnet inte heller som lika viktigt. I bildämnena eller under eget arbete kan 

eleverna inte finna någon röd tråd till bedömning och de beskriver inte att de behöver 

prestera. Eleverna har då inga tydliga mål att uppnå och betyg och prov är inte aktuellt. 

Becker, Geer och Hughes (1968) studie visar att elever presterar för att nå ett mål, till 

exempel då ett högt betyg. Eleverna i vår undersökning ser inte målet och känner då inte 

heller ett behov av att prestera. Jackson (1968) menar att elever läser av lärares beteende och 

önskemål om prestation. Visar då inte läraren några önskemål om prestation eller mål att 

uppnå så blir ämnet oviktigt för eleven. Om eleven då har en uppfattning om att det som 

bedöms är det viktiga så blir ämnen där de inte ser en bedömning mindre viktiga att prestera 

inom. Miller och Parletts (1974) cue-seekers uppkommer i en rädsla för att misslyckas och 

Becker, Geer och Hughes (1968) menar att elever önskar prestera över snittet. Den 

prestationen görs inte endast för elevens kunskapsutveckling utan för höga betyg och en bra 

framtid. När då betyg och framtiden inte syns i ämnet så visar eleverna i vår undersökning att 

de då inte heller behöver prestera. 

     En frågeställning kan vara att när det i ämnet är en brist på styrning och elever får arbeta 

på ett friare sätt så känner elever inte kraven och har då inte heller samma behov av att 

prestera. Eleverna i vår studie drar kopplingen från prestation till betyg till ett bra jobb. När 

kopplingen försvinner och styrningen av läraren inte finns så försvinner också skälet till att 

prestera. Eleverna säger att de i de friare ämnena så som bild eller eget arbete får göra som de 

vill. De finner inte lektionen meningsfull för deras framtida betyg och tror då att de kan göra 

som de vill utan att bli bedömda och utan att det spelar någon roll för framtiden eftersom de 

inte beskriver att de har ett behov av att utveckla sina kunskaper i stället för betyg. 

Kunskapsutvecklingen får ta ett steg bak för att betyg och prestation ska få komma fram.  

 

7.5 Metoddiskussion 

 

Vi har kunnat genomföra vår undersökning som planerat. Elevernas upplevelser och det de 

erfarit i klassrummet och dess beskrivningar av dem har legat till grund för vårt resultat och 

analysdel. Uppsatsen är valid i den bemärkelse att vi har undersökt vad vi menat att undersöka 

och att vi har lyckats undersöka det vi ville. Vi anser att det fungerat att använda en 
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fokusgruppintervju för att få svar på våra frågor. Längre tid hade kunnat ge oss fler 

möjligheter till att kombinera intervju med observationer men det var inte möjligt just nu. 

     Vi har transkriberat materialet vilket har gett uppsatsen en högre reliabilitet och lägre risk 

för felkällor och feltolkningar. Uppsatsen hade förmodligen haft en större validitet om vi hade 

haft fler intervjuer och intervjudeltagare då svaren kunde ha blivit flera och 

beskrivningskategorierna annorlunda men detta var inte möjligt på grund av tidsbrist och 

dåligt gensvar på skolan. Det faktum att det endast var flickor som ville deltaga i intervjun 

kan också påverka resultatet, det är inget som vi vet eller kunde påverka. I intervjun kan den 

mänskliga faktorn spelat in och påverkat svaren, eleverna kan ha påverkat varandras svar 

vilket var en risk med fokusgruppintervjuer. Var intervjun utförts och det faktum att vi har 

filmat dem kan också spela in på svaren, däremot underlättar en filmning för vår del då vi kan 

fokusera på deras diskussioner och intervjun istället för på anteckningar som kunnat störa oss 

och gjort att vi missat detaljer och nyanser. Störningar så som avbrott av personal som vandra 

in i klassrummet kan ha stört eleverna och deras agerande. 

     I intervjun använde vi oss av bilder som diskussionsmaterial. Det är alltid en risk med 

bilder då de kan fungera ledande. Bilderna är inte plockade utan syfte till diskussioner men 

ändå försökts hållas öppna för fria tolkningar hos eleverna. Det är näst intill omöjligt att ha 

bilder som inte användaren har ett syfte med eller som inte visar den intervjuade något.   

     Vi har data där eleverna kan ha missuppfattat oss eller glidit ur ämnet så vi har fått 

information som inte varit relevant för vår fråga. Däremot har eleverna ofta hittat tillbaka till 

ämnet och diskussionen har kunnat fortgå. Vi har använt oss av intervjuguiden vilket 

underlättat för att behålla fokus på frågan. Men risk för missuppfattning finns ändå. Vi tror 

inte att vi styrt elevernas diskussioner och svar men kan inte bortse från risken att vi gjort det 

då vi haft ett syfte med intervjun.  

 

 

7.6 Slutsats 

 

Studien har nått sitt syfte då den har givit kunskap och inblick i elevers uppfattningar om 

bedömning. Eleverna erfar bedömning som något som har olika syften, bedömning för 

framtida ansökningar, offentlig bedömning, stöd för utveckling och bedömningsfrihet som 

brist på styrning. Det är de kvalitativt skilda sätt som vi sett att elever erfar bedömning på. 

Inom första kategorier ligger fokus på prov, test och utvecklingssamtal och hur de leder vidare 

mot prestationer som rör betyg. Inom andra kategorin, offentlig bedömning, behandlas 

situationer som redovisning och tala inför klassen. Den tredje kategorin behandlar elevers 
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upplevelser kring bedömning som hjälper dem framåt i deras skolgång. Bedömningsfrihet 

som brist på styrning berättar om hur elever i vissa situationer inte är medvetna om att en 

bedömning sker och vad som kan hända då.  

     I vår studie kan vi dra paralleller till tidigare forskning som gjorts av Miller & Parlett 

(1974), Becker, Geer & Hughes (1968) och Jackson (1968). Vi kan där finna likheter mellan 

vår studie och deras studie till exempel att elever till stor del presterar för betyg och provens 

skull istället för att utvecklas kunskapsmässigt och hur de anpassar sig i klassrummet för att 

klara det.  

      Studien visar på en medvetenhet även hos yngre elever när det gäller bedömning och att 

de verkar utveckla den efter skolans krav på dem blir högre. Vår undersökning visar också att 

när målet med undervisningen och kraven på eleverna minskar så ser de inte längre ämnet 

som lika viktigt att prestera inom. Den visar också som Jackson (1968) tar upp att elever 

presterar i klassrummet även för kamraternas skull och att de känner att de blir bedömda av 

dem också. De vill inte vara sämre än någon annan och jämför då bara sina resultat när de kan 

vara säkra på att de är bättre. 

 

 

7.7 Konsekvenser för yrkesrollen 

 

 

Konsekvenserna som vi kan se kan uppkomma är att elever utvecklar ett rätt eller fel sökande 

där de försöker leta upp de svar som lärare förväntar sig. Risken är också att elever känner en 

stress och nervositet inför bedömningssituationer vilket kan påverka deras resultat. Det kan 

även bli så att elevers kunskapsutveckling skulle kunna hämmas av att de inte lär för sin egen 

skull utan för att få bra omdömen och betyg. Det finns även en risk att de inte vågar uttrycka 

sig fritt och testa sina kunskaper i klassrummet i sin jakt på rätt svar.  

     En annan konsekvens är att elever utan medvetenhet om att de blir bedömda kan bli att de 

ser skolan som oviktigt då studien visar att eleverna i intervjun inte så vissa ämnen som lika 

viktiga för att de där fick göra vad de ville.  

      

7.8 Framtida forskning 

 

Det kan tänkas att studien hade blivit mer omfattande och trovärdig med fler åsikter om fler 

intervjuer hade gjorts. Det skulle även vara intressant att kombinera lärares syn på bedömning 

med elevers upplevelser och diskuterat det gentemot observationer om vad som verkligen sker 

i klassrummet.  
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8. Sammanfattning 

 

”Provet berör ju betyget, och sen göra bra ifrån sig”- en studie av hur elever i årskurs 5 

uppfattar bedömning, är en studie som belyser elevers uppfattningar och erfarenheter kring 

fenomenet bedömning. Vår undersökning har en fenomenografisk inspirerad ansats.  Vår 

forskningsfråga lyder  

 Hur erfar eleverna bedömning i klassrummet? 

     Vår problemprecisering är 

  När i klassrummet uppfattar elever att de blir bedömda? 

 Hur upplever elever att bli bedömda? 

 

Vår studie genomfördes i november 2010 i en årskurs fem. Studien genomfördes i form av en 

fokusgruppintervju med sju elever.  

     Studien visar att elever erfar bedömning på olika sätt. Deras upplevelser har vi sedan delat 

in i skilda beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna är bedömning för framtida 

ansökningar, offentlig bedömning, stöd för utveckling, bedömningsfrihet i brist på styrning. 

Studien visar på en medvetenhet kring bedömning hos eleverna. Eleverna upplever 

bedömning som något prestationsfyllt och som kan leda till en känsla av stress och nervositet.  

     Vi har i vår studie kunnat se likheter och skillnader med tidigare forskning, så som Miller 

och Parlett (1974), Becker, Geer och Hughes (1968) och Jackson (1968). Denna forskning är 

lite till åren men vi upplever den som fortfarande aktuell då vår studie visade på många 

likheter. Deras resultat upplever vi som att den stämmer väl överens med verkligheten idag, 

då nyare litteratur ofta refererar till dem.  Eleverna beskriver ett behov av prestation och 

betyg. 
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