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FÖRORD 

Den här rapporten bygger på ett tvåårigt forskningsprojekt kring 
bedömning och examination i högre utbildning. Inom ramen för 
detta projekt har jag skrivit ett antal forskningsartiklar. Dessa artik-
lar är dock riktade direkt till vetenskapssamhället, och förväntas ut-
göra bidrag till kunskapsutvecklingen om bedömning i högre ut-
bildning, vilket kan göra dem svårtillgängliga för läsare som inte är 
insatta i fältet. Samtidigt finns det ett stort intresse för frågor kring 
bedömning även utanför forskningsfältet, till exempel för högskole-
lärare och andra verksamma i högre utbildning. Jag har därför valt 
att – utöver den strikt vetenskapliga publiceringen – även skriva en 
mer populärvetenskapligt orienterad rapport med utgångspunkt 
från mitt projekt. Denna rapport ska således inte ses som ett bidrag 
till forskningen om bedömning, även om den är skriven på ett veten-
skapligt sätt. Min förhoppning är istället att den dels ska kunna 
hjälpa till med att öka förståelsen för bedömning i högre utbildning, 
och vilka problem man står inför när man försöker bedöma studen-
ters kompetens, dels att de ramverk som presenteras i rapporten ska 
kunna utnyttjas av andra som stöd för att utvärdera och utveckla sin 
egen bedömningspraktik. 
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INTRODUKTION 

I Sverige infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i juli 
2007, då en ny högskoleförordning trädde i kraft. Denna nya struktur 
innebär bland annat ett resultatbaserat perspektiv på utbildningen. I 
enlighet med detta, förväntas svenska lärosäten upprätta kursplaner 
för alla sina kurser, där man med konkreta och examinerbara läranderesul-
tat (eng. learning outcomes; se t.ex. Adams, 2004) anger vad studen-
terna förväntas kunna vid godkänd kurs. Motsvarande gäller för 
högskoleförordningen, där det anges vad studenterna förväntas 
kunna vid erhållen examen. Dessa förväntade läranderesultat ska 
dels omfatta de mål som specificeras i högskoleförordningen för den 
aktuella examen, dels de eventuella mål som lärosätet har specifice-
rat för respektive examen, ämnesområde och inriktning.  

En viktig fråga i relation till ovanstående är hur man vet att de för-
väntade läranderesultaten verkligen realiseras. Enligt European 
Network for Quality Assurance in Higher Education ska överensstämmelse 
mellan förväntade och förverkligade läranderesultat kvalitetssäkras 
på flera nivåer, både internt och externt (Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 
2009). Samtidigt karaktäriseras svensk högre utbildning av starkt 
decentraliserade bedömningspraktiker. Externa examinatorer är inte 
tillåtna och annan metodik för att åstadkomma större likvärdighet i 
bedömningen av examensmålen har överlag inte utvecklats. Istället 
ges ett separat betyg för varje enskild kurs och ingen aggregering el-
ler sammanvägning av kursbetyg är möjlig. Examinationsformerna 
utvecklas i nära samspel med undervisningen och särskilda resurser 
för examinationen avsätts vanligen inte (Lindberg-Sand, 2011).  
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Vi har således en situation där examination av läranderesultat 
sker i ett ytterst decentraliserat utbildningssystem, och där det oft-
ast faller på examinatorerna att – inom ramen för enskilda kurser – 
både avgöra huruvida de förväntade läranderesultaten realiseras 
samt uppskatta bedömningens kvalitet och relevans. Även om inte 
examensmålen prövas direkt, utan konkretiseras och relateras till 
innehållet i respektive kurs, ställer ovanstående höga krav på lärar-
nas bedömningar. Detta bland annat eftersom målen ofta är såväl 
omfattande och mångdimensionella, som bestående av komplexa 
kunskapsformer (t.ex. värderingsförmåga och förhållningssätt). Vi-
dare uttrycks läranderesultaten, för att vara direkt utvärderingsbara, 
i termer av observerbara handlingar. Bedömning av handling (s.k. 
”performance assessments”) ställer emellertid delvis andra krav på 
lärarnas bedömningspraktik än traditionella kunskapsbedömningar 
(se t.ex. Korp, 2003). Även om övergången till ett resultatbaserat lä-
roplanssystem har som yttersta syfte att förbättra utbildningen, är 
det således svårt att avgöra vad förändringen kan tänkas innebära för 
kvaliteten på bedömningar och betygssättning. Hur kan de kom-
plexa kunskapsformer som anges i examensmålen examineras? Vilka 
utmaningar står man inför? Och vilka möjligheter står till buds? Det 
är dessa frågor som föreliggande rapport handlar om.    
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BAKGRUND 

Som framgick i introduktionen, uttrycks visserligen förväntade lä-
randeresultat (eller ibland ”lärandemål”) generellt i termer av obser-
verbara handlingar, men kan ändå rikta sig mot olika kunskapsfor-
mer. I Högskoleförordningen (1993:100) uttrycks dessa olika kun-
skapsformer som ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” 
samt ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”. Dessa kunskapsfor-
mer utgör i sin tur olika aspekter av kompetensbegreppet. Att ut-
veckla kompetens innebär således att man tillägnar sig både teore-
tiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ett akademiskt eller 
professionellt fält, men också värderingar och sätt att förhålla sig till 
andra människor i en viss social kontext. Dessa olika aspekter måste 
sedan samspela, så att den som besitter kompetens kan integrera 
sina kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att hantera rele-
vanta uppgifter, relationer och situationer (se t.ex. Taconis, Van der 
Plas & Van der Sanden, 2004). Kompetens, så som begreppet an-
vänds i det här sammanhanget, är således dels sammansatt av olika 
aspekter, vilka riktar sig mot olika kunskapsformer, dels görs kom-
petensen utvärderingsbar genom att den formuleras i termer av ob-
serverbara handlingar. 

Ovanstående sätt att använda kompetensbegreppet påminner om 
andra vanliga sätt att definiera kompetens. I den behavioristiska 
traditionen delas exempelvis kompetens också upp i ett antal obser-
verbara delkompetenser. En skillnad är dock att delkompetenserna i 
den behavioristiska traditionen ansågs kunna beskrivas enskilt och 
utan koppling till något särskilt sammanhang, medan lärandemålen 
förväntas vara knutna till en specifik (akademisk eller professionell) 
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kontext. Denna koppling till en specifik kontext skiljer sig även från 
vad Michael Eraut (1994) beskriver som en generisk syn på kompe-
tens, där kompetenser definieras oberoende av kultur och profess-
ionell sysselsättning, utan istället likställs med personliga egenskap-
er. I citatet nedan ges ett exempel från ett OECD-projekt (2005) 
kring så kallade ”nyckelkompetenser”:  

 
/…/ competencies should bring benefits in a wide spectrum of 
contexts, [which] means that they should apply to multiple areas 
of life. Thus, certain areas of competence are needed not only in 
the labour market but also in private relationships, in political 
engagement and so on (s. 7). 

 
Till skillnad från såväl den behavioristiska traditionen, som den 

generiska synen på kompetens, utgår föreliggande rapport från en 
definition av kompetens som innebär att den som är kompetent kan 
agera kunnigt i relevanta situationer. Denna definition lägger vikt vid: (a) 
integrationen av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt till en 
funktionell helhet; (b) att kompetens är något som vi utvecklar och 
inte något som vi föds med; samt (c) kunskapens situerade natur, 
där kompetens inte enbart beror på den enskilda individen, utan 
även på kontextuella faktorer och andra människor (jfr. Baartman, 
Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2006).    

 
 

Att bedöma kompetens 
 
Hur man bedömer kompetens beror ytterst på hur man definierar 
begreppet kompetens, vilket innebär att de olika definitionerna ovan 
leder till olika sätt att bedöma. Till exempel kan en syn på kompe-
tens, som utgår från den behavioristiska definitionen, leda till be-
dömningar som fokuserar på isolerade delkompetenser och där man 
inte tar hänsyn till hur kompetensen yttrar sig i olika sammanhang. 
Detta syns tydligt i nedanstående citat från B. F. Skinner, en gång fö-
reträdare för den behavioristiska traditionen: 
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The whole process of becoming competent in any field must be 
divided into a very large number of very small steps, and rein-
forcement must be contingent upon the accomplishment of each 
step (Skinner, 1996/1954, s. 206). 

 
I linje med citatet ovan, är en vanlig egenskap hos bedömningar 

inom denna tradition att studenters prestationer bryts ned till ett 
antal väl avgränsade uppgifter (s.k. ”items”). En sådan fragmentise-
ring har emellertid kritiserats för att i första hand belöna enkla 
fakta- och minneskunskaper, snarare än komplexa kompetenser 
(t.ex. Birenbaum et al., 2006; Gipps, 2001; Shepard, 2000). Eftersom 
bedömningar och examinationer dessutom har visat sig ha en stark 
påverkan på studenters lärande (t.ex. Struyven, Dochy & Janssens, 
2005), kan bedömningar som fokuserar på isolerade minneskun-
skaper (oavsiktligt) styra studenterna mot ett så kallat ytinriktat lä-
rande. Denna effekt, där bedömningen påverkar och styr studenters 
lärande, kallas ofta bedömningens ”backwash effect” (Biggs, 1999)1. 

På motsvarande sätt som i relation till den behavioristiska tradit-
ionen, kan bedömningar som är i linje med en generisk syn på kom-
petens förväntas vara ”dekontextualiserade”. Detta eftersom en per-
sons kompetens (t.ex. förmågan att samarbeta eller lösa konflikter) 
antas vara tillämplig oberoende av sammanhanget.  

Ett problem med dekontexualiserade bedömningar är dock, ef-
tersom de inte förväntas pröva studenternas kunskaper i ett givet 
sammanhang, att en omtolkning av resultaten från bedömningen 
måste göras, där den specifika prestationen sätts i relation till en un-
derliggande teoretisk modell (eng. ”construct”) (Frederiksen & Coll-
lins, 1989; Kane, Crooks & Cohen, 1999). Sådana indirekta bedöm-
ningar, där studenternas observerbara (”manifesta”) prestationer ut-
gör indikationer på en icke-synlig (”latent”) egenskap, resulterar ofta 
i abstrakta beskrivningar av de kompetensaspekter som prövats, 
                                                        
1 Om bedömningen i första hand används för att ta ett stickprov på studenternas kunskaper, 
utan att återföra resultatet till de enskilda individerna (som i nationella och internationella 
utvärderingar), då kan bedömningen jämföras med att ta temperaturen på någon, det vill säga 
att mätningen inte påverkar individen i någon större utsträckning. Om däremot resultaten 
påverkar den individ som bedöms, till exempel genom ge betyg eller certifikat utifrån resulta-
ten, då finns det ett incitament för studenten att lyckas väl på bedömningen, vilket innebär att 
just bedömningar av sådan s.k. ”high-stakes”-karaktär tenderar att påverka studenternas lä-
rande i stor utsträckning.   
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bland annat eftersom den underliggande teoretiska modellen kan 
vara ytterst komplex (se Figur 1 nedan). Detta gör det i sin tur pro-
blematiskt att utnyttja bedömningen för att stödja studenternas lä-
rande, eftersom det är svårt att se kopplingen mellan studenternas 
(konkreta) prestationer och (de abstrakta) resultaten från bedöm-
ningen.  

Ett annat bekymmer med dekontextualiserade bedömningar, är 
att tanken om att kunna pröva studenternas kunskaper i generell 
mening, utan koppling ett givet sammanhang, inte är i linje med sy-
nen på kunskap som situerad (dvs. kontextberoende). Med anled-
ning av detta har kritik även framförts som menar att studenterna – 
när en given kontext saknas – måste tillämpa en artificiell kontext, 
som är specifik för bedömningssituationen (Biggs, 1996; Shepard, 
2002; Spurling, 1979; Wertsch, 1991; 1998). En sådan kritik innebär 
att kunskapen som prövas, inte alls är generell och tillämpbar i 
många olika sammanhang, utan tvärtom starkt knuten till bedöm-
ningssituationen. En risk med dekontextualiserade bedömningar är 
således att resultaten från ett bedömningstillfälle inte säger så 
mycket om hur väl studenten kommer att prestera vid andra bedöm-
ningstillfällen (se t.ex. Oates, 2003).  

 
 

Figur 1. Mätteoretisk modell av bedömning, där en latent egenskap antas påverka hur 
studenten presterar. Studentens prestation kan därför ses som en indikation på den 
bakomliggande egenskapen. Bedömningen innebär en (om-)tolkning av prestationen i för-
hållande till den teoretiska modell som beskriver den latenta egenskapen.(Anpassad från 
Wilson, 2005).  

 
I kontrast mot den behavioristiska traditionen och den generiska 

synen på kompetens, kräver den definition av kompetens som an-
vänds här att man tar hänsyn till sammanhanget. Detta gör bedöm-
ning av kompetens betydligt mer komplext, eftersom kompetens 
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förutsätts bestå av delaspekter (dvs. kunskaper, färdigheter och för-
hållningssätt) som inte kan bedömas helt isolerade från varandra. 
Inte heller kan resultaten från bedömningar kommuniceras helt ab-
strakt, som exempelvis numeriska värden på standardiserade kom-
petensskalor. Istället behöver studenters direkta prestationer, det vill 
säga deras prestationer så som de ser ut i ett funktionellt samman-
hang, utgöra en central del av kompetensbedömningen.   

 
Bedömning av autentiska uppgifter 
Ifall man vill kunna dra slutsatser om en students kompetens i ett 
funktionellt sammanhang, är kanske det mest naturliga att be henne 
att genomföra en uppgift som kräver denna kompetens och se ifall 
hon klarar det eller inte (Kane et al., 1999). Sådana bedömningar, där 
studenterna bedöms utifrån hur väl de klarar av att utföra en upp-
gift, som kräver en viss kompetens (till skillnad från att exempelvis 
svara på ett antal frågor kring utförandet), kallas i den engelsksprå-
kiga litteraturen för ”performance assessments”2. 

Det som är utmärkande för den här typen av bedömningar är dels 
att studenterna bedöms utifrån hur väl de klarar av att utföra en 
uppgift som kräver en viss kompetens, vilket innebär att bedöm-
ningen är direkt och att en omtolkning av studenternas prestationer 
till en teoretisk modell (som t.ex. ”förståelse”, ”intelligens” eller ”ma-
tematisk förmåga”) därmed inte behöver göras (se Figur 2), dels att 
uppgifterna är ”öppna”. Att en uppgift är ”öppen” innebär att den ger 
stort friutrymme för studenterna konstruera ett svar eller en lösning, 
till skillnad från exempelvis flervalsfrågor där studenten endast be-
höver kryssa i ett av några givna alternativ (Messick, 1996). Den här 
typen av uppgifter har därför sällan ett korrekt svar, utan det som 
bedöms är istället vilken kvalitet lösningen har.   
  
                                                        
2 Det finns ingen motsvarande svensk term och Helena Korp (2003) föreslår begreppet ”till-
lämpningsprov”. Men eftersom ordet ”tillämpning” lätt för tankarna till att man först lär sig 
något teoretiskt och sedan tillämpar det praktiskt, vilket det inte är frågan om, används inte 
detta begrepp här.  
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Figur 2. Direkt bedömning innebär att olika delaspekter av studenternas kompetens 
(uttryckta som separata lärandemål i kursplanerna) bedöms parallellt och att studenter-
nas resultat därmed inte aggregeras för att representera en underliggande latent egenskap 
(jfr Figur 1). En lärarstudents kompetens i att undervisa behöver således bedömas separat 
från studentens kompetens i att göra lektionsplaneringar, även om båda ingår i vad som 
skulle kunna betraktas som ”lärarkompetens”. Här görs dock ingen sådan (om-)tolkning 
av resultaten till en underliggande kompetensmodell, utan bedömningen är knuten till de 
uppgifter som studenterna genomför.     

 
Att ”performance assessments” är öppna är ofta nödvändigt för att 

studenterna ska ges tillfälle att uppvisa sin kompetens. Detta ef-
tersom dessa uppgifter är, som Paul Black (1998) uttrycker det, “ac-
tivities which can be direct models of the reality” (p. 87) och i ”verk-
ligheten” (t.ex. i en professionell yrkesutövning) finns det sällan ett 
enda rätt svar på en uppgift. Denna koppling till en specifik kontext 
är dock inte en självklar följd av definitionen av ”performance as-
sessments”, eftersom en bedömning kan vara både direkt och öppen, 
utan att för den skull ha någon koppling till ett specifikt samman-
hang. Många väljer därför att särskilt urskilja bedömningar med 
koppling till exempelvis en professionell kontext genom att be-
nämna dem ”authentic assessments”, vilket kan översättas med ”be-
dömning av autentiska uppgifter”. Bedömning av autentiska uppgif-
ter innebär att:  
• Man i bedömningssituationen strävar efter att efterlikna den 

komplexitet som återfinns i den specifika kontexten, genom att 
låta studenterna lösa realistiska uppgifter, för att på så sätt få 
bättre underlag för valida tolkningar om studenternas kompe-
tens (Darling-Hammond & Snyder, 2000). 

• Bedömningskriterierna, det vill säga de kvaliteter som ligger till 
grund för bedömningen, återspeglar vad som är eftersträvans-
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värt inom den givna kontexten (Wiggins, 1998). 
 

Styrkan med bedömning av autentiska uppgifter är att tolkningen 
av studenternas prestationer görs med utgångspunkt från samma 
typ av situationer som de förväntas kunna hantera som verksamma 
inom den specifika verksamheten. Man bör dock notera att det i 
princip aldrig kan finnas en perfekt överensstämmelse mellan en be-
dömningssituation och ”verkliga situationer”. Detta eftersom alla 
bedömningssituationer kräver någon form av inskränkningar, inte 
minst på grund av det faktum att studenternas prestationer måste 
observeras eller dokumenteras på något vis, vilket innebär att alla 
bedömningssituationer av nödvändighet är artificiella på ett eller 
annat sätt (Kane et al., 1999). Genom att designa bedömningssituat-
ioner, som är autentiska utifrån flera olika dimensioner (t.ex. själva 
uppgiften, det sociala eller fysiska sammanhanget osv.) menar dock 
bland andra Judith Gulikers och hennes kollegor att bedömningen 
dels kan bidra med valida data om studenternas kompetens, dels ha 
en positiv effekt på studenternas lärande (Gulikers, Bastiaens & 
Kirschner, 2004). Det sistnämnda antagandet bygger på den 
”backwash effect” som nämndes tidigare (dvs. att bedömningen på-
verkar studenternas lärande), där autenciteten förmodas hjälpa stu-
denten av överbrygga avståndet mellan bedömningssituation och 
motsvarande situationer i den verksamhet där de förväntas ingå (se 
även Havnes, 2008).    

Sammanfattningsvis, utgår bedömning av autentiska uppgifter 
från antaganden om att: 
• studenternas lärande riktas mot de kompetenser som bedöms – 

till skillnad från att främja enkla fakta- och minneskunskaper; 
• studenternas prestationer på autentiska uppgifter ger ett bättre 

underlag för valida tolkningar, jämfört med prestationer som 
inte har någon tydlig koppling till en specifik verksamhet; samt 

• de kompetenser som kommer till uttryck i bedömningen inte är 
begränsade till den specifika bedömningssituationen.  

 
 



 

 20 

Problem med bedömning av autentiska uppgifter 
Även om autentiska uppgifter kan förväntas ge bättre underlag för 
valida tolkningar av studenternas kompetens, är ett stort problem 
att det inte finns lika mycket forskning kring denna typ av bedöm-
ningar, jämfört med mer traditionella bedömningsformer. Det finns 
inte heller någon etablerad konsensus kring vilka kriterier som be-
höver utvärderas för att kvalitetssäkra bedömningen av autentiska 
uppgifter. Som exempel kan nämnas att det inom den psykometriska 
(eller mätteoretiska) traditionen finns en relativt väl etablerad kon-
sensus kring acceptabla nivåer av reliabilitet och generaliserbarhet, 
samt även en mängd olika metoder för att uppnå dessa nivåer. Be-
dömningar av autentiska uppgifter är däremot ofta mindre mätsäkra, 
dels på grund av att olika bedömare gör olika tolkningar av studen-
ternas prestationer, dels på grund av att studenternas prestationer 
varierar kraftigt mellan olika uppgifter som förmodas pröva ungefär 
samma kompetens (se t.ex. Dunbar, Koretz & Hoover, 1991; Linn & 
Burton, 1994; Mclellan, 2004). 

Vid en första anblick kan man kanske tro att mätsäkerheten i be-
dömningar av autentiska uppgifter är av mindre betydelse, eftersom 
det finns en närhet till den verksamhet vari studenterna förväntas 
ingå, där förtrogenheten hos erfarna bedömare borde kunna stå som 
garant för en valid bedömning. Detta resonemang tar emellertid inte 
hänsyn till att resultatet riskerar att bli beroende av vem som gör 
bedömningen, vilket innebär att slumpen kan få ett kraftfullt infly-
tande på utfallet av bedömningen. Ett sådant inflytande behöver inte 
nödvändigtvis ge några större effekter för formativa (dvs, lärande) 
bedömningar (även om återkopplingen, och därmed även förutsätt-
ningarna för studenternas fortsatta utveckling, kommer att skilja sig 
åt beroende på vilken bedömare som studenterna råkar få), men kan 
ha graverande effekter för summativa bedömningar av high-stakes-
karaktär (dvs. bedömningar där resultatet kan ge omfattande konse-
kvenser för den som blir bedömd). Om mätsäkerheten är låg, kan 
studentens betyg säga mer om bedömaren än om studentens faktiska 
kompetens. Slutsatsen är därför att även bedömningar av autentiska 
uppgifter kräver en viss nivå av mätsäkerhet.   

En annan fråga gäller huruvida antagandet om att studenternas lä-
rande riktas mot de kompetenser som bedöms är giltigt även för be-
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dömningar av autentiska uppgifter. För om så inte är fallet, försvagas 
naturligtvis incitamentet för att implementera sådana bedömningar. 

I följande två avsnitt ges en mer nyanserad bild av de problem med 
bedömningar av autentiska uppgifter som skisserats i detta avsnitt, 
det vill säga problemet med att få till stånd mätsäkra och valida be-
dömningar samt problemet med att få bedömningarna att stödja 
studenternas utveckling.  
 
 
Validitet i bedömningar 
 
Vad är en bra bedömning? Svaret på denna fråga ligger i hur man de-
finierar begreppet validitet och validiteten kan i princip antingen ses 
som en (fast) egenskap hos själva bedömningsinstrumentet eller som 
en fråga om hur resultaten från bedömningen tolkas och används 
(Black, 1998). Även om det inte finns fullständig konsensus i denna 
fråga (se t.ex. Borsboom, Mellenbergh & van Heerden, 2004), kan 
man notera att det förstnämnda synsättet var betydligt vanligare ti-
digare i historien, medan den mest utbredda uppfattningen för när-
varande är att det är de sätt varpå resultaten tolkas och används som 
är att betrakta som valida – inte instrumentet i sig (för en mer ingå-
ende diskussion, se t.ex. Sireci, 2009). Som ett exempel kan nämnas 
högskoleprovet. Resultaten från detta prov används som urvals-
grund till högskolan, genom att de sökande konkurrerar med sina 
meritvärden, vilket är det användningsområde som provet utvecklats 
för. Om man istället skulle utnyttja resultaten för att dra slutsatser 
om de sökandes förmåga till att bedriva högskolestudier, där man till 
exempel kräver att den sökande måste ha minst 1,2 i meritvärde för 
att anses ha tillräcklig förmåga för att studera på högskolan, så är 
detta inte nödvändigtvis en valid tolkning av resultaten – även om 
det är samma instrument som används. Validiteten ligger således 
inte i själva instrumentet, utan i hur resultaten tolkas och används 
(Messick, 1996; 1998).     

En naturlig följdfråga utifrån ovanstående resonemang är hur man 
vet vad som är en valid tolkning och användning av resultaten från 
en bedömning, eftersom det inte finns en given tolkning som så att 
säga håller i alla situationer. Huruvida en tolkning av, eller ett sätt 
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att använda, resultaten är att betrakta som valid blir därför en empi-
risk fråga, där valideringsprocessen handlar om att argumentera uti-
från empiriska belägg, som antingen stödjer eller motsäger den före-
slagna tolkningen. 

 Michael Kane och hans kollegor har presenterat ett ramverk där 
validitetsargumentet har fyra delar: att bedöma, att generalisera, att 
extrapolera och att ta beslut (Kane et al., 1999). Dessa delar bildar 
tillsammans en sammanhängande tolkningskedja, som kan under-
stödja de slutsatser man vill kunna dra utifrån bedömningen. En tyd-
lig poäng med ramverket är att det visar att det övergripande validi-
tetsargumentet inte är starkare än den svagaste länken i kedjan (från 
bedömning till slutsats). Som poängteras av Brian Clauser och hans 
kollegor, hjälper det därför knappast att samla ytterligare belägg för 
en del av argumentet som redan är väl underbyggt, medan stödet för 
en slutsats däremot kan förbättras genom att stärka en del av argu-
mentet där det finns svagheter eller tvivel (Clauser, Margolis, Holt-
man, Katsufrakis & Hawkins, 2010). 

   Den första delen i Kanes ramverk handlar om bedömning. För att 
en bedömare ska kunna göra en trovärdig tolkning av studenternas 
prestationer, krävs att studenterna gör någonting som kan observe-
ras av bedömaren. Detta ”någonting” kan vara allt ifrån att kryssa för 
ett av fyra givna alternativ (som i flervalsfrågor), till att genomföra 
komplexa, autentiska uppgifter. Utifrån observationen gör bedöma-
ren en tolkning, vilket (i ett målrelaterat bedömningssystem, som 
det svenska) innebär att bedömaren placerar prestationerna längs en 
kvalitetsgradient, till exempel genom att tilldela prestationen en po-
äng eller genom att jämföra med en nivåbeskrivning i en bedöm-
ningsmatris3 (se Figur 5, sid. 43). Belägg för den här delen av validi-
tetsargumentet behöver visa exempelvis att datainsamlingen funge-
rat som förväntat, att bedömningsinstrumenten tillämpats korrekt 
samt att dokumentationen skett på ett tillfredsställande sätt. Stan-
dardiserade tester, speciellt de som använder flervalsfrågor, kan ge 
goda belägg för den här delen av validitetsargumentet, bland annat 
                                                        
3 Bedömningsmatriser är ett instrument för bedömning av kvalitativa kunskaper och det som 
är utmärkande för matriser är att de kombinerar kriterier med nivåbeskrivningar (s.k. ”stan-
dards”). För varje kriterium finns därför ett antal beskrivna nivåer, som studenternas prestat-
ioner jämförs med. Se vidare under rubriken ”Bedömning för lärande”. 
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eftersom det finns regler för hur testen ska genomföras och hur re-
sultaten ska dokumenteras, men också eftersom bedömningen kan 
ske på ett tillförlitligt sätt. För autentiska uppgifter däremot, är för-
utsättningarna för genomförande och dokumentation oftast mer 
otydliga och bedömningen svårare och mindre tillförlitlig. 

Andra delen av ramverket handlar om att generalisera, det vill säga 
avgöra huruvida de prestationer som observeras är strikt knutna till 
den specifika uppgiften eller tycks gälla även för motsvarande upp-
gifter som antas pröva samma kompetens. Precis som för bedöm-
ningen kan standardiserade tester ge goda förutsättningar för att ge-
neralisera resultaten. Genom att utnyttja flervalsfrågor kan fler upp-
gifter genomföras under en given tidsrymd, vilket gör bedömningssi-
tuationen mer effektiv. Autentiska uppgifter är däremot ofta mer 
tidskrävande, vilket innebär att det är svårare att samla in ett bre-
dare spektrum av studenternas prestationer och därmed också svå-
rare att utläsa huruvida prestationerna är strikt knutna till den spe-
cifika uppgiften eller inte.   

Tredje delen av ramverket handlar om att extrapolera, det vill säga 
avgöra huruvida de prestationer som observeras är giltiga även för 
situationer som inte observerats. Medan de prestationer som obser-
verats är mer eller mindre knutna till den specifika bedömningssitu-
ationen, är det ytterst en fråga om huruvida studenterna kan hantera 
exempelvis den professionella praktiken som är av intresse. Belägg 
för att extrapolera resultaten kan därför vara att det finns en över-
ensstämmelse mellan bedömningssituationen och den professionella 
praktiken, både vad gäller autencitet i uppgiften som hur studenter-
na presterar. I relation till denna del av validitetsargumentet, är rol-
lerna mellan standardiserade tester och autentiska uppgifter i prin-
cip omvända. Detta eftersom det är svårare att dra några slutsatser 
om hur studenterna kan förväntas prestera i professionella situat-
ioner utifrån resultat på flervalsfrågor jämfört med resultat på auten-
tiska uppgifter.     

Den fjärde och sista delen av ramverket handlar om att de beslut 
som tas med utgångspunkt från resultaten är trovärdiga genom att 
vara i linje med bedömningens intentioner (jfr diskussionen om hög-
skoleprovet ovan). Denna aspekt är särskilt viktig för bedömningar 
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av high-stakes-karaktär, där bedömningen har stor påverkan exem-
pelvis på studenternas betyg.  

 
Validiteten hos olika bedömningsformer 
Som man kan se i diskussionen ovan, kan olika bedömningsformer 
ha styrkor och svagheter i relation till de olika delarna av Kanes 
ramverk och därmed ge olika mycket stöd åt validitetsargumentet. 
Till exempel kan standardiserade tester med flervalsfrågor ge starkt 
stöd åt de två första delarna i ramverket (dvs. att bedöma och gene-
ralisera). Om det bara finns ett korrekt svar på varje fråga, är det en-
kelt att bedöma studenternas prestationer på ett tillförlitligt sätt 
utifrån ett facit. Bedömningen kan till och med göras maskinellt. 
Genom att bryta ner komplexa kompetenser i ett stort antal korta 
frågor, blir det dessutom möjligt att ställa flera likartade frågor kring 
samma tema, vilket underlättar möjligheten att generalisera. Svag-
heten med sådana bedömningsformer ligger emellertid i möjligheten 
att extrapolera resultaten, eftersom det är svårt att dra slutsatser om 
hur studenterna kan tänkas prestera i professionella eller akade-
miska sammanhang utifrån resultat på flervalsfrågor. 

Om standardiserade tester ofta har sina styrkor i relation till de 
två första delarna av ramverket, men svagheter i relation till den 
tredje, så kan det motsatta sägas gälla för bedömningar av autentiska 
uppgifter. Medan det kan vara relativt enkelt att extrapolera resultat 
från autentiska uppgifter till professionella sammanhang, är det 
många gånger svårare att dokumentera och tolka prestationer från 
autentiska uppgifter, vilket gör att bedömningen av autentiska upp-
gifter riskerar att bli mindre tillförlitlig. Eftersom det dessutom kan 
finnas begränsningar vad gäller tid, kostnader, personal med mera, är 
det eventuellt svårare att dokumentera ett bredare spektrum av stu-
denternas prestationer, vilket i sin tur gör det mer besvärligt att få 
belägg för att generalisera resultaten.   

Uppenbarligen finns det ingen perfekt bedömningsform som är 
valid i alla lägen, men med Kanes ramverk som utgångspunkt kan 
olika alternativ formuleras och vägas mot varandra. Eftersom validi-
tet handlar om tolkning och användning av resultat, kan till exempel 
de anspråk som görs utifrån en bedömning jämföras med validitets-
argumentet. Sålunda bör exempelvis inte resultat från standardise-
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rade tester användas för att ta beslut om studenters professionella 
kompetens, även om de kan användas för beslut om studenters teo-
retiska kunskaper.  

Ett annat tillvägagångssätt är att försöka stärka de svagheter som 
identifierats för olika bedömningsformer. Detta kan ske dels genom 
att göra bedömningen av autentiska uppgifter mer tillförlitlig, dels 
genom att dokumentera ett bredare spektrum av studenternas pre-
stationer i syfte att underlätta möjligheten att generalisera resulta-
ten. Motsvarande tillvägagångssätt är dock knappast möjligt i relat-
ion till standardiserade tester, eftersom det i princip inte finns några 
situationer utanför utbildningskontexten som innebär att man fyller 
i flervalsfrågor. Samtidigt, eftersom sådana tester kan ge värdefull 
information om studenternas teoretiska kunskaper, kan en tredje 
strategi vara att kombinera kunskapstester med autentiska uppgif-
ter.  

 
Kompetensbedömningsprogram 
Med anledning av att kompetens antas bestå av olika delaspekter 
(dvs. kunskaper, färdigheter och förhållningssätt), är det svårt att 
med en särskild bedömningsform fånga hela bredden av en students 
kompetens och Liesbeth Baartman och hennes kollegor (2006) ar-
gumenterar därför för att kombinera flera olika bedömningsformer i 
så kallade kompetensbedömningsprogram. De menar vidare att såväl 
traditionella former för bedömning (t.ex. standardiserade tester) 
som autentiska uppgifter är nödvändiga komponenter i sådana be-
dömningsprogram, för att kunna ge en bredare och mer fullödig bild 
av studenternas kompetens. För att bedöma kompetensen hos ex-
empelvis en lärarstudent i fysik, behöver man – enligt detta synsätt – 
bedöma huruvida hen kan använda sig av sina fysikkunskaper för att 
planera och genomföra undervisning (dvs. autentiska uppgifter). 
Men eftersom det inte är möjligt att dokumentera och bedöma ett 
bredare urval av studentens ämneskunskaper på ett sådant vis, be-
höver dessa autentiska uppgifter kompletteras med kunskapstester 
av mer traditionell art. Poängen är således att bedömningar inte bör 
ske enskilt, utan som delar i ett övergripande bedömningsprogram, 
där olika delaspekter av studenternas kompetens visserligen kan 
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prövas separat, men inte isolerade från varandra, för att så att säga 
bidra med olika bitar till ett komplext pussel.  

Även om kompetensbedömningsprogram kan bidra med en bre-
dare och mer fullödig bild av studenternas kompetens jämfört med 
enskilda bedömningar, innebär förekomsten av autentiska uppgifter 
fortfarande problem med validiteten, eftersom de (som diskuterades 
ovan) tenderar att vara mindre tillförlitliga och resultaten svårare att 
generalisera (Dunbar et al., 1991; Linn & Burton, 1994; Mclellan, 
2004). Detta innebär att tillförlitligheten i bedömningar av auten-
tiska uppgifter, samt generaliserbarheten hos resultaten, behöver 
stärkas. 

 
Tillförlitligheten i bedömningar av autentiska uppgifter  
Ett av de vanligaste sätten att komma till rätta med den låga tillför-
litligheten vid bedömning av autentiska uppgifter är att införa be-
gränsningar i studenternas utrymme att lösa uppgiften, till exempel 
genom att endast bedöma det som kan genomföras skriftligt eller 
genom att begränsa öppenheten i uppgiften, så att studenterna 
måste välja något av på förhand givna alternativ. Det finns emellertid 
alltid en risk att dessa begränsningar gör att validiteten minskar, så 
att man inte längre fångar den kompetens man faktiskt avsåg att 
fånga, vilket är ett klassiskt dilemma (Brennan, 2000; Dunbar et al., 
1991). För att kunna bedöma autentiska uppgifter, utan att så att 
säga offra validiteten för högre tillförlitlighet, måste man därför hitta 
andra vägar för att stärka tillförlitligheten i bedömningarna.   

Något som kan medverka till att stärka tillförlitligheten vid be-
dömning av autentiska uppgifter är detaljerade bedömningsanvis-
ningar, gärna tillsammans med konkreta lösningar som exemplifierar 
nivåerna i anvisningarna, samt att bedömarna får öva sig på att an-
vända anvisningarna (Dunbar et al., 1991; Linn, Baker & Dunbar, 
1994). Att ha flera bedömare istället för explicita bedömningsanvis-
ningar, vilket inte sällan föreslås för bedömning av examensarbeten, 
ökar emellertid inte nödvändigtvis tillförlitligheten i bedömningen 
(Brennan, 2000). En anledning är att bedömarna kan tillämpa olika 
kriterier för bedömningen, vilket minskar överensstämmelsen och 
därmed tillförlitligheten. 
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Förutom tillförlitligheten, behöver även generaliserbarheten stär-
kas vid bedömning av autentiska uppgifter. Detta eftersom studen-
ters prestationer har visat sig variera kraftigt mellan olika uppgifter, 
vilket innebär att resultaten i hög grad påverkas av vilken uppgift 
studenten råkar få.  Slumpen får därför ett avgörande inflytande ifall 
studenten endast gör en eller ett fåtal uppgifter (Linn & Burton, 
1994). Om studenterna däremot får göra flera uppgifter, som prövar 
samma kompetens, minskar slumpens inverkan markant. I en studie 
av Stephen Dunbar och hans kollegor (1991), kunde man visa att det 
oftast räckte med fyra uppgifter för att uppnå en tillfredsställande 
grad av generaliserbarhet, och motsvarande resultat har även redovi-
sats i andra studier (t.ex. Baker, Abedi, Linn & Niemi, 1995; Gao, 
Shavelson & Baxter, 1994). Michael Kane och hans kollegor (1999) 
menar därför att uppgifterna bör vara relativt korta, så att man kan 
göra flera stycken. Återigen finns det emellertid en risk att man delar 
upp uppgifterna i alltför små fragment, så att validiteten blir lidande. 
David Miller (1998) har dessutom visat att det krävs färre uppgifter 
för att uppnå tillfredsställande generaliserbarhet om de är mer om-
fattande och komplexa, jämfört med korta uppgifter. I det först-
nämnda fallet kan det räcka med så få som två uppgifter, som exem-
pelvis akademiska uppsatser, medan det i det sistnämnda kan krävas 
mellan fem och tio uppgifter. 

Om studenterna ska genomföra flera uppgifter, för att på så sätt 
stärka generaliserbarheten i bedömningen, uppstår emellertid frågan 
om huruvida bedömningen blir konsekvent mellan de olika bedöm-
ningstillfällena. Om inte, minskar återigen tillförlitligheten i bedöm-
ningen och åtgärden för att stärka generaliserbarheten motverkas av 
att bedömningen är inkonsekvent. Enligt Robert Brennan (2000), 
finns det mycket få studier som har undersökt detta fenomen i relat-
ion till bedömning av autentiska uppgifter. De studier som finns (se 
även Jönsson & Svingby, 2007), tyder dock på att variationen i be-
dömningen mellan olika bedömningstillfällen/uppgifter är mycket 
liten i förhållande till de båda andra potentiella felkällorna (dvs. va-
riationen mellan olika bedömare samt variationen i studenternas 
prestationer mellan olika uppgifter). Eftersom variationen i studen-
ternas prestationer mellan olika uppgifter dessutom tycks vara den 
potentiellt största felkällan, finns det all anledning att öka antalet 
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uppgifter, även om det innebär en viss ökning av osäkerheten i be-
dömningen. 

Sammantaget kan man alltså se att det finns tre huvudsakliga po-
tentiella felkällor vid bedömning av autentiska uppgifter, nämligen 
variationen mellan olika bedömare, variationen i studenternas pre-
stationer mellan olika uppgifter samt variationen i bedömning mel-
lan olika uppgifter. Av dessa tre, är det framför allt de två först-
nämnda som är av intresse, eftersom det är dessa som bidrar med den 
största variationen. För att stärka tillförlitligheten kan man utnyttja 
detaljerade bedömningsanvisningar tillsammans med exempel på 
lösningar samt övning på att använda anvisningarna. För att stärka 
generaliserbarheten kan man låta studenterna genomföra flera upp-
gifter som prövar samma kompetens. 
 
Sammanfattning 
Vad är då ett bra sätt att bedöma kompetens? Som framgår ovan är 
det i princip inte möjligt att hitta en bedömningsform som på egen 
hand kan fånga hela bredden av en students kompetens. Istället har 
argument förts fram för så kallade kompetensbedömningsprogram, 
där flera olika bedömningsformer kan bidra med olika bitar och till-
sammans ge en mer komplett bild av studenters kompetens. Det har 
dessutom argumenterats för att dessa program måste innehålla såväl 
autentiska uppgifter, som bedömningar av mer traditionell karaktär. 
Detta eftersom autentiska uppgifter kan bidra med information om 
studenters prestationer i situationer som liknar den verksamhet vari 
studenterna förväntas ingå, medan mer traditionellt utformade be-
dömningar kan bidra med information om studenters teoretiska 
kunskaper. Då tillförlitligheten och generaliserbarheten riskerar att 
vara låg vid bedömning av autentiska uppgifter, krävs emellertid åt-
gärder för att stödja dessa, till exempel genom att använda detalje-
rade bedömningsanvisningar och låta studenterna genomföra mer än 
en uppgift som prövar samma kompetens. 
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Studenternas lärande 
 
I förra avsnittet diskuterades validiteten hos kompetensbedömning-
ar med utgångspunkt från Kanes ramverk. Detta ramverk represen-
terar naturligtvis inte det enda tänkbara sättet att se på validitet, 
utan ett antal andra ramverk har också föreslagits, till exempel av 
Lee Cronbach och Paul Meehl (1955) eller av Samuel Messick (1996). 
Även om det finns skillnader mellan dessa olika förslag, exempelvis 
vad gäller omfattning och användbarhet, finns det även likheter. 
Likheterna gäller bland annat den grundläggande utgångspunkten 
att validitet handlar om tolkning och användning av resultat, men 
också att de företrädesvis fokuserar på summativa bedömningar. Det 
sistnämnda innebär att studenters lärande sällan beaktas när validi-
teten uppskattas. Messick (1998) förde visserligen in sociala värde-
ringar och konsekvenser som aspekter i sin validitetsteori, vilket 
skapade en del kontroverser, eftersom flera forskare på området 
motsatte sig tanken att sådana aspekter (trots att de är viktiga) 
skulle ingå i validitetsbegreppet (se t.ex. Popham, 1997). Men även 
om denna så kallade ”consequential aspect of validity” mycket väl 
skulle kunna inkludera studenters lärande (t.ex. huruvida studen-
ters lärande påverkas i positiv eller negativ riktning, som en konse-
kvens av hur en bedömning utformas eller används), har fokus pri-
märt legat på andra konsekvenser, som skevheter i resultaten bero-
ende på kön eller etnisk bakgrund.    

Kvalitetskriterier för bedömningar som tagit hänsyn till studen-
ters lärande har föreslagits bland annat av John Frederiksen och Al-
lan Collins (1989). Dessa forskare argumenterar för vad de kallar 
“systematically valid testing”, vilket bland annat innebär att en cen-
tral validitetsaspekt bör vara vilka effekter bedömningen har på 
undervisning och lärande. För att anses valid, måste således en be-
dömning inte bara pröva rätt kompetens, utan också stödja studen-
ternas utveckling av samma kompetens. Detta är ett annat sätt att 
argumentera för att utnyttja den “backwash effect” som bedömning-
en har, men i positiv riktning. Som noteras både av dessa författare 
och av andra (t.ex. Joughin, 2010; Jönsson, 2008), är denna 
“backwash effect” emellertid inte alltid så enkel att manövrera. 
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I vissa studier är bedömningens styrande effekt tämligen uppen-
bar. Som exempel kan nämnas en tidig studie av Roger Säljö (1975), 
där studenterna fick läsa en text, som var lika för alla, men efteråt 
fick de olika typer av frågor på texten. Några studenter fick frågor 
som handlade om att återge texten mer eller mindre ordagrant, me-
dan andra studenter fick uppgifter som krävde djupare förståelse av 
textens innehåll. När studenterna tillfrågades efteråt, hävdade majo-
riteten av studenterna att de hade anpassat sina studiestrategier uti-
från vad de uppfattat som förväntningar på dem, vilket i sin tur be-
rodde på vilken typ av frågor de fått svara på i förhållande till texten. 
Denna anpassning var också tydlig i studenternas resultat, där de 
studenter som fått reproducerande frågor hade valt mer ytinriktade 
studiestrategier och därför inte kunde redovisa någon förståelse för 
innehållet. Det är i förhållande till denna och liknande studier, som 
man kan anta att bedömningens styrande effekt kan utnyttjas även i 
positiv riktning. Genom att låta bedömningen omfatta djupare för-
ståelse eller komplexa prestationer, antas studenterna anpassa sina 
studiestrategier mot att bli mer djupinriktade. Tyvärr tycks det 
emellertid inte vara så enkelt. I Säljös studie var det inte alla de stu-
denter som fick frågor som krävde förståelse, som anpassade sina 
studiestrategier därefter. Några gjorde det, medan andra inte gjorde 
det, och de sistnämnda lyckades istället lösa uppgifterna på ett ytligt 
eller instrumentellt sätt. Det verkar således som att det är relativt 
enkelt att få studenter att anpassa sina studiestrategier mot ett mer 
ytinriktat sätt att lära, men betydligt svårare att få dem att anpassa 
sina studiestrategier mot ett mer djupinriktat sätt att lära (Gijbels & 
Dochy, 2006; Marton & Säljö, 1984; Struyven et al., 2005; Säljö, 1975; 
Wiiand, 1998). 

Senare studier inom detta forskningsfält, till exempel av Noel En-
twistle och Paul Ramsden (1983), har bekräftat att många studenters 
studiestrategier påverkas av bedömningen. Som beskrivits av John 
Biggs (1987), tycks vissa studenter ha som primärt mål med sin ut-
bildning att få höga betyg, vilket innebär att lärande och kunskap 
endast är ett medel för att uppnå detta mål, snarare än slutmålet i 
sig. Dessa studenters studiestrategier är svåra att kategorisera som 
antingen yt- eller djupinriktade. Istället anpassar studenterna sina 
strategier utifrån rådande förväntningar (dvs. vad som bedöms) och 
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kan därför växla mellan olika strategier. Om man återigen betraktar 
resultaten från Säljös studie, kan en förklaring till att vissa studenter 
valde, alternativt inte valde, att utnyttja mer djupinriktade studie-
strategier vara att de uppfattade förväntningarna på olika sätt. 

Att det är hur studenterna upplever förväntningarna, och inte 
nödvändigtvis hur kraven egentligen är, som är viktigt för hur stu-
denterna anpassar sina studiestrategier, har visats i ett antal olika 
studier (t.ex. Fransson, 1977; Segers, Nijhuis & Gijselaers, 2006). Det 
är därför angeläget att skilja mellan krav och förväntningar så som de 
upplevs av studenterna och så som kraven formuleras av exempelvis 
lärare eller forskare (Entwistle & Peterson, 2004). Detta innebär 
dessutom att det är av yttersta vikt att studenterna vet vad som för-
väntas av dem, ifall de ska ha möjlighet att anpassa sina studiestrate-
gier för att möta rådande krav. I annat fall kommer de att tvingas 
utgå från tidigare erfarenheter eller från (mer eller mindre medvetna) 
ledtrådar från läraren (Entwistle, 1991; Marton & Säljö, 1984; Miller 
& Parlett, 1974; Segers et al., 2006; Struyven et al., 2005). 

Att studenterna känner till syftet med bedömningen och bedöm-
ningskriterierna kallas ibland ”transparency”, vilket kan översättas 
med transparens eller öppenhet på svenska. Transparens har visat 
sig vara viktig för studenter och många anser att det har en negativ 
inverkan på deras lärande att inte veta vad som förväntas av dem 
(Wiiand, 2005). Frederiksen och Collins (1989) argumenterar därför 
för att bedömningar bör vara så transparenta att studenterna (i prin-
cip) ska kunna bedöma sig själva lika bra som de som har utformat 
bedömningen.  

Sammantaget kan man alltså se att bedömningar kan ha en starkt 
styrande effekt på studenters studiestrategier, vilket är en god an-
ledning till att ta hänsyn till studenters lärande när man validerar 
bedömningar. Ett problem är emellertid att medan det tycks relativt 
enkelt att få studenter att anpassa sig till mer ytinriktade studiestra-
tegier, verkar det vara betydligt svårare att använda bedömningens 
styrande effekt i positiv riktning, så att studenterna utnyttjar mer 
djupinriktade strategier. Följaktligen räcker det inte alltid att förlita 
sig enbart på bedömningens styrande effekt om man vill stödja stu-
denternas utveckling av komplexa kompetenser. Istället har det ar-
gumenterats för att alla bedömningar borde innehålla uttryckliga 
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medel för att understödja studenternas lärande – något som ofta kal-
las bedömning för lärande. 

 
Bedömning för lärande 
Bedömning för lärande, eller “formativ bedömning”, har myntats i 
förhållande till bedömning av lärande (dvs. summativ bedömning) 
och är en samlingsterm för en bredd av bedömningsformer och  
-instrument, vilka har det gemensamma syftet att stödja studenter-
nas lärande. Det bör emellertid noteras att det inte är den specifika 
bedömningsformen eller -instrumentet som gör bedömningen forma-
tiv, eftersom samma bedömning i princip kan användas för såväl 
formativa som summativa syften. Det är istället hur bedömningen 
används (jfr. diskussionen om validitet ovan) som avgör om bedöm-
ningen är att betrakta som formativ eller summativ: 

 
Practice in a classroom is formative to the extent that evidence 
about student achievement is elicited, interpreted, and used by 
teachers, learners, or their peers, to make decisions about the 
next steps in instruction that are likely to be better, or better 
founded, than the decisions they would have taken in the ab-
sence of the evidence that was elicited (Black & Wiliam, 2009, s. 
9). 

 
Som framgår av citatet ovan, görs ingen distinktion mellan lärare 

och studenter i denna definition av formativ bedömning. Att arbeta 
med bedömning för att stödja lärande är därför inte begränsat till lä-
raren, utan inkluderar även studenterna, vilket gör bredden av möj-
liga former för bedömning än mer omfattande. 

I ett försök att bringa ordning i detta snåriga forskningsfält, har 
Dylan Wiliam och Marnie Thompson (2007) presenterat ett ram-
verk för formativ bedömning, vilket kombinerar tre så kallade nyck-
elprocesser i undervisning och lärande med klassrummets tre agen-
ter (Figur 3). De tre nyckelprocesserna är sätt att: (1) få en gemen-
sam syn på undervisningens mål och kriterier, (2) lägesbestämma 
studenternas prestationer i förhållande till dessa mål och kriterier, 
samt (3) hitta strategier för att stödja studenternas fortsatta ut-
veckling mot målen (jfr. Hattie & Timperley, 2007; Sadler, 1989). I 
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skärningspunkterna mellan dessa nyckelprocesser och klassrum-
mets tre agenter framträder fem strategier som kan användas för att 
implementera bedömning för lärande i undervisningen. 

Det bör noteras att de fem strategierna enligt ovan, kan operation-
aliseras på många olika sätt, men också att de sträcker sig utöver 
själva bedömningssituationen. Detta gör det mer eller mindre nöd-
vändigt att föra in bedömning för lärande som en integrerad del av 
undervisningen, istället för att hantera bedömningen som ett isolerat 
moment efter själva undervisningen (som i summativ bedömning). 
Nedan ges några exempel på tänkbara operationaliseringar för re-
spektive strategi i ramverket. 

 
 

Vart studenterna är på 
väg (dvs.  

undervisningens mål) 

Var  
studenternas  
prestationer  

befinner sig (i 
 förhållande till 
undervisningens 

mål) 

Hur  
studenterna tar sig 

vidare 

Lärare 

Förtydliga och göra 
studenterna  

delaktiga i mål och  
förväntningar 

Skapa effektiva 
diskussioner, 

uppgifter och ak-
tiviteter som 
lockar fram  
belägg för  

lärande 

Ge feedback som 
hjälper  

studenterna att 
utvecklas mot 

målen 

Klasskamrater 

Förstå och göra andra 
studenter  

delaktiga i mål och 
förväntningar 

Fungera som resurser för  
varandra i lärprocessen 

 

Student 
Förstå mål och  
förväntningar Bli ägare av sin egen lärprocess 

Figur 3. Aspekter av formativ bedömning enligt Wiliam och Thompson (2007). 
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Att förtydliga och göra studenterna delaktiga i mål och förväntningar är ett 
annat sätt att uttrycka vikten av transparens i bedömningen. Det 
finns naturligtvis många olika sätt att öka insynen och öppenheten i 
bedömningen, men som visats i flera olika studier tycks det inte all-
tid räcka med ord. Många studenter har nämligen avsevärda svårig-
heter med att förstå innebörden av den terminologi som lärarna an-
vänder när de talar om eller kommenterar studenternas prestationer, 
som exempelvis ”struktur”, ”analys” eller ”originalitet” (Carless, 
2006; Chanock, 2000; Ferris, 1995; Hartley & Chesworth, 2000; 
Hedgcock & Lefkowitz, 1996; Hounsell, 1987; Hyland, 2000; Lea & 
Street, 1998; Orsmond & Merry, 1996; Zhao, 2010) eller de kriterier 
som lärarna refererar till (Higgins, Hartley & Skelton, 2002; 
McCune & Hounsell, 2005; Price, Handley, Millar & O’Donovan, 
2010). 

Ett bedömningsinstrument, vilket har fått en del uppmärksamhet 
på senare tid, som ett möjligt sätt att öka transparensen, är så kal-
lade bedömningsmatriser (se t.ex. Jönsson & Svingby, 2007; Reddy 
& Andrade, 2010). Bedömningsmatriser är ett instrument för att öka 
tillförlitligheten i kvalitativa bedömningar och det som är utmär-
kande för matriser är att de kombinerar kriterier med nivåbeskriv-
ningar (s.k. ”standards”). För varje kriterium finns därför ett antal 
beskrivna nivåer, som studenternas prestationer jämförs med (se Fi-
gur 5, sid. 43). Genom att göra kriterier och nivåer explicita, ger ma-
trisen information om vilka kvaliteter som är viktiga att uppmärk-
samma i studenternas prestationer (Arter & McTighe, 2001; Bu-
sching, 1998; Perlman, 2003).    

Eftersom matriser består av ord, vilka kan vara okända för studen-
terna, behöver studenterna övning och/eller konkreta exempel på 
vad nivåerna innebär, för att kunna tolka matrisen. Detta syns tyd-
ligt i studier där elever i skolan har fått tillgång en matris, men utan 
övning eller exempel som stöd för att förstå innehållet. I sådana stu-
dier kan man oftast inte observera några positiva effekter på studen-
ternas lärande, alternativt relativt små effekter (se t.ex. Andrade & 
Boulay, 2003; Andrade, Du & Mycek, 2010; Andrade, Du & Wang, 
2008; Goodrich Andrade, 2001). Detta kan jämföras med studier där 
eleverna fått övning i att använda matrisen under längre tid, till ex-
empel genom att använda den för själv- och kamratbedömning. I så-
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dana studier kan man oftast observera stora positiva effekter på stu-
denternas lärande (t.ex. Andrade, Buff, Terry, Erano & Paolino, 
2009; Brown, Glasswell & Harland, 2004; Sadler & Good, 2006). 
För studenter i högre utbildning, tycks dock inte dylika omfattande 
undervisningsinsatser vara lika avgörande, utan det kan i princip 
räcka med att dela ut matriser för att åstadkomma (åtminstone små) 
positiva resultat (Petkov & Petkova, 2006; Schamber & Mahoney, 
2006). Detta utesluter naturligtvis inte att effekterna eventuellt kan 
bli ännu större med ytterligare undervisningsinsatser (t.ex. Mullen, 
2003) eller med ytterligare konkretiseringar av matriserna (t.ex. 
Jönsson, 2010; Orsmond, Merry & Reiling, 2002). 

Ifall studenterna inte ges utrymme att visa vad de kan i förhål-
lande till undervisningens mål och kriterier, då finns det heller ingen 
information för lärare eller studenter att agera utifrån, vilket innebär 
att skapandet av effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter, som lockar 
fram belägg för lärande, är en essentiell del av bedömning för lärande. 
Dessa diskussioner, uppgifter och aktiviteter kan primärt vara de-
signade för att ge information till läraren, till exempel genom att ge 
information om studenters missuppfattningar (se t.ex. diskussionen 
om s.k. ”hinge-point questions” i Wiliam, 2007), men de kan också 
handla om att låta studenterna agera i autentiska situationer. Po-
ängen är dock att uppgifterna dels behöver vara i linje med under-
visningens mål och kriterier, dels att de behöver förse lärare och stu-
denter med nyanserad information om studenternas prestationer. 
Detta innebär bland annat att examinationer som innehåller uppgif-
ter som är perifera eller irrelevanta i förhållande till undervisningens 
mål och kriterier inte är adekvata, även om de underlättar möjlighet-
en att sortera studenterna i olika betygsgrader. Inte heller är summa-
tiv bedömning, som resulterar i informationsfattiga omdömen (som 
”Godkänt” eller en poängsumma) adekvata, eftersom de inte ger till-
räckligt med information att agera utifrån – det vill säga information 
som är nödvändig för att ge feedback som hjälper studenterna att utvecklas 
mot målen.  

Forskningen om feedback är knappast entydig, utan har snarare 
gett resultat som är svårtolkade och ibland motsägelsefulla. Detta 
gör det svårt att få överblick över forskningsfältet samt att skapa 
enkla regler för hur man kan använda feedback för att på bästa sätt 
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stödja studenternas lärande. Det finns dock vissa faktorer som har 
undersökts i stor omfattning och där man har en relativt god bild av 
hur återkopplingen kan användas för att stödja studenternas lärande 
(se t.ex. metastudier av Bangert-Drowns, Kulik, Kulik & Morgan, 
1991; Kluger & DeNisi, 1996; Mason & Bruning, 2001; Narciss & 
Huth, 2004). Till exempel, om feedback ska vara effektiv, bör den 
rikta sig mot kvaliteten hos studenterna prestationer, snarare än att 
rikta sig mot studenternas personliga egenskaper (Shute, 2008). 
Feedback bör dessutom ge tillräckligt med information för att ge 
vägledning åt nyckelprocesserna i Wiliam och Thompsons (2007) 
ramverk, det vill säga ”Vart är studenten på väg?”, ”Var befinner sig 
studenten just nu?” samt ”Hur ska studenten ta sig vidare?”. Att med 
återkopplingen besvara dessa frågor ses ofta som själva fundamentet 
för formativ feedback och även om det finns flera andra faktorer som 
kan påverka hur effektiv återkopplingen är (t.ex. timing, komplexi-
tet, omfattning, ifall den är positiv eller negativ, ifall den ges munt-
ligt eller skriftligt), så är dessa faktorer ofta av underordnad bety-
delse jämfört med kvaliteten på informationen i förhållande till 
nyckelprocesserna (t.ex. Nyquist, 2003).  

Det är vidare inte enbart läraren som kan ge feedback och ett 
snabbt växande forskningsområde är så kallad ”kamratbedömning” 
(eller ”kollegial bedömning”) och -feedback, vilka är exempel på me-
toder för att få studenterna att fungera som resurser för varandra i lärpro-
cessen. John Pryor och Barbara Crossouard (2010) beskriver till ex-
empel hur undervisningen kan struktureras, så att studenterna inte 
enbart får feedback från läraren, utan även regelbundet bedöms och 
får feedback från klasskamrater. En sådan struktur, där lärare och 
studenter turas om att ge feedback, ger goda möjligheter att få snabb 
återkoppling under arbetets gång. Dessutom ges inte bara möjlighet 
att få feedback, utan även tillfälle att formulera feedback. Eftersom 
det är mer krävande att formulera feedback jämfört med att endast 
ta emot, kan detta skapa bättre förutsättningar för att engagera stu-
denterna i feedbackprocessen (Hounsell, 2003; Nicol, 2010). 
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Figur 4. Exempel på undervisningsstruktur, där studenterna inte enbart får feedback 
från läraren, utan även regelbundet bedöms och får feedback från klasskamrater. (Från 
Pryor och Crossouard, 2010, sid. 273). 

 
Den sista strategin från Wiliam och Thompsons (2007) ramverk 

är att hjälpa studenterna att bli ägare av sin egen lärprocess, vilket 
ytterst handlar om självreglering (eng. ”self regulation”), det vill säga 
förmågan att sätta mål, planera och organisera sina studier (Wiliam, 
2007). En central del av självregleringsförmågan är dessutom själv-
bedömning, något som visat sig kunna ge positiva effekter på stu-
denters prestationer, men även på andra områden. Filip Dochy och 
hans kollegor presenterar till exempel, utifrån en litteraturöversikt 
på området, effekter som ökat självförtroende, förbättrad medveten-
het om kvaliteten på egna prestationer, ansvarstagande för det egna 
lärande samt ökad tillfredsställelse i studierna (Dochy, Segers & 
Sluijsmans, 1999). I en annan litteraturöversikt om självbedömning, 
drar man slutsatsen att det empiriska stödet för utveckling av meta-
kognitiva förmågor som följd av träning i självbedömning är hoppin-
givande. Dessutom finns det stöd i forskningen för att självbedöm-
ning kan gynna utveckling av strategier för att hantera den egna lär-
processen, medvetenheten av vad man klarar av, djuplärande samt 
förbättrade prestationer. Vidare noterar man att dessa effekter inte 
kommer direkt, utan kräver träning under tid (Topping, 2003).  

Ernesto Panadero (2011) har även visat att bedömningsmatriser 
kan vara ett värdefullt redskap för att understödja studenters strate-
gier för att reglera sitt lärande. Till exempel kan man se att studenter 
som får tillgång till en matris i lägre grad utnyttjar det man skulle 
kunna kalla ”undvikande strategier” i sitt lärande, vilket är strategier 
som motiveras av negativa känslor (t.ex. oro och stress). Det kan till 
exempel innebära att man undviker att genomföra en del av uppgif-
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ten, som man är osäker på, för att man är rädd för att visa sig okun-
nig eller dum. Tillgången till en matris tycks dock minska studen-
ternas oro och stress (se också Andrade & Du, 2005), så att de mer 
sällan utnyttjar sådana strategier, vilket i sin tur tenderar att ge posi-
tiva effekter på deras lärande.  

Sammanfattningsvis kan man se att det finns strategier för att för-
bättra effekterna av bedömning för lärande. Dessa strategier inklude-
rar såväl lärare som studenter och de omfattar att förtydliga och göra 
studenterna delaktiga i mål och förväntningar; skapa effektiva dis-
kussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lä-
rande; ge feedback som hjälper studenterna att utvecklas mot målen; 
hjälpa studenterna att fungera som resurser för varandra i lärproces-
sen samt hjälpa dem att bli ägare av sin egen lärprocess. 

 
 

Sammanfattning  
 
Som framgick i inledningen, är de förväntade läranderesultat som 
ska bedömas i högre utbildning många gånger omfattande, mångdi-
mensionella och bestående av komplexa kunskapsformer. Målen ut-
trycks dessutom i termer av observerbara handlingar, vilket ställer 
helt andra krav på lärarnas bedömningspraktik, jämfört med tradit-
ionella kunskapsbedömningar. Som lärare och examinator i denna 
situation, ställs man således inför stora utmaningar. Som diskute-
rats, är bedömningar av komplexa kunskaper och handlingar svåra 
att genomföra, bland annat eftersom det är svårt att bedöma med nå-
gon form av precision, men också för att sådana bedömningar ty-
piskt är tids- och resurskrävande. Samtidigt, om vi helt förlitar oss 
på skriftliga examinationer, som förvisso är mer mätsäkra, får vi ald-
rig någon information om hur väl studenterna kan använda sin kom-
petens i de situationer de utbildas för. Och vad säger då våra exa-
mensbevis?  

Detta är en svårighet, men det finns också möjligheter. Man kan 
till exempel förbättra mätsäkerheten i autentiska uppgifter genom 
att utnyttja bedömningsanvisningar och försöka genomföra flera be-
dömningar av samma kompetens. Man kan också kombinera olika 
bedömningsformer, såväl autentiska som mer traditionella, i så kal-
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lade kompetensbedömningsprogram, för att få en mer valid bild av 
studenternas kompetens. Sådana kompetensbedömningsprogram 
kan ge information både om hur studenterna kan använda sina kun-
skaper i realistiska situationer samt om bredden i deras teoretiska 
kunskaper. Man kan även inkludera strategier för att, med bedöm-
ningens hjälp, stödja studenternas utveckling mot målen.     

Nästa fråga är hur detta kan se ut i verkligheten, det vill säga i alla 
dessa olika kurser och program som erbjuds i högre utbildning. Det 
finns naturligtvis ingen möjlighet att diskutera hela denna bredd, så 
det vi ska göra är istället att titta lite närmare på tre olika bedöm-
ningssituationer från tre helt olika utbildningar. Dessa tre fall kom-
mer först att beskrivas, för att sedan jämföras och diskuteras med 
hjälp av de två ramverk som introducerats, nämligen ramverket för 
validitet av Kane och hans kollegor (1999) samt ramverket för forma-
tiv bedömning av Wiliam och Thompson (2007).  En översikt av 
dessa båda ramverk visas i Tabell 1. 

 
 
Tabell 1. Översikt av kriterierna i ramverken av Kane et al. (1999) samt Wiliam och 
Thompson (2007). 

Summativt syfte Formativt syfte 

Bedöma Förtydliga och göra studenterna  
delaktiga i mål och förväntningar 

Generalisera Skapa effektiva diskussioner,  
uppgifter och aktiviteter som lockar 

fram belägg för lärande 

Extrapolera Ge feedback som hjälper  
studenterna att utvecklas mot  

målen 
Ta beslut Hjälpa studenterna att fungera som 

resurser för varandra i  
lärprocessen 

 Hjälpa studenterna att bli ägare av 
sin egen lärprocess 
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TRE BEDÖMNINGSSITUATIONER 

I det här kapitlet ges beskrivningar av de tre olika bedömningssitu-
ationerna tillsammans med beskrivningar av deras respektive förut-
sättningarna för formativ bedömning. Först ges dock en kort redogö-
relse för dataunderlag och urval. Ytterligare information om metod 
och analys ges i Bilaga A, samt i de enskilda studier som publicerats 
med utgångspunkt från detta datamaterial.  
 
 
Data 
 
Underlaget till beskrivningarna kommer från flera olika datakällor: 
 
• Observationer har genomförts i förhållande till alla tre fallen. 

Till exempel har observationer genomgående genomförts när 
undervisande lärare introducerat respektive uppgift.  

• I alla tre fallen besvarade studenterna likartade enkätfrågor, 
vilka visas i Bilaga B. Frågorna på enkäten var graderade utifrån 
en Likert-skala (1-5), men till varje fråga fanns även möjlighet 
att lämna ett mer utförligt svar.  

• Intervjuer genomfördes med lärare i två av de tre fallen. I båda 
dessa fall genomfördes intervjuerna utifrån fasta frågeställningar 
(Bilaga C), efter att kursen avslutats. Intervjuerna tog cirka en 
timme vardera. I det tredje fallet saknades lärarbedömningen, av 
anledningar som framgår längre fram, varför inga intervjuer ge-
nomfördes med lärarna i detta fall. 
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• I samband med observationen av hur studenterna slutförde 
uppgiften, genomfördes även ett antal kortare intervjuer (cirka 
15-20 minuter) med grupper av studenter i ett av fallen. Svaren 
från dessa intervjuer antecknades på för ändamålet förberedda 
datainsamlingsblad (Bilaga D).  

• Ett antal dokument har samlats in och analyserats för respektive 
uppgift, såsom uppgiftsspecifikationer, bedömningsinstrument 
och studenternas skriftliga prestationer.  

 
 
Urval 
 
Rekryteringen till studien har skett via Malmö högskolas kurser i 
högskolepedagogisk utbildning, där kontakt har tagits med lärare 
som arbetat med att utveckla just bedömning av autentiska uppgif-
ter inom ramen för dessa kurser. Urvalet är således på intet sätt re-
presentativt, varken för lärare, för Malmö högskolas utbildningar el-
ler för utbildningar i allmänhet. Utgångspunkten har istället varit att 
få tillgång till ett antal bedömningssituationer, vilka utgår från au-
tentiska uppgifter inom olika utbildningar. Anledningen till att välja 
situationer från olika utbildningar, var en förhoppning om att dessa 
situationer skulle skilja sig åt så mycket som möjligt, och därmed ge 
en mer nyansrik bild av de utmaningar som högskolelärare ställs in-
för vid bedömning av autentiska uppgifter. De bedömningssituation-
er som ligger till grund för rapporten är: 
 
• Ett projektarbete, vilket ingick i en kurs i Statistik och epidemi-

ologi (15 hp) inom Folkhälsovetenskapliga programmet. På 
denna kurs deltog totalt 13 studenter. Kursen genomfördes på 
engelska. 

• Ett så kallat ”husintag”, vilket ingick i en kurs i Byggnaden, tek-
nik och funktion (15 hp) inom Fastighetsmäklarprogrammet. På 
denna kurs deltog totalt 105 studenter. 

• En workshop i kommunikationsträning, vilken ingick i en kurs i 
Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner i 
munhålan (30 hp) inom tandläkarutbildningen. På denna kurs 
deltog totalt 48 studenter. 
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Projektarbete i statistik och epidemiologi 
 
I kursen om statistik och epidemiologi förväntades studenterna de-
signa ett epidemiologiskt forskningsprojekt genom att konstruera en 
enkät och en tillhörande (hypotetisk) databas i programmet SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). Enligt de riktlinjer som 
gavs, kunde projektet betraktas som ett forskningsprojekt eller som 
en forskningsartikel, men utan resultat- och diskussionsdelarna. 
Studenterna förväntades dels lämna in en skriftlig projektbeskriv-
ning, dels skulle projektet presenteras och försvaras vid ett semi-
narium. Studenterna hade ungefär en och en halv vecka på sig att ge-
nomföra uppgiften.  

 
Beskrivning av bedömningssituationen 
Projektarbetet i statistik och epistemologi genomfördes enskilt av 
studenterna, varefter det lämnades in skriftligt till läraren i form av 
Word- respektive SPSS-filer. Läraren kunde sedan bedöma studen-
ternas skriftliga prestationer. Uppgiften var öppen i den meningen 
att innehållet i enkäten och databasen kunde skapas fritt av studen-
terna, samtidigt som det fanns en tydlig struktur för hur enkät och 
databas skulle utformas. Eftersom uppgiften inte enbart kunde utfö-
ras på ett enda (korrekt) sätt, krävdes en kvalitativ bedömning av 
studenternas prestationer, vilket också läraren framhöll. Till stöd för 
denna kvalitativa bedömning fanns kriterier framtagna (se Figur 5). 
Anvisningarna som helhet finns i Bilaga E.  
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Figur 5. Utdrag ur anvisningar för bedömning av studenternas prestationer på projekt-
arbetet i statistik och epistemologi. Anvisningarna har formen av en matris, där kriteri-
erna visas i den vänstra kolumnen (dvs. ”Data view” och ”Variable view”) och nivåbe-
skrivningar i kolumnerna till höger. Utdraget visar endast kriterier och nivåbeskrivning-
ar för databasen, medan det i anvisningarna som helhet även fanns för projektet som hel-
het samt för enkäten. 
 

Bedömningsanvisningarna var utformade som en bedömningsma-
tris indelad i tre sektioner: (1) projektet som helhet, (2) enkäten 
samt (3) databasen. Varje sektion var sedan indelad i ett antal krite-
rier och för varje kriterium fanns fyra beskrivna nivåer. Enligt läraren 
omfattade anvisningarna de viktigaste delarna, men han ansåg sam-
tidigt att det eventuellt behövde läggas till ytterligare delar och före-
slog även att man kunde vikta delarna, så att inte alla kriterier fick 
samma tyngd i bedömningen. Läraren uttryckte vidare att den kvali-
tativa bedömningen var tidskrävande och att han hade behövt mer 
tid för att kunna bedöma studenternas prestationer i större detalj. 

Projektet introducerades muntligt för studenterna i helklass (där 
åtta studenter medverkade). Läraren gick härvid igenom lärandemål, 
förväntningar i relation till betygsättning, bedömningskriterier samt 
vilket stöd studenterna kunde ta del av för att genomföra uppgiften. 
Läraren gav vidare en grundlig introduktion där han beskrev och 
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förklarade hur uppgiften skulle genomföras, varefter studenterna 
fick ställa frågor. Introduktionen tog ungefär 45 minuter och hölls på 
engelska.  

Omfattningen på uppgiften, som studenterna förväntades lämna 
in, var ungefär 10 A4-sidor, inklusive enkäten och databasen. Dessu-
tom skulle projektet presenteras och försvaras vid ett seminarium. 
Studenterna genomförde inga andra likartade uppgifter, som ingick i 
bedömningen på kursen. Däremot hade de möjlighet att genomföra 
övningsuppgifter, som på olika sätt förväntades stödja studenterna i 
arbetet med att designa en enkät och konstruera en databas (se Fi-
gur 6). 

 
Scientific paper: Perceived discrimination among 
men and women with normal weight and obesity. A 
population-based study from Sweden. Hansson LM, 
Näslund E, Rasmussen F. Scand J Public Health. 
2010 Aug;38(6):587-96. Epub 2010 Jun 7. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Review the above stated scientific paper. Follow the outline for critiqu-
ing epidemiological studies in chapter 14, page 359. 
Figur 6. En av de övningsuppgifter som studenterna kunde genomföra inför projektarbe-
tet i epistemologi. 

 
Eftersom inga likartade uppgifter bedömdes, finns det inga data 

på hur studenternas prestationer varierade. Dock följde studenternas 
resultat på projektarbetet samma rangordning som på den skriftliga 
tentamen. 

Enligt läraren kan det ingå i jobbet som folkhälsovetare att ut-
forma och sammanställa enkäter, vilket gör uppgiften relevant och 
autentisk. Läraren upplevde också att studenterna tyckte det var 
meningsfullt att genomföra uppgiften. Gruppen av deltagare var 
dock ytterst heterogen, även om studenterna generellt var välutbil-
dade (dvs. hade utbildning som motsvarade minst mastersnivå; vissa 
av deltagarna var läkare, andra tandläkare och någon hade läst eko-
nomi), och läraren upplevde att uppgiften var lättare för studenter 
med läkarutbildning, då dessa studenter ofta var bekanta med forsk-
ningsartiklar.  
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Att uppgiften upplevdes som autentisk av studenterna bekräfta-
des av studentenkäten, där studenterna fick besvara en fråga just an-
gående uppgiftens autencitet (Likertskala 1-5, där 1 var låg upplevd 
autencitet och 5 var hög). Medianen på denna fråga hamnade på 5, 
precis som frågan om hur meningsfull de upplevde att uppgiften var. 
På frågan om hur typisk (dvs. frekvent) studenterna ansåg uppgiften 
vara för deras kommande yrke, var medianen 4. Svaren på dessa frå-
gor var i princip utan någon spridning. Se Bilaga F för en samman-
ställning av studenternas svar på enkäten. 

Det beslut som bedömningsresultaten skulle användas till, var i 
första hand studenternas betyg, där det gjordes en sammanvägning 
av resultaten från en skriftlig tentamen. Enligt läraren grundades 
dock betygen främst på tentamensresultaten och endast i mindre 
omfattning på projektet. Läraren uttryckte det som att ett väl ge-
nomfört projekt skulle kunna kompensera för ett lågt resultat på 
tentamen. Eftersom det emellertid inte fanns några gränsfall, utnytt-
jades aldrig denna möjlighet. Av de tolv studenterna på kursen, var 
det fyra som inte klarade den skriftliga tentamen.  
 
Förutsättningar för formativ bedömning 
Som framgick ovan, introducerades projektet muntligt för studen-
terna i helklass, där läraren gick igenom lärandemålen, förväntningar 
i relation till betygsättning, bedömningskriterier samt vilket stöd 
studenterna kunde ta del av för att genomföra uppgiften. Läraren be-
skrev vidare hur uppgiften skulle genomföras, varefter studenterna 
fick ställa frågor. Efter introduktionen gjordes mål och kriterier till-
gängliga för studenterna på högskolans digitala lärplattform.  

Via studentenkäten tillfrågades studenterna huruvida de ansåg att 
förväntningarna var tydliga för dem samt i vilken utsträckning de 
utnyttjat kriterierna. Medianen för dessa båda frågor var 4, dock 
med större spridning för den sistnämnda, eftersom ett par studenter 
uppgav att de utnyttjat kriterierna i mindre uppfattning (dvs. svarat 
med en 2:a eller 3:a på frågan). Att studenterna lärde sig på att ge-
nomföra projektet var de dock, enligt enkäten, eniga om. Se Bilaga F 
för en sammanställning av studenternas svar på enkäten. 

Det stöd som studenterna hade för att genomföra uppgiften var 
bland annat övningsuppgifter i hur man designar en enkät och kon-
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struerar en databas. Däremot fanns ingen formell handledning, utan 
studenterna inbjöds istället att ta informell kontakt med läraren om 
de behövde hjälp, vilket innebar att det i stor utsträckning var upp 
till studenterna själva ifall de ville ha feedback. Eftersom det inte var 
obligatoriskt, upplevde läraren att flertalet studenter inte efterfrå-
gade någon feedback. I studentenkäten uttrycktes emellertid öns-
kemål om feedback, eftersom man velat förbättra sitt projekt.  

Det fanns inga moment inom ramen för projektarbetet där studen-
terna aktiverades som stöd för varandra. Via studentenkäten efter-
frågades dock att man haft en utsedd opponent vid seminariet, som 
kunde kommenterat projektarbetet och gett feedback.  

Det fanns inga moment inom ramen för projektarbetet som ut-
tryckligen riktade sig mot självbedömning eller -reglering, utan an-
svaret för bedömningen låg helt på läraren.  

 
 
Husintag för fastighetsmäklarstudenter 
 
I kursen om byggnadens teknik och funktion förväntades studenter-
na (i grupper) genomföra ett så kallat husintag, vilket innebär att de 
går igenom en fastighet (vilken var samma för alla studenter) och no-
terar detaljer rörande byggnadsmaterial, uppvärmning, fuktskydd 
med mera. Till sin hjälp hade studenterna tillgång till ritningarna på 
huset och de fick även ställa frågor till ägaren. Detta husintag sam-
manställdes sedan i en så kallad objektsbeskrivning och resultat från 
denna lämnades in via ett digitalt formulär på högskolans lärplatt-
form. Studenterna hade ett par timmar på sig att genomföra själva 
intaget och sedan tre veckor (över julledigheten) att sammanställa 
objektsbeskrivningen.  
 
Beskrivning av bedömningssituationen 
Husintaget genomfördes av studenterna i grupp, varefter objektsbe-
skrivningen lämnades in skriftligt enligt ett särskilt digitalt formulär 
utformat av läraren. Det var inlämningen via det digitala formuläret 
som sedan bedömdes av läraren.  

Uppgiften var öppen i den meningen att studenterna själva fick 
hantera intaget. Däremot fanns det tydliga riktlinjer för vad objekts-
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beskrivningen skulle innehålla och därmed vad studenterna var 
tvungna att samla information om i fastigheten. Enligt läraren har de 
studenter som gått kursen tidigare även fått utforma själva objekts-
beskrivningen. Detta gjorde emellertid bedömningsarbetet oerhört 
tidskrävande, eftersom de uppgifter som var av intresse var ut-
spridda i beskrivningen och läraren därför fick bläddra fram och till-
baka för att hitta dem. Läraren hade således valt att skapa ett digitalt 
formulär, där studenterna fyllde i uppgifterna i bestämda fält, för att 
på så sätt underlätta bedömningsarbetet.  

Förutom att fylla i uppgifter om exempelvis ytterväggskonstrukt-
ioner, fönster och värme, vilka kan kategoriseras som antingen rätt 
eller fel, ombads studenterna att även föra resonemang kring konse-
kvenser för respektive svar (t.ex. vilka konsekvenser har en tegelfa-
sad för …). Eftersom dessa resonemang inte kan kategoriseras som 
rätt eller fel, krävdes – precis som för projektarbetet i statistik och 
epidemilogi – en kvalitativ bedömning av studenternas prestationer. 
Till stöd för denna kvalitativa bedömning fanns kriterier framtagna 
(se Figur 7). Bedömningsanvisningarna visas i sin helhet i Bilaga G.  

Av bedömningsanvisningarna framgick alla de aspekter som ska 
ingå i en objektbeskrivning och för varje aspekt fanns två kategorier. 
Den första kategorin rörde fakta om den aktuella fastigheten och den 
andra rörde mer generella resonemang (men fortfarande med an-
knytning till den aktuella fastigheten). Enligt anvisningarna sattes 
maximalt två poäng per aspekt, där korrekta faktauppgifter gav ett 
poäng och rimliga resonemang i förhållande till dessa kunde ge ytter-
ligare ett poäng. Poängen summerades sedan för alla aspekter till en 
totalsumma (se under ”p” i kolumnerna i Figur 7). 
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Del 

Fakta om det aktuella huset Resonemang om konsekvenser 

etc. 

Kommentar p Kommentarer p 

Lagar,fastighet, 

byggnadsverk, hus 

 1  - 

 1  1 

Laster, stommar  1  - 

 1  1 

Grundkonstruktioner  1  1 

Figur 7. Utdrag ur mall för bedömning av studenternas prestationer på objektsbeskriv-
ningen för fastighetsmäklarstudenterna. Fakta och exempel på resonemang är uteläm-
nade av sekretesskäl. 

 
Husintagsuppgiften introducerades muntligt för studenterna i 

helklass med stöd av en powerpointpresentation. Läraren gick här-
vid igenom bedömningsanvisningarna i förhållande till lärandemå-
len, där han gav flera exempel på skillnaden (även i form av analo-
gier) mellan svar på olika betygsnivåer, vilka sammanföll med de 
båda kategorierna i bedömningsanvisningarna (dvs. G-nivå för fak-
tauppgifter respektive VG-nivå för resonemang) samt exempel på 
hur resonemangen på VG-nivå kunde se ut. Läraren visade även 
konkreta exempel på hur själva bedömningen kunde gå till, inklusive 
exempel på svar från tidigare examinationer, samt exempel på en 
professionell intagsblankett och hur man kunde modifiera rubriker-
na. I slutet på genomgången visade läraren hur studenterna skulle 
hitta till objektet samt i vilken ordning de grupper, som studenterna 
ingick i, skulle komma. 

Enligt läraren användes inte bedömningsanvisningarna aktivt un-
der själva bedömningsarbetet. Detta dels eftersom han kunde fakta-
uppgifterna utantill och dels eftersom anvisningarna för studenter-
nas resonemang var så pass generella att de lätt kunde internaliseras.  

Det formulär som studenterna fick fylla i hade 27 fält. Omfattning-
en på uppgifterna som studenterna lämnade in var runt 10 A4-sidor, 
om studenterna använde det digitala formuläret. Endast i några en-
staka fall, avvek omfattningen åt endera hållet, det vill säga var cirka 
fem respektive 20 sidor istället. Ett antal grupper valde emellertid 
att inte utnyttja formuläret, utan skapade egna objektsbeskrivning-
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ar, vilka då oftast hade en större omfattning, jämfört med de studen-
ter som använt formuläret. 

Studenterna genomförde inga andra likartade uppgifter, som 
ingick i den summativa bedömningen på kursen. Enligt läraren be-
rodde detta framför allt på svårigheten att finna lämpliga fastigheter, 
som så många som 100 studenter kunde få tillträde till. Det kan dess-
sutom vara svårt att få tag i ritningar och andra dokument till fastig-
heter. Trots dessa svårigheter uppgav läraren att han från och med 
nästa år skulle försöka låta studenterna genomföra ytterligare ett 
husintag4.  

Även om studenterna inte bedömdes summativt på några likar-
tade uppgifter i den aktuella kursen, genomfördes ett antal övningar 
som innehöll moment av intaget. Exempel på sådana övningar var en 
materialövning, där studenterna identifierade och fotograferade 
olika material (t.ex. olika fasad- och takmaterial) som de fick besk-
riva med korrekt terminologi, samt en så kallad ”småhuspromenad”, 
där studenterna promenerade genom ett antal bostadsområden och 
dokumenterade karakteristika för områden byggda under olika de-
cennier (Figur 8).   

Huruvida studenternas prestationer varierade på dessa olika upp-
gifter är svårt att uttala sig om. Detta dels eftersom husintaget redo-
visades i grupp, varför det inte finns tillgång till individuell informat-
ion om studenternas prestationer, dels eftersom det inte finns grade-
rad information om studenternas prestationer för alla övningarna. 
Övningarna bedömdes nämligen sällan med betyg eller poäng, utan 
studenterna fick istället beskrivande feedback. Vissa av övningarna 
var dessutom gruppövningar, precis som husintaget, där även åter-
kopplingen gavs i grupp (Figur 9). I det fall en övning bedömdes 
med poäng, gjordes detta i formativt syfte genom att studenterna 
gavs möjlighet att genomföra samma prov om och om igen, och med 
hjälp av poängsumman kunna jämföra resultatet. Upplägget var här-
                                                        
4 Från och med våren 2011 (dvs. efter denna undersökning) genomför studenterna tre intag. Första intaget 
genomförs individuellt hemma eller i någon annan känd bostad, för att på så sätt testa intagsblanketten och 
uppgiften som sådan. Gruppmedlemmarna strålar sedan samman och jämför sina ifyllda blanketter. Därpå 
skapar de en gemensam gruppblankett som de använder vid intag nummer två. Därefter träffas grupperna 
två och två och jämför sina resultat (dvs. en form av kamratbedömning), dels avseende blanketterna, dels 
avseende byggnadstekniken. Slutligen producerar grupperna sin färdiga blankett, att använda vid det tredje, 
examinerande intaget. 
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vid flervalsfrågor med direkt feedback, där studenterna dels fick be-
sked om huruvida de svarat rätt, dels fick de kommentarer utifrån 
vanliga fel eller missuppfattningar (Figur 10). 
 

Figur 8. Utdrag från uppgift ”Småhuspromenad”, där studenterna förväntades obser-
vera karakteristika för områden från olika decennier. 

 
Vad gäller kursens skriftliga tentamen, vilket är den enda källan 

med graderad och individuell information om studenternas prestat-
ioner, så uppnådde majoriteten av studenterna betyget Väl godkänt 
på denna. Detta eftersom tentamen, enligt läraren, i första hand ef-
terfrågade minneskunskaper och de flesta studenter fick hög procen-
tandel korrekta svar. 

Enligt läraren kan det ingå i jobbet som fastighetsmäklare att ge-
nomföra husintag, som sammanställs till en objektbeskrivning5, vil-
ket gör uppgiften relevant och autentisk. Husintag görs dessutom 
för vartenda objekt som ska säljas, vilket innebär att arbetsuppgiften 
är förhållandevis vanligt förekommande. Så som uppgiften genom-
                                                        
5 Enligt 18§ i Fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska fastighetsmäklaren tillhandahålla en tilltänkt köpare en 
skriftlig beskrivning av fastigheten (dvs. en objektsbeskrivning). Det specificeras dessutom att objektsbe-
skrivningen ska innehålla uppgift om exempelvis fastighetens beteckning, taxeringsvärde, areal och drifts-
kostnader med mera. 



 

 51 

fördes, var den i princip utformad så som den genomförs i yrket. Det 
som skiljer sig är att: 
 
• Uppgiften var mer inriktad på byggnadsteknik än ett vanligt in-

tag, eftersom kursen riktar sig mot just byggnadsteknik. 
• Studenterna arbetade i grupp, medan de är ensamma som yrkes-

verksamma. 
• Studenterna fick begränsat med svar från husägarna, medan de 

som yrkesverksamma kan råka ut för ägare som svarar mer öp-
pet, men också för ägare som inte vet något om sin fastighet.  

• Yrkesverksamma fastighetsmäklare oftast inte har faktaböcker 
och annan hjälp med sig, vilket i det här fallet är en kompromiss 
mellan uppgiftens autencitet och dess lärandepotential. 

• Studenterna aldrig ombads sammanställa själva objektsbeskriv-
ningen, utan lämnade sina svar via ett digitalt formulär. 

 
 

Tack för fina och tydliga bilder. Trevligt med 

närbilder också. 

Några petkommentarer: 

- Inte enkelfalsad utan enkelfasad träpanel. 

- Inte filtrad utan filtad puts. 

- För säkerhets skull har ni skrivit både 

korrugerad och korrigerad. Korrugerad är det 

rätta, eller profilerad, som ABC-boken tydligen 

tycker att det heter nuförtiden. Dessutom tror 

jag det är fibercementskivor, om det är foto-

graferat på den där lilla utbyggnaden på Ubåts-

hallen. Om ni har hunnit gå materialpromenaden 

så har ni kanske annan uppfattning nu, annars 

titta noga när ni går. 

- Visst är takpannorna så kallade överläggs-

plattor men jag tycker inte att man behöver 

skriva "tegeltakpannor - överliggande", det är 

liksom underförstått. 

- Mysig liten papptaksstuga... 

Figur 9. Exempel på feedback på gruppuppgift. 
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Att uppgiften upplevdes som autentisk bekräftades av såväl stu-
dentenkäten som intervjuerna med studenterna medan de genom-
förde husintaget. Medianen på frågan om autencitet på studentenkä-
ten hamnade på 4 (Likertskala 1-5, där 1 var låg upplevd autencitet 
och 5 var hög) och frågan om hur meningsfull studenterna upplevde 
att uppgiften var hamnade på 5. Svaren på dessa frågor var i princip 
utan någon spridning. I intervjuerna uppgav alla tillfrågade studen-
ter att uppgiften var relevant, nyttig, meningsfull och autentisk. De 
var medvetna om att uppgiften visserligen krävde mer vad gäller 
materialkunskap än vad som är brukligt i yrket, men såg inte detta 
som en nackdel. Tvärtom uttryckte några studenter att det finns risk 
att vissa kunder ställer frågor om material, och att en djupare kun-
skap då inger mer förtroende hos kunden. Att det fanns en skillnad 
mellan hur uppgiften genomförs inom ramen för kursen, respektive 
som yrkesverksam, återspeglas dock i svaren på studentenkäten, där 
medianen var 1 på frågan om hur typisk (dvs. frekvent) studenterna 
ansåg uppgiften vara för deras kommande yrke. Se Bilaga F för en 
sammanställning av studentenkäten. 

 

Figur 10. Exempel på feedback från flervalsfrågor. Om studenterna svarar rätt får de 1 
poäng/fråga, vilket summeras till en totalpoäng på slutet. Avsikten är att få studenterna 
att genomföra testet tills de får rätt svar på alla frågorna. Om studenterna svarar fel, får 
de reda på det rätta svaret, men i flera fall ges även kommentarer, som utgår från vanliga 
missuppfattningar.   

 
Det beslut som bedömningsresultaten användes till, var i första 

hand studenternas betyg. Resultaten från intaget utnyttjades som 
underlag för betygsättning enligt regeln 60 procent rätta svar i fak-
takolumnen för Godkänt samt 60 procent rätta svar plus 70 procent 
korrekta svar i resonemangskolumnen för Väl godkänt, vilket sedan 
sammanvägdes med resultaten från den skriftliga tentamen. Enligt 
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läraren är sammanvägningen problematisk, eftersom tentamen och 
intag (som framgår ovan) fokuserar på delvis olika kunskaper och 
han menar att intaget egentligen är mer lämpat som underlag för att 
sätta graderade betyg än vad tentamen är. Detta eftersom det i ob-
jektbeskrivningen krävs att studenterna resonerar, vilket sålunda ger 
en bredare bild av studenternas kompetens. Samtidigt skulle det ge 
en mycket hög arbetsbelastning att bedöma runt 100 individuella in-
tagsuppgifter.  

På intaget var det två grupper som blev underkända och sex grup-
per som uppnådde betyget Godkänt, medan resterande 19 grupper 
(73 %) uppnådde betyget Väl godkänt.  
 
Förutsättningar för formativ bedömning 
Som framgick ovan, introducerades husintaget muntligt för studen-
terna i helklass, där läraren gick igenom bedömningsanvisningarna i 
förhållande till de förväntade lärandemålen. Läraren gav flera exem-
pel på skillnaden mellan svar på olika betygsnivåer samt exempel på 
hur resonemang på VG-nivå kunde se ut. Studenterna hade också 
möjlighet att ställa frågor. Efter introduktionen gjordes mål och kri-
terier tillgängliga för studenterna på högskolans digitala lärplatt-
form.  

Via studentenkäten tillfrågades studenterna huruvida de ansåg att 
förväntningarna var tydliga samt i vilken utsträckning de ansåg att 
de haft nytta av kriterierna. Medianen för dessa båda frågor var 4, 
dock med större spridning för den sistnämnda, där ett antal studen-
ter (15 stycken) uppgav att de inte använt sig av kriterierna. Anled-
ningen till att inte använda kriterierna tycks i första hand (utifrån 
studenternas kommentarer på enkäten) ha varit att de var så pass 
införstådda med vad som krävdes, att kriterierna var överflödiga. 
Detta verifieras också av intervjuerna med studenterna, där studen-
terna uppgav att de var medvetna om kriterierna och upplevde dem 
som tydliga. Flera studenter gav också exempel på hur kriterierna 
kunde tillämpas, ofta med referens till lärarens analogier under ge-
nomgången.  

Flertalet studenter uppgav i såväl intervjuer som på enkäten att de 
använt kriterierna för att lägga upp en struktur att följa i deras ar-
bete och att de hade för avsikt att utnyttja kriterierna när de sam-
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manställde objektsbeskrivningen. Detta sistnämnda framkom även 
via enkäten, där ett antal studenter uppgav att de använt kriterierna 
för att kontrollera arbetet i efterhand (dvs. till att självbedöma).   

Att studenterna lärde sig på att genomföra husintaget var de, en-
ligt enkäten, eniga om (median = 5). Även under intervjuerna gav 
flertalet studenter uttryck för hur lärande de ansåg att uppgiften var, 
framför allt med hänvisning till att det krävdes en integration av te-
ori och praktik.  

Det stöd som studenterna hade för att genomföra uppgiften var 
bland annat övningsuppgifter i hur man identifierar och dokumente-
rar olika byggnadsmaterial. Utifrån dessa övningar fick studenterna 
feedback, som kunde användas för att lättare hantera husintaget. 
Den feedback som gavs var även av olika karaktär, beroende på upp-
giften. I fotouppgiften gavs utförlig feedback riktad till respektive 
grupp utifrån hur de utfört uppgiften, i småhuspromenaden gavs be-
skrivande feedback till hela klassen, medan det i den så kallade 
materialpromenaden och övningen i ritningsläsning gavs automa-
tiskt feedback direkt i datorn, vilken dels var kvantitativ (dvs. antal 
rätt eller fel) och dels bestod av generella kommentarer (t.ex. vanliga 
fel eller missuppfattningar). 

Den feedback som studenterna fick på husintaget, gavs på ett for-
mulär som motsvarade bedömningsanvisningarna (Bilaga H). På 
detta formulär angavs huruvida studenternas faktauppgifter var kor-
rekta eller inte, tillsammans med eventuella kommentarer. Dessa 
kommentarer gavs med röd färg om det var något som saknades eller 
inte var korrekt i svaret, alternativt med blå färg om det var en an-
märkning som inte betingade poängavdrag. Förutom kommentarer-
na gavs även poäng på varje delaspekt, som summerades för att ge 
underlag till betygsättningen, vilket innebär att studenterna både 
fick beskrivande och kvantitativ återkoppling. Parallellt med betyget 
gavs dessutom en övergripande kommentar på uppgiften (Figur 11a-
c).    

Ett flertal av övningarna i kursen genomfördes i grupp, vilket gav 
utrymme för att studenterna skulle kunna fungera som stöd för 
varandra. Däremot arrangerades inga specifikt utformade moment, 
som exempelvis kamratbedömning. I studentenkäten framgår emel-
lertid att (åtminstone några av) studenterna aktivt har försökt tolka 
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mål och kriterier tillsammans, då de till exempel skriver att de har 
”tolkat målen och arbetat efter dessa”. Även i intervjuerna med stu-
denterna framgår det att gruppen har varit ett stöd i lärandeproces-
sen och någon student menade att man som enskild aldrig hade haft 
möjlighet att genomföra uppgiften lika bra. 

 
Våtrum (2p) Fuktskydd, golvfall, or-

ganiska material? 

0,00 Något resonemang om kera-

miska beklädnadsmaterial. 

0,50 

Radon (1p) Info om radonmätning 

eller radonrisk i området 

saknas. 

0,00 Delvis korrekt resonemang. 

Betong har varken förr eller 

nu utgjort en större radonrisk 

(till skillnad från blå lättbe-

tong, olyckligt kallat blåbe-

tong).  

0,50 

Energi (1p)  -  Inget ytterligare resonemang 

än det som givits poäng 

för under värme ovan. 

0,00 

Figur 11a. Exempel på feedback på husintaget. Första kolumnen anger vilka aspekter 
som bedöms (jfr Figur 7); andra kolumnen är lärarens kommentarer, vilka i det här fallet 
är rödfärgade, eftersom det är detaljer som saknas i studenternas svar; tredje kolumnen 
är poäng på faktakunskaper; fjärde kolumnen är lärarens kommentarer på studenternas 
resonemang och femte kolumnen är poäng på resonemangen. 

 
 28,50  13,50 

Maxpoäng 38,00 Maxpoäng 25,00 

Gruppens resultat i förhållande till 

max. % 

75 % 54 

Betyg. U eller G. Minst 60% för G. G Minst 70% för 

VG. 

Plus G till väns-

ter. 

- 

Figur 11b. Exempel på feedback från husintaget. Poäng för respektive aspekt summeras 
till en totalpoäng och andelen poäng i förhållande till det maximala antalet poäng avgör 
betyget på uppgiften. 
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KOMMENTARER: Inte så mycket information om de olika de-

larna. Jag eftersträvar inte mycket text, för textens 

egen skull, men i det här fallet har det gått ut över 

informationen, som inte riktigt nått ända fram. Särskilt 

syns detta avseende resonemangen, där en hel del saknas 

eller är vagt eller kortfattat resonerat. 

Figur 11c. Exempel på feedback från husintaget. Utöver kommentarer på enskilda 
aspekter och poäng, ges även övergripande kommentarer.  

 
Precis som för stödet för varandras lärprocess ovan, fanns det inga 

specifikt utformade moment inom ramen för husintaget som ut-
tryckligen riktade sig mot självbedömning eller -reglering, även om 
några av övningarna inbjöd till detta, till exempel genom att samma 
prov kunde genomföras flera gånger i datorn. Däremot fanns det svar 
på studentenkäten som antyder att vissa studenter arbetat med 
självbedömning i någon form. En student skrev till exempel att ”jag 
höjde min ribba än vad jag hade från första början med hjälp av att 
läsa betygkriterierna” och det finns flera uttalanden om hur studen-
terna använt sig av kriterierna för att kontrollera och förbättra sin 
uppgift innan de lämnade in den.  

 
 
Workshop i kommunikation för tandläkarstudenter 
 
I den workshop i kommunikationsträning för tandläkarstudenter, 
som ingår i studien, fick studenterna se en introducerande filmse-
kvens (Figur 12), varefter de förväntades ta över rollen som tandlä-
kare och genomföra ett professionellt samtal med patienten (dvs. i 
form av ett rollspel). Till sin hjälp hade studenterna tillgång till kri-
terier för kommunikation, som anpassats från läkarutbildning (se 
Bilaga H). Studenterna genomförde samtalet inför sin basgrupp på 
cirka 6-10 studenter och samtalen videofilmades. Efter respektive 
samtal (oftast totalt tre till fyra per grupp, eftersom alla studenter 
inte genomförde samtal), diskuterades och utvärderades samtalet 
utifrån kriterierna. Varje workshop varade i ungefär tre timmar.  
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Beskrivning av bedömningssituationen 
Samtalet med patienten genomfördes av enskilda studenter, men 
workshopen som helhet genomfördes i grupp, till exempel genom att 
bedömningen av samtalen gjordes av gruppen. I detta fall gjordes så-
ledes ingen bedömning av studenternas prestationer av läraren, utan 
prestationerna utvärderades av studentgruppen. 

Uppgiften var öppen i den meningen att studenterna själva fick 
genomföra samtalet. Det fanns heller inga tydliga riktlinjer för hur 
samtalet skulle genomföras, utöver kriterierna. 
 

Figur 12. Bild från den introducerande filmsekvensen för tandläkarstudenternas kom-
munikationsträning. Personen som agerar patient i filmen är samma person som agerar 
patient i rollspelen. 
 

Av kriterierna framgick olika aspekter som bör ingå i ett profess-
ionellt samtal, såsom att man som tandläkare försöker förklara tyd-
ligt för patienten, inkluderar patienten i samtalet genom att lyssna 
på dennes synpunkter och tankar, försöker nå en gemensam över-
enskommelse för hur behandlingen ska genomföras och så vidare. 
För varje aspekt fanns ett antal exempel på hur dessa aspekter kunde 
operationaliseras, till exempel att man som tandläkare inte använder 
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medicinsk terminologi när man förklarar för patienten eller att man 
utvärderar patientens förståelse genom att ställa frågor. Däremot 
fanns det inga kvalitetsnivåer för de olika aspekterna, utan anvis-
ningarna var mer i formen av en lista än en matris (Figur 13). Det 
fanns inte heller några poäng eller betyg kopplade till kriterierna.  
 
3.2  Eliciting information from patient  
T.ex. ställa frågor för att se att patienten förstått informationen, lyssna på 
och bekräfta patienten, ta reda på patientens önskemål 
 
The student …. 
… assesses the patient’s understanding of problem by using both open and 

closed questions as appropriate. 
… demonstrates effective listening in a way that the patient feels heard 

and understood (i.e. uses non-verbal cues such as nodding, pausing, 
maintaining eye contact, and verbal skills including back-tracking, reflect-
ing, mirroring). 

… takes the patient’s perspective into consideration, including the patient’s 
individual concerns, beliefs, and expectations. 

… respects the patient’s cultural and ethnic beliefs, practices and language. 
… tackles personal questions sensitively. 
… asks if patient has any questions. 
Figur 13. Utdrag från kriterierna för bedömning av tandläkarstudenters kom-
munikation med patient.  
 

Uppgiften introducerades muntligt för studenterna i grupperna i 
början av respektive workshop, vilket innebar att de inte hade några 
möjligheter att förbereda sig. Studenterna fick härvid även ut krite-
rierna, men utan någon omfattande genomgång. Istället fick studen-
terna använda sig av kriterierna när de diskuterade och utvärderade 
samtalen.  

De enskilda samtal som studenterna genomförde varade i några 
minuter, men tillsammans med diskussioner med mera, tog respek-
tive scenario drygt en timme. I de flesta grupper genomfördes två 
scenarier: ett som introducerades genom en film samt ett som utgick 
från en röntgenbild, alternativt ett som studenterna själva konstrue-
rade.  
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Huruvida de enskilda studenternas prestationer varierade på olika 
uppgifter går inte att uttala sig om. Detta dels eftersom alla studen-
ter inte genomförde samtal, varför det inte finns tillgång till indivi-
duell information om studenternas prestationer, dels eftersom stu-
denternas prestationer inte dokumenterades på ett sådant sätt att 
jämförelser kan göras. Övningarna bedömdes inte med betyg eller 
poäng, utan studenterna fick istället beskrivande feedback från sina 
kurskamrater (Figur 14). Studenterna genomförde inte heller några 
andra likartade uppgifter på kursen. 

Att kunna genomföra ett professionellt samtal med en patient är 
något som ingår i jobbet som tandläkare, vilket gör uppgiften rele-
vant och autentisk. Samtal genomförs dessutom med i princip varje 
patient, vilket innebär att arbetsuppgiften är ytterst frekvent. De 
specifika scenarion som uppgiften utgick ifrån, kan dock vara mer 
eller mindre vanligt förekommande. 

Att uppgiften upplevdes som autentisk bekräftades av studenten-
käten. Medianen på frågan om autencitet på studentenkäten ham-
nade på 5 (Likertskala 1-5, där 1 var låg upplevd autencitet och 5 var 
hög), i princip utan någon spridning. Studenterna uttryckte vidare 
att uppgiften möjligen inte var typisk för den dagliga yrkesutövning-
en (Median = 3), men de upplevde ändå att det var en meningsfull 
uppgift (Median = 5). Se Bilaga F för en sammanställning av student-
enkäten. 

Till skillnad från de båda övriga fallen, användes bedömningsre-
sultaten från kommunikationsövningen inte till studenternas betyg. 
Resultaten från övningen utnyttjades istället företrädesvis formativt, 
dels genom att studenterna förväntades lära sig av övningen, dels ge-
nom att övningen utvärderades av lärarna i syfte att förbättra under-
visningen.  
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Lärare: Är det någonting här som man skulle kunna 
göra annorlunda? 
 
Student #1: Alltså, jag tänkte lite på det här med 
just röntgen att vi inte vill ta mer röntgen än 
nödvändigt. Man kanske kunde nämna att strålskydds-
myndigheten att vi är lite mer reglerade av dem 
idag. Kanske att vi har dem i ryggen bakom oss. Att 
vi ska ta så få bilder som möjligt. [kort paus] Att 
det kanske kunde få patienten att känna att ”ja 
okej då, det är inte bara du som säger så”. 
 
Student #2: Jag skulle vilja fråga patienten också 
varför patienten vill ta nya röntgenbilder: vad det 
skulle ge och vad hon förväntar sig att få ut utav 
dem.  
Figur 14. Typiskt replikskifte under kommunikationsövningen. En student har precis 
genomfört rollspel med patienten, varefter övriga studenter diskuterar möjliga sätt att 
förbättra kommunikationen. Studentgruppen anser att förslaget från Student #2 låter 
intressant, varför hon får gå upp och prova att genomföra sitt förslag. Notera att studen-
ternas fokus i återkopplingen ligger på uppgiften, inte på studenten som genomförde roll-
spelet. 

 
 
Förutsättningar för formativ bedömning 
Som framgick ovan, introducerades övningen muntligt för studen-
terna i deras basgrupper, men man gick inte igenom kriterierna på 
förhand. Istället fick studenterna använda kriterierna när de disku-
terade och utvärderade samtalen.  

Via studentenkäten tillfrågades studenterna huruvida de ansåg att 
förväntningarna var tydliga samt i vilken utsträckning de ansåg att 
de haft nytta av kriterierna. Medianen för dessa båda frågor var 4. 
Anledningen till att studenterna ansåg kriterierna vara användbara, 
var främst att de förtydligade förväntningarna och underlättade re-
flektion.  

Att studenterna lärde sig på att genomföra övningen var de, enligt 
studentenkäten, överlag eniga om (median = 4). Detta gällde dels 
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rent praktiskt (dvs. att få övning i professionell kommunikation), 
men kanske än mer för reflektion kring den egna förmågan. Det 
fanns dock ett mindre antal studenter (10 stycken) som inte ansåg 
att de hade lärt sig något nämnvärt. Som framgår av deras svar på 
enkäten, ansåg dessa studenter antingen att de var mer eller mindre 
fullärda på detta område redan, alternativt ansåg de att man inte 
kunde tillgodogöra sig den här typen av förmågor genom undervis-
ning. Som en student uttryckte det: ”Det är svårt att lära sig prak-
tiska saker i en artificiell situation – sådana saker lär man sig bättre 
på kliniken”. 

Studenterna som genomförde samtalen fick feedback av sina 
kurskamrater med utgångspunkt från kriterierna. Återkopplingen 
var dels direkt, nyanserad och omfattande, men gavs också i stor om-
fattning i dialog med den som genomfört samtalet. Däremot fick stu-
denterna ingen feedback från lärarna och eftersom alla studenter inte 
genomförde något samtal, fick inte heller alla studenter någon indi-
viduell feedback.   

Genom att övningen genomfördes, diskuterades och utvärderades 
i grupp, gavs det utrymme för studenterna att fungera som stöd för 
varandra.  

Förutom att diskutera och utvärdera samtalen i grupp, gavs stu-
denterna även möjlighet att skriva ner sina egna tankar kring hur de 
ansåg att situationen skulle hanteras och hur de ansåg att samtalet 
fungerat. De skrev också reflektioner om hur de upplevde sina egna 
styrkor och utvecklingsbehov (Figur 15), samt hur de ansåg att deras 
förmåga till kommunikation kunde utvecklas ytterligare. Dessa svar 
och reflektioner bedömdes inte av läraren i anslutning till övningen, 
utan samlades in för att i ett senare skede kunna ingå i ett forsk-
nings- och utvecklingsprojekt för att förbättra undervisningen i 
kommunikativ förmåga för tandläkare (se vidare i Lucander, Knuts-
son, Salé & Jönsson, 2012).  

I studenternas reflektioner kan man emellertid se att majoriteten 
av studenterna framgångsrikt reflekterar kring sin förmåga, både vad 
gäller styrkor som utvecklingsbehov, samt att dessa reflektioner har 
en tydlig koppling till övningen. Däremot ger studenterna ytterst få 
förslag på hur de skulle kunna hantera sina utvecklingsbehov, för att 
kunna utvecklas vidare. De (få) förslag som ges, kommer dessutom 
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påfallande ofta från de studenter som varit kritiska till övningen och 
menar att dessa förmågor utvecklas intuitivt och naturligt genom yt-
terligare erfarenhet (Figur 16). 

Det fanns även svar på studentenkäten som antyder att studen-
terna använt sig av övningen och kriterierna som stöd för reflektion 
kring sina egna styrkor och utvecklingsbehov vad gäller kommuni-
kation med patienter.  

 
 

Dagens övning har fått mig att inse att jag 

måste bli bättre på att kompromissa och att 

ställa frågor till mina patienter. Men jag är 

nog ganska bra på att vara konkret och förklara 

saker om patienten frågar mig något. Jag är bra 

på att ha en lättsam och trevlig stämning i 

vårdsituationen, men jag borde nog bli bättre 

på de allvarliga diskussionerna också (Student-

exempel #1). 

 

Bra på att inge förtroende hos patienten, pra-

tar lugnt med enkelt språk. Förklarar bra för 

patienten. Bra lyssnare. Använder kroppsspråk. 

Kan ställa mer öppna/slutna frågor (variera 

mer). Kan berätta mer för patienten under be-

handlingen vad jag gör så att han/hon ”hänger 

med” i behandlingen (Studentexempel #2).    
Figur 15. Exempel på hur tandläkarstudenter reflekterar kring egna styrkor och ut-
vecklingsbehov i förhållande till kommunikationsövningen. 
 
  



 

 63 

– Behöver behandla många patienter för att få 

kläm på detta - tror det är något som kommer 

med tiden (Studentexempel #3).  

 

– Jag tror den bästa övningen är tid med rik-

tiga patienter, där man naturligt tränar upp 

sin förmåga genom erfarenheter. Jag tror inte 

på övning genom rollspel, filminspelning och 

andra konstlade situationer (Studentexempel 

#4). 

Figur 16. Exempel på förslag från tandläkarstudenter kring hur de ska stärka sina ut-
vecklingsbehov. I dessa exempel ligger fokus på egna erfarenheter. 
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JÄMFÖRELSE OCH DISKUSSION 

I föregående kapitel gav beskrivningar av tre olika bedömningssitu-
ationer. I detta kapitel jämförs och diskuteras dessa situationer, dels 
med avseende på validiteten (utifrån Kanes ramverk) och dels med 
avseende på förutsättningarna för formativ bedömning (utifrån ram-
verket av Wiliam och Thompson). Validiteten och förutsättningarna 
för formativ bedömning kommer att diskuteras separat, även om de 
delvis överlappar och går in i varandra.  

 
 

Validitet hos bedömning av autentiska uppgifter 
 

Hur autentiska uppgifter kan bedömas på ett trovärdigt sätt, som en 
del av bedömningen av studenternas kompetens, är en av de frågor 
som står i fokus för denna rapport. I detta avsnitt diskuteras därför 
vilka förutsättningar som finns för att bedöma autentiska uppgifter 
på ett trovärdigt sätt samt vilka svårigheter som identifierats.  
 
Bedömning 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att man på olika sätt skapat 
förutsättningar för en tillförlitlig bedömning av autentiska uppgifter. 
Dels har man valt att företrädesvis bedöma skriftliga prestationer i 
de fall där tillförlitligheten är av betydelse och dels har man utnyttjat 
någon form av bedömningsanvisningar, vilka noggrant har presente-
rats för studenterna innan uppgiften genomfördes. I det fall, där be-
dömningen genomfördes främst för formativa ändamål, och kravet på 
tillförlitlighet därmed kan anses vara lägre, bedömdes studenterna 
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medan de agerade och bedömningen genomfördes dessutom av stu-
dentgruppen och inte av lärarna på kursen. Här lades inte heller 
samma vikt vid att gå igenom kriterierna innan uppgiften genomför-
des.  

Vad innebär då dessa resultat för trovärdigheten hos bedömning-
en av autentiska uppgifter? Om man börjar med det faktum att lä-
rarna i två av fallen bedömer skriftliga prestationer, snarare än hur 
studenterna agerar, ser vi den konflikt som infinner sig mellan krav 
på tillförlitlighet å ena sidan och möjligheten att extrapolera å den 
andra. Att bedöma skriftliga prestationer ger oftast högre tillförlit-
lighet, men det ger eventuellt också sämre möjligheter att extrapo-
lera resultaten, ifall den skriftliga prestationen endast utgör en del-
mängd av den autentiska uppgiften, så som den utförs av yrkesverk-
samma. Hur stor denna eftergift är, varierar dock från uppgift till 
uppgift. I de fall som beskrivs här, är det möjligt att slutprodukten är 
den centrala även i yrkesutövningen, till skillnad från exempelvis 
tandläkarstudenternas kommunikation med patienten, som skulle 
vara betydligt svårare att extrapolera ifall den genomfördes skriftligt. 
Det som talar för att slutprodukten är den centrala även i yrkesutöv-
ningen, är att läraren inte tar upp det faktum att bedömningen end-
ast sker av den skriftliga prestationen, som en inskränkning i auten-
ticiteten i något av fallen. Dessutom framgår det tydligt att studen-
terna upplever uppgifterna som högst autentiska.    

Det behöver inte heller nödvändigtvis vara negativt för möjlighet-
erna att extrapolera, att endast bedöma slutprodukten. Detta till ex-
empel om det inom yrket saknas riktlinjer för hur själva arbetspro-
cessen ska utföras och uppgiften därför kan lösas på många olika 
sätt, med fullgott resultat. Under sådana omständigheter kan det 
snarare vara hämmande att bedöma processen, eftersom man då ris-
kerar en likriktning. Om det således finns utrymme för studenterna 
att hitta egna vägar att genomföra uppgiften, kan man medvetet 
undvika att bedöma processen. Om man däremot vill lära studenter-
na riktlinjer för hur en god arbetsgång bör/ska se ut, kan det vara 
lämpligt att bedöma deras prestationer under processen, för att på så 
sätt dels tydliggöra processen, dels identifiera studenternas eventu-
ella utvecklingsbehov och hjälpa dem framåt.  
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 En annan aspekt, som kan påverka trovärdigheten i bedömning-
en, är det faktum att man i alla tre fallen använder sig av bedöm-
ningsanvisningar. Som påtalats, är bedömningsanvisningar ett sätt 
att förbättra tillförlitligheten i bedömningen. Bedömningsanvisning-
ar kan emellertid se ut på många olika sätt, där mer detaljerade och 
specifika anvisningar oftast ger bättre tillförlitlighet, såvida de inte 
blir alltför omfattande, och därmed svårhanterliga och oöverskåd-
liga. Omfattningen och utformningen av anvisningarna måste dock 
relateras till faktorer som bedömningens syfte och hur uppgiften ser 
ut. Som framgått tidigare, anses tillförlitligheten ofta mindre viktig 
vid formativa bedömningar, eftersom resultaten kan ändras i efter-
hand om de visar sig vara fel; något som inte är lika lätt när betygen 
väl är inrapporterade. Således kan anvisningar för formativa och 
summativa syften skilja sig åt, till exempel genom att anvisningar för 
formativa ändamål är mindre detaljerade för att gynna diskussion 
och reflektion, eller genom att studenterna görs delaktiga i utveckl-
ingen av bedömningsanvisningarna. För summativa ändamål bör 
däremot anvisningarna stödja en så tillförlitlig bedömning som möj-
ligt.  

Även uppgiften påverkar dock bedömningsanvisningarnas om-
fattning och utformning. Om en skriftlig produkt ska bedömas, finns 
det möjlighet att ha både omfattande och detaljerade anvisningar, 
eftersom studenternas skriftliga svar kan läsas och analyseras flera 
gånger i detalj. Om det istället är en muntlig kommunikation som 
ska bedömas (utan att spelas in på video eller liknande), då kan an-
visningarna inte vara lika omfattande, eftersom bedömningen måste 
göras på plats under tiden som studenten agerar.  

De bedömningsanvisningar som använts i respektive fall, speglar i 
stor utsträckning ovanstående resonemang i det att bedömningsan-
visningarna för de (summativa) skriftliga inlämningarna var relativt 
omfattande och detaljerade, medan det saknades nivåbeskrivningar 
för kriterierna till (den formativa) kommunikationsövningen. 
Huruvida de summativa bedömningarna faktiskt var mer tillförlit-
liga, är dessvärre inte möjligt att utvärdera, eftersom det saknas till-
gång till data från exempelvis ytterligare bedömare, som man kan 
jämföra med. Detta, att studenternas prestationer enbart bedöms av 
en bedömare, tycks dessutom utgöra det normala i de fall som stude-
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rats. Enligt den forskning som presenterades inledningsvis behöver 
detta emellertid inte utgöra ett hot mot tillförlitligheten i bedöm-
ningen, åtminstone inte så länge bedömaren tillämpar bedömnings-
anvisningarna på ett korrekt och konsekvent sätt.  

Ett problem som aktualiseras i de båda summativa bedömningar-
na, är att det är tidskrävande att genomföra kvalitativa bedömningar 
av studenternas prestationer. Speciellt, som i fallet med fastighets-
mäklarstudenterna, när det är handlar om stora studentgrupper. Ett 
vanligt sätt att hantera denna problematik, är att använda holistiska 
bedömningsanvisningar, där man placerar studenternas prestationer 
i mer övergripande kategorier, snarare än att bedöma varje delaspekt 
separat. En fördel med sådan holistisk bedömning är just att det går 
snabbare. Däremot kan sådan bedömning vara mindre tillförlitlig, 
eftersom den ger mer utrymme för svepande bedömningar (eller 
”magkänsla”, om man så vill). En holistisk bedömning gör det också 
betydligt svårare att använda bedömningsresultaten i formativt 
syfte, eftersom styrkor och utvecklingsbehov i relation till olika del-
aspekter inte artikuleras. Holistiska bedömningar, som resulterar i 
generella omdömen, förefaller således direkt olämpliga för formativa 
bedömningar, men kan möjligen vara försvarbara i situationer där 
det inte finns resurser för en mer detaljerad bedömning. Speciellt om 
resultaten ändå inte meddelas studenterna förrän efter att kursen 
avslutats, kan det naturligtvis diskuteras vilket värde det har med en 
detaljerad bild av styrkor och utvecklingsbehov. Detta dels eftersom 
studenter ofta upplever sådan information oanvändbar ifall den 
kommer efter att kursen avslutats (Brown & Glover, 2006; Hartley 
& Chesworth, 2000; Holmes & Papageorgiou, 2009; Price et al., 
2010; Whitington et al., 2004; Williams, 2009), dels eftersom mer 
beskrivande återkoppling ändå inte är lika effektiv, om den ges till-
sammans med ett summerande omdöme, som ett betyg (Black & 
Wiliam, 1998; Lipnevich & Smith, 2009). För att undvika risken för 
lägre tillförlitlighet i holistiska bedömningar, torde det emellertid 
vara ännu viktigare att komplettera bedömningsanvisningarna med 
konkreta exempel och träning. 

Sammantaget kan man alltså se att det finns en rad olika faktorer 
som påverkar trovärdigheten i bedömningen, vilka kräver avväg-
ningar av olika slag. Bedömning av skriftliga prestationer kan ge 
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högre tillförlitlighet, men samtidigt påverka möjligheterna att extra-
polera negativt. Bedömningsanvisningarna kan ha olika utformning 
beroende på såväl uppgiftens art, bedömningens syfte och den tid 
och de resurser som finns till förfogande för bedömningen. Att det 
krävs avvägningar av den här typen, innebär att det finns många rim-
liga lösningar för hur man kan uppnå en trovärdig bedömning, vilket 
i sin tur gör det svårt att identifiera eventuella svagheter i bedöm-
ningssituationerna. För detta skulle det bland annat krävas data 
kring just hur hög tillförlitligheten är i de olika fallen, men inte heller 
detta skulle vara avgörande, eftersom det inte finns några vedertagna 
nivåer för tillförlitligheten på formativa bedömningar. Det går såle-
des inte att avgöra vad som är en acceptabel tillförlitlighet i en sådan 
bedömningssituation.  

Ett av de mer uttalade problemen med bedömningen, är dock tids-
insatsen för att göra en kvalitativ och detaljerad bedömning av stu-
denternas prestationer. Här bör man kanske se till möjligheterna att 
erbjuda studenterna detaljerad återkoppling inom ramen för kursen, 
medan resultaten på den avslutande examinationsuppgiften däremot 
kan presenteras i mer summativ form. Detta för att kunna fördela re-
surser från den summativa bedömningen, där en detaljerad bedöm-
ning kanske ändå inte kommer studenterna till gagn, dels till kur-
sens formativa bedömningar, där studenterna har möjlighet att an-
vända informationen för att förbättra sina prestationer, dels till in-
satser för att göra den summativa bedömningen så tillförlitlig som 
möjligt.       

 
Generalisera 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att man på olika sätt skapat 
förutsättningar för att generalisera resultaten. I ett fall har man valt 
att låta studenterna presentera samma uppgift både muntligt och 
skriftligt, i ett annat har ett antal mindre övningar genomförts, vilka 
utgör delmoment av den större examinerande uppgiften. En svårig-
het i båda dessa fall har emellertid varit att sammanställa de olika 
momenten till ett underlag för generalisering, bland annat eftersom 
vissa övningar genomförs i grupp, men också eftersom nivån på mo-
menten sällan dokumenteras. I det tredje fallet saknas underlag för 
generalisering.  
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Vad detta indikerar, är att det finns brister i förutsättningarna för 
att generalisera resultaten och därmed att generaliserbarheten är en 
svag länk i validitetskedjan. I de fall som studerats, utgår (den 
summativa) bedömningen i princip från ett enda bedömningstill-
fälle. Samtidigt visar den forskning som presenterades i introdukt-
ionskapitlet dels att studenternas prestationer kan variera påtagligt 
från uppgift till uppgift, dels att denna variation kan ge ett större bi-
drag till osäkerheten än exempelvis lärarnas bedömning. Detta inne-
bär att, trots att variationen i studenternas prestationer är den 
största potentiella felkällan i bedömningen, möjligheterna till gene-
ralisering hanteras i relativt liten omfattning.  

Anledningen till att generaliserbarheten inte hanteras, tycks dock 
vara just det som beskrevs i forskningsgenomgången, det vill säga att 
den här typen av uppgifter är tids- och resurskrävande. För hur 
skapar man förutsättningar för att genomföra exempelvis två pro-
jektarbeten eller husintag inom samma kurs? Ett svar på den frågan 
skulle kunna vara att det inte behöver vara inom ramen för samma 
kurs, utan att sådana här autentiska uppgifter med fördel kan ge-
nomföras vid olika tidpunkter inom ett program. En sådan lösning 
skulle dessutom, utöver att ge underlag för att generalisera, ge möj-
lighet att följa studenternas progression genom utbildningen. Det 
stora hindret för en sådan lösning är emellertid att all examination 
inom svensk högre utbildning sker just inom ramen för respektive 
kurs. Så även om bedömning skulle ske av motsvarande kompetens i 
flera olika kurser inom ett utbildningsprogram, måste därför betyg 
sättas på varje enskild kurs, vilket motverkar möjligheten att sam-
manväga resultaten från olika kurser (se t.ex. Lindberg-Sand, 2011). 
En argumentation har därför förts för vikten av skapa kompetensbe-
dömningsprogram som sträcker sig över hela utbildningar (se t.ex. 
Knight, 2000). Detta skulle möjliggöra en kontinuerlig bedömning 
av studenternas prestationer, där man kan följa studenternas ut-
veckling över tid, dels för att ge underlag för att generalisera, dels för 
att kunna vidta återgärder ifall det visar sig att vissa studenter inte 
utvecklas i den riktning som är tänkt. 

Ett annat sätt att hantera denna problematik är att dela upp den 
autentiska uppgiften i mindre beståndsdelar, vilka fortfarande är 
meningsfulla delmoment av helheten, och bedöma dessa separat. 
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Dessa delbedömningar kan sedan relateras till helhetsbedömningen, 
vilket innebär att man har mer än ett bedömningstillfälle för respek-
tive delmoment, även om man endast har en bedömning där dessa får 
samverka inom ramen för en (mer omfattande) autentisk uppgift 
(Figur 17). 

Ytterligare ett sätt att hantera problematiken är att utnyttja olika 
former av simuleringar för att komplettera bedömningsunderlaget. 
Ett exempel på detta är en studie av lärarstudenters förmåga till ana-
lys av klassrumssituationer, där studenterna fick se korta filmklipp i 
datorn, vilka de sedan analyserade och skickade in sina analyser via 
en digital plattform. Genom att utnyttja sådana simulerade situat-
ioner, tillsammans med en standardiserad bedömningssituation, 
kunde drygt 150 studenter genomföra tre analyser vid samma exam-
inationstillfälle. Dessa tre analyser skapade tillsammans goda möj-
ligheter att generalisera resultaten, vilket fastställdes med stöd av så 
kallad generaliserbarhetsteori6 (Jönsson, 2008; Jönsson, Baartman & 
Lennung, 2009). Ett motsvarande tillvägagångssätt skulle vara till-
lämpbart även vad gäller husintaget, genom att låta studenterna gå 
igenom tredimensionella byggnader i datorn. Om simuleringsöv-
ningen gjordes före det autentiska husintaget, skulle detta eventuellt 
också bli mer tidseffektivt. Framför allt skulle man dock skapa ett 
större bedömningsunderlag och förbättra möjligheterna att generali-
sera resultaten.   

 
                                                        
6 Generaliserbarhetsteori kan användas för att uppskatta hur stor variationen är i studenternas 
prestationer i förhållande till uppgifterna och en s.k. ”dependability coefficient” beräknas för 
att avgöra hur många uppgifter som krävs för att resultaten ska anses vara generaliserbara (se 
t.ex. Shavelson & Webb, 1991).  
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Figur 17. Mindre beståndsdelar av den autentiska uppgiften, vilka fortfarande är me-
ningsfulla delmoment av helheten, bedöms separat för att ge bättre underlag för att gene-
ralisera resultaten.  

 
När det gäller kommunikationsövningen med tandläkarstuden-

terna, fanns det i detta läge ingen möjlighet att generalisera resulta-
ten. Däremot gör övningens utformning (dvs. relativt korta works-
hops) det möjligt att skapa ett utmärkt underlag för generalisering, 
eftersom den lätt skulle kunna genomföras flera gånger under stu-
denternas utbildning. Återigen är det emellertid ett problem att be-
tyg måste sättas på enskilda kurser. Kontinuerliga bedömningar av 
studenternas kommunikativa förmåga kan förvisso genomföras ändå, 
för formativa ändamål, dock med risken att studenternas incitament 
till att prestera väl möjligen minskar ifall prestationerna inte betyg-
sätts (se tidigare resonemang om ”high-stakes-bedömningar” kopp-
lat till studenters studiestrategier).  

Det är också tveksamt i vilken utsträckning det skulle vara möjligt 
att komplettera bedömningsunderlaget med simulerade situationer, 
eftersom själva kommunikationsakten är svår att simulera. En möj-
lighet skulle dock kunna vara att standardisera situationen ytterli-
gare, för att på så sätt ge fler studenter möjlighet att genomföra sam-
tal på kortare tid.  

Sammantaget kan man alltså se, att möjligheten att generalisera 
resultaten från bedömningen utgör en svag länk i validitetskedjan. 
Detta eftersom studenterna (i dessa fall) endast ges ett tillfälle att 
visa sina kunskaper, samtidigt som forskningen tyder på att studen-
ters prestationer kan variera kraftigt från uppgift till uppgift. Ef-
tersom de autentiska uppgifterna många gånger är tids- och re-
surskrävande, uppstår ett tydligt dilemma mellan möjligheten att 
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generalisera resultaten å ena sidan och möjligheten att genomföra 
flera likartade uppgifter å den andra. Eftersom det svenska systemet 
för bedömningar i högre utbildning dessutom innebär att alla exam-
inationer behöver ske inom ramen för respektive kurs, är det pro-
blematiskt att genomföra ytterligare bedömningar av samma kompe-
tens (och därmed förbättra möjligheterna att generalisera resulta-
ten) inom programmet som helhet. Möjliga lösningar kan dock vara 
att komplettera bedömningsunderlaget med resultat från mindre 
delmoment av uppgiften. Dessa moment kan eventuellt också simu-
leras, för att på så sätt göra bedömningen mer tidseffektiv och 
mindre resurskrävande.   

 
Extrapolera 
Lärare som vill implementera autentiska uppgifter står inför en rad 
utmaningar. En sådan utmaning är till exempel att skapa uppgifter, 
som efterliknar professionella situationer i sådan grad, eller på så-
dant sätt, att studenterna upplever uppgifterna tillräckligt auten-
tiska och meningsfulla för att prestera på ett sätt som ligger nära den 
akademiska eller professionella praktiken – trots de begränsningar 
som (alltid) finns. För om studenterna presterar annorlunda jämfört 
med hur skulle agera som professionella, försvagas möjligheterna att 
extrapolera resultaten från bedömningssituationen.  

Resultaten från denna studie visar att lärarna har lyckats konstru-
era uppgifter, som studenterna tydligt upplever som autentiska och 
meningsfulla. Och detta gäller även i de fall där uppgifterna inte är 
typiska för den dagliga yrkesverksamheten. Resultaten antyder 
sålunda att svårigheten med autentiska uppgifter inte nödvändigtvis 
ligger i att konstruera uppgifter, som upplevs som autentiska och 
meningsfulla av studenterna. Istället tycks studenterna i hög grad 
uppskatta uppgifterna, trots eventuella begränsningar, och studen-
terna tycktes dessutom vara väl medvetna om dessa begränsningar. 

Om själva uppgiftskonstruktionen och studenternas upplevelser 
utgör ett mindre problem i sammanhanget, kan svårigheten vara att 
hitta jämförelsepunkter för studenternas prestationer. För även om 
uppgiften påminner om till exempel en professionell situation, och 
studenterna upplever den som en sådan, finns det inga empiriska be-
lägg för att studenterna faktiskt skulle prestera på ett likartat sätt 
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som yrkesverksamma. Inom tandläkarutbildningen skulle en sådan 
jämförelse kunna åstadkommas relativt lätt, genom att jämföra stu-
denternas resultat från kommunikationsövningen med deras pre-
stationer i den kliniska verksamheten (under förutsättning att dessa 
dokumenterades). I andra utbildningar, som antingen saknar verk-
samhetsförlagda delar eller där dessa ligger senare i programmet, 
finns inga sådana möjligheter att jämföra studenternas prestationer 
under verksamhetsnära former.     

Hur kan man då göra, för att som enskild lärare få en uppfattning 
om möjligheterna att extrapolera resultaten från autentiska uppgif-
ter? Ett sätt vore naturligtvis att i efterhand, det vill säga efter att 
studenterna lämnat utbildningen, samla in data kring studenternas 
prestationer som yrkesverksamma. Även om detta skulle ge goda 
möjligheter att validera bedömningen av autentiska uppgifter, finns 
det flera praktiska svårigheter. Till exempel kan det vara svårt att 
hitta och kontakta studenterna, men kanske framför allt att samla in 
data kring deras prestationer. Det är därför tveksamt i vilken ut-
sträckning ett sådant förfaringssätt kan betraktas som rimligt. Rim-
ligare är troligare att samla data kring studenternas prestationer i 
den egna kursen, eller åtminstone inom ramen för utbildningen som 
helhet.  

Frågan om att extrapolera resultaten aktualiserar därför återigen 
frågan om kompetensbedömningsprogram, genom att den enskilda 
bedömningssituationen behöver relateras till andra bedömningar, 
som tillsammans ger en mer fullödig bild av studenternas kompetens 
– och återigen tycks det svårt att uppnå detta inom ramen för en iso-
lerad kurs.  

Sammantaget kan man alltså se att svårigheten med att extrapo-
lera resultaten från autentiska uppgifter inte nödvändigtvis ligger i 
att konstruera uppgifter, som studenterna finner verklighetstrogna 
och meningsfulla. Svårigheten tycks snarare ligga i att hitta jämförel-
sepunkter för studenternas prestationer i utbildningar som inte in-
nehåller verksamhetsförlagda delar. Medan en svårighet med möjlig-
heterna att generalisera ligger i att jämföra resultaten med bedöm-
ningar av samma eller motsvarande aspekter av den efterfrågade 
kompetensen, ligger således svårigheten att extrapolera resultaten i 
att kunna jämföra med bedömningar där den efterfrågade kompeten-
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sen används i ett autentiskt och funktionellt sammanhang. Detta 
skulle kräva något i stil med ett kompetensbedömningsprogram, för 
att kunna åstadkomma en systematisk prövning av studenternas 
kompetens, där olika delaspekter kan relateras till varandra och en 
tänkt helhet. Huruvida det är realistiskt med ett sådant kompetens-
bedömningsprogram inom ramen för en enskild kurs, är delvis en 
empirisk fråga som inte kan inte besvaras här, men det kan uppen-
bart uppstå en konflikt mellan det kursbaserade examinationssy-
stemet i svensk högre utbildning å ena sidan och förutsättningarna 
för att validera resultaten från bedömningar av studenternas kompe-
tens å den andra. Åtminstone tycks det krävas en betydligt större 
samordning av bedömningsmomenten inom ramen för en utbildning, 
än vad som tycks vara fallet i några av de fall som studerats här, där 
det till stor del tycks vara upp till den enskilde läraren att avgöra 
både vad som examineras och hur.        
 
Ta beslut 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att man på olika sätt använder 
resultaten från bedömningarna för att ta beslut. I två av fallen an-
vändes resultaten som underlag för betygsättning, där resultaten 
sammanvägdes med andra bedömningar, medan resultaten i det 
tredje fallet användes formativt, genom att övningen utvärderades av 
lärarna i syfte att förbättra undervisningen. 

För studenterna i folkhälsovetenskap och fastighetsmäklarstuden-
terna gjordes en sammanvägning av bedömningsresultaten från den 
autentiska uppgiften med resultaten från en skriftlig tentamen. Av 
olika anledningar grundades dock betygen främst på tentamensre-
sultaten, och endast i mindre omfattning på de autentiska uppgif-
terna. I kursen om statistik och epistemologi hade bedömningen av 
den autentiska uppgiften främst en modererande funktion, genom 
att den kunde påverka betyget för studenter vars tentamensresultat 
hamnade nära en betygsgräns, medan bedömningen av den auten-
tiska uppgiften för fastighetsmäklarstudenterna fick en underord-
nad roll på grund av att studenterna genomförde uppgiften i grupp. I 
båda fallen ligger emellertid ett problem i att det inte finns någon 
inbördes rangordning av målen i kursplanen, vilket torde innebära 
att alla mål bör väga lika tungt i betygsättningen. En stor svårighet i 
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att använda bedömningsresultat för att ta beslut om studenternas 
kursbetyg ligger således i att underlaget är så heterogent: dels kan 
det vara underlag av extremt olika slag (t.ex. kvalitativa och nyans-
rika bedömningar av komplexa uppgifter å ena sidan kontra poäng-
summor från skriftliga tentamina å den andra), dels kan underlaget 
vara olika väl lämpat för individuell bedömning (t.ex. öppna och 
eventuellt mindre tillförlitliga bedömningar eller gruppuppgifter å 
ena sidan kontra bedömningar som genomförs individuellt och un-
der standardiserade former å den andra). Sålunda uppstår en fråga 
kring hur dessa olika underlag kan vägas samman på ett rimligt sätt.   

Ett sätt att hantera denna problematik, är att sätta betyg på varje 
enskilt bedömningsunderlag, för att sedan sammanväga dessa enligt 
någon form av regel eller algoritm. Ungefär ett sådant tillvägagångs-
sätt tillämpades på husintaget, där studentgrupperna fick betyg på 
uppgiften enligt regeln 60 procent korrekta svar på faktauppgifterna 
för betyget Godkänt plus 70 procent korrekta resonemang för bety-
get Väl godkänt. Liknande metoder har beskrivits av Helena Korp 
(2006) för gymnasielärare. Det man således gör, är att man reducerar 
nyansrikedomen i varje bedömning och i sammanvägningen endast 
tar hänsyn till denna summering. Detta löser visserligen inte själva 
grundproblematiken, men underlättar sammanvägningsprocessen 
genom att kraftigt reducera antalet parametrar som läraren behöver 
ta i beaktande. Resultatet riskerar dock att bli skevt och missvi-
sande, eftersom en omfattande bedömning av hög kvalitet väger lika 
tungt som en tämligen snäv och kanske mindre tillförlitlig bedöm-
ning, såvida ingen viktning sker av de ingående bedömningarna.  

Att vikta bedömningarna innebär att man ger dem olika värde be-
roende på faktorer, som man anser påverka betygsättningen. Till ex-
empel kan man tilldela en bedömning högre värde för att den är mer 
omfattande och prövar fler mål i kursplanen eller för att den prövar 
ett mer centralt innehåll. Det som görs i fallet med fastighetsmäklar-
studenterna är i princip att bedömningen tilldelas ett mindre värde 
på grund av att resultaten är mindre lämpade att ingå i betygsätt-
ningen, eftersom uppgiften genomfördes i grupp. Problemet är dock 
att det saknas annat underlag som prövar motsvarande aspekter, vil-
ket alltså leder till att det indirekt sker en viktning även av målen i 
kursplanen. Återigen framkommer således vikten av ett mer omfat-
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tande och systematiskt insamlat underlag som grund för bedömning 
och betygsättning.  

   Även själva fenomenet med gruppbedömning kan naturligtvis 
diskuteras med utgångspunkt från hur lämpligt det är för bedöm-
ningar som ska ingå i betygsättningen. Som framgår ovan, skulle så-
dana uppgifter kunna ingå, men tilldelas ett lägre värde i betygsätt-
ningen eftersom de utgör ett mindre lämpat underlag för individuell 
bedömning (vilket ju betygen är). Samtidigt riskerar ett lägre värde i 
betygsättningen att leda till att studenternas incitament till att pre-
stera väl på uppgiften minskar, vilket ytterligare försvårar möjlighet-
en att dra slutsatser utifrån dessa uppgifter. Ett annat alternativ är 
att låta studenterna genomföra gruppuppgifter företrädesvis i forma-
tivt syfte, och därmed utnyttja den lärandepotential som detta inne-
bär, för att sedan genomföra examinerade moment enskilt. Här ligger 
dock svårigheter i att vissa kompetenser är svåra att isolera och 
främst kommer till uttryck i grupprocesser samt att – som i fallet 
med fastighetsmäklarstudenterna – det eventuellt är alltför tids- och 
resurskrävande att genomföra uppgiften enskilt.     

När det gäller fallet med tandläkarstudenterna, skiljer det sig på 
ett avgörande sätt från de båda övriga fallen, genom att resultaten 
inte utnyttjades för att ta beslut om studenternas betyg, utan för att 
stödja studenternas lärande. Sålunda behövdes ingen summering av 
studenternas prestationer, utan återkopplingen kunde vara både di-
rekt och nyansrik. Det beslut som bedömningen främst skulle ligga 
till grund för, var om bedömningssituationen var värd att implemen-
tera i större skala, vilket grundar sig dels på huruvida uppgiften 
kunde synliggöra studenternas kompetens (och därmed i förläng-
ningen utgöra underlag för summativ bedömning), dels på bedöm-
ningens formativa möjligheter. Även detta beslut kan ge stora kon-
sekvenser, men framför allt för utbildningen som helhet och inte för 
studenterna som genomförde uppgiften.   

Sammantaget kan man alltså se att lärarna på olika sätt anpassar 
vikten av bedömningarna i betygsättningen, till exempel genom att 
lägga mindre vikt vid bedömningar på gruppnivå. Detta kan dock ses 
som problematiskt dels eftersom det kan innebära att det sker en in-
direkt viktning även av kursmålen, dels eftersom en lägre vikt kan 
påverka studenterna motivation att lägga ner tid och kraft på dessa 
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uppgifter. Samtidigt är det svårt att hitta goda strategier för hur man 
sammanväger ett heterogent underlag, utan att resultatet blir miss-
visande eller godtyckligt. Det beslut som bedömningen av tandläkar-
studenterna skulle ligga till grund för är svårt att jämföra med de 
båda övriga, eftersom det är av helt annan karaktär och inte berör de 
enskilda studenterna på samma sätt. Däremot kan beslutet ge stora 
konsekvenser, till exempel vad gäller resursfördelning inom tandlä-
karutbildningen, varför själva bedömningsresultaten troligen behö-
ver kompletteras med annat beslutsunderlag (som t.ex. jämförelser 
med andra, mindre resurskrävande, undervisnings- och bedömnings-
insatser).  

 
Sammanfattning 
Trovärdigheten i bedömningen av autentiska uppgifter beror på hur 
tillförlitlig bedömningen är, hur generaliserbara resultaten är, möj-
ligheten att extrapolera resultaten samt vilka beslut som tas med ut-
gångspunkt från bedömningen. Det som beskrivningarna av de tre 
fallen visat är att det finns förutsättningar för en tillförlitlig bedöm-
ning i dessa kurser, genom att lärarna utnyttjar någon form av be-
dömningsanvisningar, även om dessa anvisningar konstruerats på 
olika sätt och därmed ger stöd för en tillförlitlig bedömning i olika 
hög grad. Däremot har tidsinsatsen för att göra en kvalitativ och de-
taljerad bedömning av studenternas prestationer identifierats som 
ett problem med bedömningen, vilket kan ge återverkningar på till-
förlitligheten i bedömningen.  

Den kanske svagaste länken i validitetskedjan är dock möjligheten 
att generalisera resultaten, eftersom studenterna i dessa fall endast 
ges ett tillfälle att visa sina kunskaper, samtidigt som forskningen 
tyder på att studenters prestationer kan variera kraftigt från uppgift 
till uppgift.  

På liknande sätt, tycks svårigheten med att extrapolera resultaten 
från autentiska uppgifter inte nödvändigtvis ligga i att konstruera 
uppgifter, som studenterna finner verklighetstrogna och menings-
fulla, utan i att hitta jämförelsepunkter för studenternas prestation-
er. Utan sådana jämförelser, till exempel med bedömningar av hur 
studenter agerar i en professionell kontext, är det inte möjligt att ut-
tala sig om överförbarheten i bedömningssituationerna. Detta ger i 
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sin tur ger sämre möjligheter att ta beslut om huruvida studenterna 
faktiskt uppnått en tillfredsställande kompetensnivå. 

Beskrivningarna av de tre fallen talar således för att lärarna gjort 
vad som så att säga står i deras makt för att skapa trovärdiga be-
dömningar av studenternas kompetens genom att designa autentiska 
uppgifter och utnyttja bedömningsanvisningar. Samtidigt saknas i 
stort sett förutsättningar för att dra trovärdiga slutsatser om studen-
ternas kompetens, eftersom bedömningsunderlaget är så bristfälligt i 
flera avseenden. Det som tycks krävas är ett mer övergripande ansvar 
för bedömningen av studenternas kompetens, som ligger på pro-
gramnivå snarare än på den enskilde läraren eller kursen, för att 
kunna åstadkomma en systematisk prövning av studenternas kom-
petens. Med stöd i en sådan övergripande plan för bedömningen, 
skulle studenternas kompetens kunna prövas vid flera tillfällen, men 
med olika ämnesinnehåll samt under olika betingelser, vilket sam-
mantaget skulle ge förutsättningar för att göra en valid tolkning av 
studentens kompetens i sin helhet.  

 
 
Förutsättningar för formativ bedömning 

 
Den andra fråga, som står i fokus för denna rapport, är hur förutsätt-
ningar kan ges för formativ bedömning i samband med bedömning 
av autentiska uppgifter. Enligt det ramverk för formativ bedömning 
som använts, handlar frågan om i vilken utsträckning studenterna 
ges möjlighet att: (a) förstå krav och förväntningar, (b) genomföra 
lärande uppgifter, (c) få feedback, (d) fungera som resurser för 
varandra, samt (e) bedöma och reglera sitt eget lärande.  

 
Förstå mål och kriterier 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att man i alla tre situationerna 
använt explicita kriterier för att kommunicera krav och förväntning-
ar till studenterna, även om sättet att introducera kriterierna delvis 
skiljer sig åt. I två av fallen introducerades uppgiften och kriterierna 
i helklass, medan man i det tredje fallet lät studenterna använda kri-
terierna för att utvärdera och diskutera sina prestationer utan att in-
troducera dem på förhand. I alla tre fallen upplevde dock studenter-
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na att förväntningarna var tydliga och många studenter fann även 
kriterierna användbara dels för att förstå uppgiften och dels för att 
strukturera och kontrollera uppgiften. Flera tandläkarstudenter 
uppgav även att kriterierna fungerade som ett underlag för reflektion 
kring den egna förmågan (se vidare under rubriken Självreglering). 

Att studenterna i dessa tre fall upplever kriterierna som tydliga 
och användbara skiljer sig från mycket annan forskning på detta om-
råde, där studenterna oftast har stora svårigheter att förstå kriterier, 
trots ansträngningar att tydliggöra dessa för studenterna (t.ex. Price 
et al., 2010). En intressant fråga är således huruvida studenterna 
endast uppger att de anser kriterierna vara tydliga och användbara, 
men i själva verket inte alls förstår dem. Det finns dock vissa belägg 
för att studenterna faktiskt tycks förstå innebörden av kriterierna. 
När det till exempel gäller fastighetsmäklarstudenterna, kunde dessa 
studenter beskriva innebörden av kriterierna i samband med husin-
taget, där de refererade till lärarens exempel från genomgången. Det 
faktum att huvuddelen av grupperna uppnådde betyget Väl godkänd 
talar också för att studenterna hade en förståelse för innebörden av 
kriterierna. På motsvarande sätt, talar det faktum att tandläkarstu-
denterna kunde utnyttja kriterierna för att diskutera och ge 
varandra återkoppling, för att de hade åtminstone viss förståelse för 
kriteriernas innebörd. Eftersom kriterierna introducerades på olika 
sätt i de båda fallen, är det emellertid svårt att se någon koppling till 
vad som kan ha bidragit till studenternas förståelse, mer än att krite-
rierna var explicita och kopplades till konkreta exempel. Det finns 
också visst stöd i forskningen kring bedömningsmatriser, för att 
studenter (till skillnad från skolelever) kan utnyttja explicita krite-
rier för att förbättra sina prestationer, även utan omfattande imple-
menteringsinsatser (t.ex. Jönsson, 2010; Petkov & Petkova, 2006; 
Schamber & Mahoney, 2006). 

Sammantaget kan man se att kommunikationen av förväntningar 
tycks ha skett relativt framgångsrikt i de fall som studerats, i det att 
studenterna uppger att de upplever kriterierna som tydliga och an-
vändbara, vilket alltså i viss mån skiljer sig från flera tidigare studier. 
Det är därför intressant att notera dels att man i alla tre fallen gjorde 
krav och förväntningar explicita genom att presentera dem skriftligt, 
dels att man på olika sätt kopplade konkreta exempel till den skrift-
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liga informationen; en kombination som möjligen kan ha bidragit till 
att tydliggöra innebörden av krav och förväntningar. 

    
Genomföra lärande uppgifter 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att studenterna i hög utsträck-
ning ansåg att de lärde sig av att genomföra uppgifterna. Framför allt 
kombinationen av teori och praktiska färdigheter, eller praktiska 
färdigheter i kombination med reflektion, var det som uppskattades 
av studenterna. 

En uppenbar risk med autentiska uppgifter, är att fokus hamnar 
på praktiska färdigheter, det vill säga att bedömningen inriktar sig 
på huruvida studenterna kan handla på ett korrekt sätt, medan de 
teorier som så att säga styr eller ligger bakom handlingarna hamnar i 
skymundan. För att undvika detta, behöver bedömningen efterfråga 
även studenternas resonemang kring varför de agerar som de gör. 
Detta syns bland annat i uppgiften för fastighetsmäklarstudenterna, 
där frågorna var uppdelade i fakta som studenterna hämtat in (via 
korrekt agerande under husintaget) samt resonemang kring dessa 
fakta. Även i uppgiften för tandläkarstudenter finns en tydlig upp-
delning i när studenterna agerar och när de diskuterar och resonerar. 
I projektarbetet i statistik och epidemiologi är denna skiljelinje 
emellertid mer otydlig, genom att det främst är den skriftliga pro-
dukten som bedöms (även om arbetet diskuterades på seminarium). 
Samtidigt har studenterna dessvärre inte lämnat några svar på frågan 
kring vad det var som de upplevde som särskilt gynnsamt för deras 
lärande.  

Precis som för tydliggörandet av förväntningar, är det svårt att uti-
från dessa resultat identifiera några sätt att förbättra förutsättning-
arna, eftersom studenterna är så uppenbart nöjda och eniga. De är 
dessutom inte nöjda för att de erbjuds en snabbare och enklare väg 
till högre betyg, vilket en del studier kring feedback visat att vissa 
studenter vill ha (Jönsson, 2013), utan för att det ger dem möjlighet 
att koppla samman teori och praktik. Liknande resultat, där studen-
ter finner alternativa bedömningsmetoder (dvs. bedömningsmetoder 
som inte följer det traditionella mönstret av individuella, skriftliga 
test som genomförs på tid och utan hjälpmedel) mer rättvisa och 
meningsfulla, har rapporterats av bland annat Kay Sambell och hen-
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nes kollegor (Sambell, McDowell & Brown, 1997; se också Struyven 
et al., 2005). 

Sammantaget kan man se att studenterna upplever de autentiska 
uppgifterna lärande och meningsfulla samt att det framför allt var 
kombinationen av praktiska och teoretiska kunskaper som uppskat-
tades av studenterna. 

 
Ge feedback 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att studenterna i alla tre situat-
ionerna har haft möjlighet att få feedback, men också att såväl förut-
sättningarna för att få återkoppling, som andra omständigheter, skil-
jer sig åt. I ett fall var det frivilligt att få feedback, vilket ledde till att 
få studenter utnyttjade möjligheten. I ett annat fall gavs rikt med 
feedback, som dessutom levererades på olika sätt – dock ej individu-
ellt, men framför allt i monologisk form från lärare till student. I det 
tredje fallet gavs endast muntlig feedback från kurskamrater, men i 
dialog med den student som återkopplingen gällde.    

En svårighet med att ge feedback till studenterna är (återigen) att 
det är så resurskrävande med ett stort antal studenter. Det blir där-
för viktigt att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Samtidigt 
är det inte helt uppenbart hur sådan effektiv feedback ska se ut, ef-
tersom det finns många olika faktorer som kan påverka vilken effekt 
återkopplingen har. Till exempel kan behovet av feedback mellan 
studenter som vanligen är hög- respektive lågpresterande vara olika 
och tidpunkten för effektiv feedback kan bero på uppgiftens omfatt-
ning (Shute, 2008). Andra faktorer, som att återkopplingen bör rikta 
sig mot studenternas prestationer snarare än mot personliga egen-
skaper samt att återkopplingen både behöver ge information om vad 
studenten har presterat plus hur studenten kan prestera bättre 
framöver, förefaller dock mer stabila (t.ex. Hattie & Timperley, 2007; 
Nyquist, 2003).     

Ett genomgående tema i forskningen kring hur studenter utnyttjar 
feedback, är dessutom att många studenter inte använder den feed-
back de får, ifall detta inte är en integrerad del av undervisningen 
(som t.ex. att revidera uppsatser som ska lämnas in igen). Andra fak-
torer, som bidrar till att studenter inte använder den feedback de får, 
är exempelvis att de saknar strategier för att utnyttja feedback eller 
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att de inte förstår den feedback de får. Att ge studenterna individuell 
feedback är därför inte nödvändigtvis det mest effektiva sättet att 
utnyttja resurserna, eftersom det finns en uppenbar risk att inform-
ationen inte används. Istället tycks olika strategier för att få studen-
terna att ge och ta feedback från varandra, eller på andra sätt aktivt 
använda återkopplingen som ett moment i undervisningen, ibland 
vara mer effektiva (Jönsson, 2013). Detta skulle emellertid kräva ett 
mer systematiskt sätt att arbeta med feedback, än vad som observe-
rats i denna studie, där återkopplingen i två av fallen förmedlades 
från lärare till student (eller studentgrupp), varefter det var upp till 
studenten själv att dra nytta av informationen.  

Det skulle naturligtvis varit möjligt för studenterna att ta kontakt 
med läraren, för att på så sätt få stöd i att förstå och utnyttja åter-
kopplingen, vilket bland annat var ett erbjudande som studenterna i 
Folkhälsovetenskap fick. McCune och Hounsell (2005) skriver dock 
om motsvarande erfarenheter med biologistudenter i Skottland, där 
informell kontakt med läraren skapade osäkerhet hos studenterna, 
eftersom de inte visste när eller hur det var tillåtet att ta kontakt. Då 
vissa studenter hade tidigare erfarenheter av att få informell hand-
ledning, medan andra var osäkra på om det var acceptabelt att ta 
kontakt, ledde detta även till frågor om jämlikhet och rättvisa, ef-
tersom systemet därmed gynnar vissa studenter. Frivilligheten i att 
efterfråga feedback är således inte oproblematisk.   

Fallet med tandläkarstudenterna skiljer sig från de båda övriga, 
genom att återkopplingen gavs av andra studenter och inte av lärar-
na på kursen. Återkopplingen gavs dessutom i dialog med den stu-
dent som genomfört uppgiften, som därmed hade möjlighet att be-
svara kritik, fråga vid eventuella oklarheter och till och med agera på 
nytt utifrån kommentarerna. Denna situation gav således studenter-
na goda möjligheter att använda sig av den feedback de fick, utan att 
kräva några resurser av läraren. Ett problem är dock att återkopp-
lingen inte dokumenterades (av studenterna), vilket kan påverka 
möjligheten att använda återkopplingen i framtida uppgifter nega-
tivt. Det kan också finnas en risk att studenterna själva inte upp-
märksammar centrala kvaliteter eller brister i prestationerna, som 
lärarna skulle ha uppmärksammat.  
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Sammantaget kan man se att det finns stora svårigheter att er-
bjuda feedback av hög kvalitet till studenterna, bland annat eftersom 
det är mycket resurskrävande. Samtidigt är det inte nödvändigtvis 
läraren som måste tillhandahålla all återkoppling, utan studenterna 
kan på olika sätt engageras i uppgiften i att ge och hantera feedback, 
för att på så sätt kunna erbjuda snabbare och rikare återkoppling. 
Genom att integrera utnyttjandet av feedback i undervisningen, 
undviker man eventuellt att lägga resurser på återkoppling som inte 
används av studenterna, samtidigt som studenterna ges möjlighet att 
lära sig strategier för att utnyttja återkopplingen för sitt lärande. 

 
Stöd för varandra 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att det på olika sätt gavs möj-
lighet för studenterna att fungera som stöd för varandra. Däremot är 
det endast i ett fall som kamratstödet är en del av lektionsupplägget, 
medan det i de båda övriga fallen lämnas till studenterna själva i stor 
utsträckning.  

Precis som för återkopplingen, lämnas således mycket av ansvaret 
för lärandet till studenterna själva, vilket å ena sidan kan anses rim-
ligt, eftersom de förväntas utveckla självständighet i sina studier. Å 
andra sidan är det rimligen svårt för en enskild student att skapa en 
optimal situation för produktivt lärande, bland annat eftersom 
många studenter inte är utbildade för detta, vilket emellertid lärare 
förväntas vara. Att placera studenter i grupper kan således inte tas 
som intäkt för att en effektiv lärandesituation ska uppstå. Istället är 
detta något som läraren behöver designa och skapa förutsättningar 
för.    

 
Självreglering 
Beskrivningarna av de tre fallen visar att det endast fanns moment 
inom tandläkarstudenternas kommunikationsövning, som uttryckli-
gen riktade sig mot självbedömning eller -reglering. Här kunde man 
emellertid se att det framför allt var självbedömningen, där studen-
terna identifierade egna styrkor och utvecklingsbehov, som funge-
rade tillfredsställande. Flera tandläkarstudenter uppgav också att de 
spontant utnyttjat kriterierna som underlag för reflektion kring den 
egna förmågan. Strategier för att stärka eventuella utvecklingsbehov 
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förekom däremot sparsamt och då mest i termer av ”mer praktisk 
träning”.  

 
Sammanfattning 
För att kunna använda bedömningen som ett stöd för studenternas 
kunskapsutveckling på ett effektivt sätt, krävs att den information 
som genereras av bedömningarna används för att återkoppla till stu-
denter och lärare, men också att krav och förväntningar kommunice-
ras till studenterna samt att de på olika sätt engageras i bedömning-
en. Det som resultaten från denna studie tyder på, är att kommuni-
kationen av förväntningar har skett framgångsrikt, i det att studen-
terna uppger att de upplever kriterierna som tydliga och användbara. 
Vidare kan man se att studenterna upplever de autentiska uppgif-
terna lärande och meningsfulla. Däremot har svårigheter identifierats 
vad gäller att erbjuda feedback av hög kvalitet till studenterna, även 
här på grund av att det är mycket resurskrävande. Samtidigt utnytt-
jas studenterna i ytterst liten omfattning som stöd för varandra i lä-
randeprocessen, och det fanns endast ett moment, som uttryckligen 
riktade sig mot självbedömning eller -reglering i de kurser som ob-
serverats. Detta innebär att läraren kan tvingas ge relativt infrekvent 
feedback eller feedback i grupp, som följd av bland annat tidspress, 
eftersom hela ansvaret för återkopplingen ligger på läraren – samti-
digt som det finns en outnyttjad resurs, vilken skulle kunna använ-
das för att ge studenterna både mer och snabbare feedback.  

För de fall som observerats, låg styrkan i den formativa bedöm-
ningen således i att kommunicera krav och förväntningar till studen-
terna, samt att skapa meningsfulla uppgifter. Däremot finns det 
svagheter i hur information från bedömningarna återkopplas till 
studenterna, eftersom en stor del av ansvaret för bedömningen ligger 
på läraren. Genom att involvera studenterna i bedömningen, skulle 
det ges förutsättningar för både snabbare och mer omfattande feed-
back – och därmed bättre förutsättningar för att stödja studenternas 
utveckling. Det tycks dock inte räcka med att studenterna lär sig 
bedöma sin egen förmåga, utan de behöver också få övning i att hitta 
olika strategier för att stärka de utvecklingsbehov som identifieras. 
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AVSLUTNING 

Denna rapport startade i implementeringen av ett resultatbaserat 
perspektiv på högre utbildning, där svenska lärosäten förväntas upp-
rätta kursplaner med konkreta och examinerbara lärandemål. I in-
troduktionskapitlet noterades vidare att vi i Sverige har en situation 
där examination av dessa lärandemål sker i ett ytterst decentraliserat 
utbildningssystem, där det oftast faller på de enskilda examinatorer-
na att både avgöra huruvida de förväntade läranderesultaten reali-
seras samt uppskatta bedömningens kvalitet och relevans. Frågan 
ställdes därför hur examinationen av lärandemål egentligen kan gå 
till, bland annat med hänvisning till att lärandemålen uttrycks i ter-
mer av observerbara handlingar, vilka är problematiska att bedöma 
på ett tillförlitligt sätt. Risken finns således att förändringen i rikt-
ning mot examinerbara lärandemål, kan leda till att slumpen får ett 
ökat inflytande på de bedömningar som görs av studenternas pre-
stationer, vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten i de examina 
som utfärdas. Det finns inte heller några starka belägg för att inrikt-
ningen mot observerbara handlingar i examinationen per automatik 
skulle gynna studenternas lärande. Snarare krävs det att läraren im-
plementerar pedagogiska aktiviteter som kan stödja studenternas 
utveckling, som nyanserad feedback eller själv- och kamratbedöm-
ning. Sammantaget ställer alltså övergången till examination av lä-
randemål nya och stora krav på högskolelärarnas bedömningsprak-
tik, dels för att bedömningarna ska kunna betraktas som valida, dels 
för att bedömningen ska kunna stödja studenternas lärande. 

I denna rapport har tre olika bedömningssituationer beskrivits, 
med särskilt fokus på så kallade autentiska bedömningar. Det som 
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beskrivningarna av dessa tre fall visar, är att det kan finnas utma-
ningar vid bedömningen av lärandemål, framför allt vad gäller möj-
ligheten att generalisera studenternas resultat. Detta eftersom stu-
denterna endast ges ett enda tillfälle att visa sina kunskaper. 
Huruvida studenternas resultat skulle sett helt annorlunda ut med 
ett annat ämnesinnehåll eller under andra omständigheter går därför 
inte att uttala sig om, vilket innebär att slumpen – i form av vilken 
uppgift studenterna råkar få – får stor inverkan på bedömning. Ge-
nom att examinationen måste ske inom kursens ram, motverkas 
dessutom möjligheterna att sammanväga resultaten från flera be-
dömningar under utbildningen gång, vilket annars hade varit ett al-
ternativ för att förbättra möjligheterna att generalisera resultaten.  

En annan utmaning som identifierats är möjligheten att relatera 
studenternas resultat till andra mått på deras kompetens (s.k. con-
verging evidence). För hur kan man annars vara säker på att studen-
ternas prestationer på examinationerna överensstämmer med hur de 
agerar i exempelvis en professionell situation? I utbildningar med 
verksamhetsförlagda delar, kan en jämförelse göras med hur studen-
terna presterar där, men hur gör man i utbildningar som saknar såd-
ana verksamhetsförlagda delar? Det finns dock högskolor som idag 
har verksamhetsförlagda delar knutna till alla sina utbildningar 
(även utbildningar med generella examina, där den verksamhetsför-
lagda delen genomförs i forskningsmiljöer), vilket möjligen är ett sätt 
att skapa bättre jämförelsepunkter för bedömningen. 

En tredje utmaning är att få fram individuell information för be-
tygsättningen. Detta eftersom autentiska uppgifter är tids- och re-
surskrävande och därmed svåra att genomföra individuellt i stora 
studentgrupper. Risken finns därför att resultaten från de autentiska 
uppgifterna ges lägre vikt i sammanvägningen av olika betygsun-
derlag, jämfört med kunskaper som är lättare att pröva (som fakta- 
och begreppskunskaper).  

Om möjligheterna att generalisera och extrapolera studenternas 
resultat, samt att sätta betyg där resultat från autentiska uppgifter 
ingår, är utmaningar som identifierats, är utnyttjandet av bedöm-
ningsanvisningar och konstruktionen av autentiska och menings-
fulla uppgifter exempel på möjligheter. Utnyttjandet av bedöm-
ningsanvisningar är visserligen tidskrävande, men ger förutsättning-
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ar för såväl en konsekvent bedömning som för möjligheten att kom-
municera krav och förväntningar till studenterna. Att konstruera au-
tentiska och meningsfulla uppgifter är viktigt dels för att få relevant 
information om hur studenterna presterar i autentiska situationer, 
vilket underlättar möjligheterna att extrapolera resultaten, dels för 
att understödja studenternas lärande.  

    Även om kommunikationen av mål och kriterier samt kon-
struktionen av autentiska uppgifter således kan betraktas som möj-
ligheter i den formativa bedömningen, identifierades utmaningar 
även där. Sådana utmaningar var till exempel förutsättningarna att 
tillhandahålla konstruktiv feedback till studenterna, åtminstone in-
dividuell sådan. Samtidigt utnyttjades studenterna i ytterst liten om-
fattning som resurser i den formativa bedömningen, utan huvudan-
svaret för bedömningen låg på läraren. I det fall som själv- och kam-
ratbedömning utnyttjades, fick studenterna snabb och nyanserad 
feedback. Studenternas möjligheter att utnyttja information från 
självbedömningen till att reglera sitt eget lärande tycktes dock be-
gränsade, då det var få studenter som överhuvudtaget gav några ex-
plicita strategier för fortsatt utveckling, och de som faktiskt fördes 
fram var uttryckta i tämligen diffusa ordalag. 

 
 

Vägar framåt  
 
Sammantaget kan man se att det kan finnas utmaningar i att bedöma 
i vilken utsträckning studenterna uppnår de förväntade lärandere-
sultaten, både vad gäller validiteten som förutsättningarna för att 
med bedömningens hjälp stödja studenternas utveckling. Men det 
finns också möjligheter och potential för utveckling. Till exempel vi-
sade det sig att bedömningsanvisningar utnyttjades på olika i sätt 
bedömningen och att innehållet i dessa dessutom framgångsrikt 
kommunicerades till studenterna, så att studenterna kunde förstå 
krav och förväntningar samt använda denna information för att pla-
nera sina uppgifter, reflektera kring sina kunskaper och så vidare. En 
annan möjlighet var att konstruera och använda autentiska uppgifter 
som underlag för bedömningen, vilka upplevdes som meningsfulla 
och lärande av studenterna.   
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När det gäller potential för utveckling, är möjligheten att generali-
sera studenternas resultat oerhört central för validiteten, så att de 
beslut som tas om studenternas kompetens inte beror mer på slum-
pen än på studenternas faktiska förmåga. Det tycks därför oundvik-
ligt att nå någon annan slutsats än att läraren behöver skapa ett mer 
omfattande underlag kring studenternas prestationer än ett enda 
bedömningstillfälle. Hur detta ska åstadkommas är emellertid 
knappast trivialt, bland annat med tanke på att examinationen be-
höver ske inom den enskilda kursens ram. Ett förslag som presente-
rats är därför att dela upp den kompetens som ska prövas i flera 
komponenter, vilka dels prövas separat, dels i ett mer funktionellt 
sammanhang i en autentisk uppgift. Fördelen med detta är att det 
kan vara mindre tids- och resurskrävande att genomföra bedöm-
ningar av de enskilda aspekterna för sig, jämfört med att bedöma 
dem tillsammans. För att inte motverka möjligheterna att extrapo-
lera resultaten, behöver man emellertid göra bedömningar i funkt-
ionella sammanhang också. Ett annat förslag, som förts, är att ta 
hjälp av digital teknik, till exempel simuleringar. Simuleringar kan 
underlätta möjligheterna att standardisera bedömningssituationen, 
och därmed minska slumpens inflytande, men också effektivisera 
genomförandet (se t.ex. Jönsson, 2008).    

Som lyfts fram, har studenterna varit en till stor del outnyttjad re-
surs i två av de observerade fallen. Samtidigt kan studenterna even-
tuellt stärka några av de problematiska områden som identifierats – 
eventuellt även möjligheten att generalisera resultaten. Genom att 
låta studenterna genomföra ett antal uppgifter motsvarande den ex-
aminerande uppgiften, som bedöms av andra studenter (men inte 
nödvändigtvis av läraren), kan studenternas prestationer eventuellt 
bli mindre känsliga för irrelevanta faktorer och därmed mer stabila 
över olika uppgifter.   

Att låta studenterna bedöma varandras prestationer med samma 
(eller motsvarande) anvisningar som läraren använder, och därefter 
revidera sina uppgifter innan de lämnas till läraren, kan dessutom 
spara tid genom att studenternas prestationer blir mer i linje med 
anvisningarna och därmed enklare att bedöma. Samtidigt får studen-
terna återkoppling på sina uppgifter från andra studenter, vilket ger 
dem tillgång till snabbare och mer frekvent feedback. Kamratbe-
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dömning kan således gynna såväl lärarens arbetsbelastning som stu-
denternas lärande.  

Ett annat sätt att involvera studenterna i bedömningsprocessen, 
som också kan få positiva återverkningar, är så kallad portföljbe-
dömning. Kari Smith och Harm Tillema (se även Dysthe & Engelsen, 
2011) diskuterar flera olika former av ”portfolios”, bland annat så kal-
lade ”training portfolios”. En sådan portfölj:  

 
/…/ highlights the core professional knowledge, skills or competen-

cies a person has acquired and is collected during the time frame of a 

course as a representative sample of the students’ work. (Smith & 

Tillema, 2003, s. 627)   

 
Genom att engagera studenterna i att samla underlag för bedöm-

ning, kan läraren få tillgång till ett mer omfattande material, inklu-
sive underlag från exempelvis verksamhetsförlagda delar av utbild-
ningen, vilket ger det möjlighet att jämföra studenternas prestation-
er på examinationer med annat bedömningsunderlag. Detta kan 
gynna flera steg i valideringskedjan, som möjligheterna att generali-
sera, extrapolera och ta beslut, men också möjligheterna att kom-
municera krav och förväntningar till studenterna.  

Portföljbedömning kan även utnyttjas för andra formativa ända-
mål, som att stödja självbedömning och -reglering. För sådana ända-
mål krävs dock eventuellt att man kombinerar ”training portfolio” 
med exempelvis det Smith och Tillema kallar en ”personal develop-
ment portfolio”. En skillnad mellan dessa båda, är att den senare inte 
nödvändigtvis är direkt knuten till lärandemålen, utan berör studen-
tens reflektioner kring den egna utvecklingen. Däremot skulle en så-
dan portfölj kunna utgå från examensmålen och därmed kunna ge 
underlag för en utvärdering av ett utbildningsprogram i sin helhet.  
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BILAGA A: METOD OCH ANALYS 

Urval 
 
Rekryteringen till denna studie har skett via Malmö högskolas kur-
ser i högskolepedagogisk utbildning, där kontakt har tagits med lä-
rare som arbetat med att utveckla just bedömning av autentiska 
uppgifter inom ramen för dessa kurser. Urvalet är således på intet 
sätt representativt, varken för lärare, för Malmö högskolas utbild-
ningar eller för utbildningar i allmänhet. Utgångspunkten har istäl-
let varit att få tillgång till ett antal bedömningssituationer, vilka ut-
går från autentiska uppgifter inom olika utbildningar. Anledningen 
till att välja situationer från olika utbildningar, var en förhoppning 
om att dessa situationer skulle skilja sig åt så mycket som möjligt, 
och därmed ge en mer nyansrik bild av de förutsättningar och svå-
righeter som högskolelärare ställs inför vid bedömning av autentiska 
uppgifter. De bedömningssituationer som ligger till grund för rap-
porten är: 
 
• Ett projektarbete, vilket ingick i en kurs i Statistik och epidemi-

ologi (15 hp) inom Folkhälsovetenskapliga programmet. På 
denna kurs deltog totalt 13 studenter. Kursen genomfördes på 
engelska. 

• Ett så kallat ”husintag”, vilket ingick i en kurs i Byggnaden, tek-
nik och funktion (15 hp) inom Fastighetsmäklarprogrammet. På 
denna kurs deltog totalt 105 studenter. 
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• En workshop i kommunikationsträning, vilken ingick i en kurs i 
Utvärdering av diagnostik och behandling av orala infektioner i 
munhålan (30 hp) inom tandläkarutbildningen. På denna kurs 
deltog totalt 48 studenter.  

 
 
Datakällor 
 
Studien är i sin helhet upplagd som tre parallella fallstudier, där 
ramverken av Kane et al. (1999) samt av Wiliam och Thompson 
(2007) har använts som utgångspunkt för datainsamling och analys. 
Operationaliseringar har därför gjorts utifrån dessa ramverk, för att 
kunna identifiera styrkor och svagheter i validitet respektive förut-
sättningar för formativ bedömning, vilket gett vägledning för vilka 
olika datakällor som begagnats.  

Datainsamlingen har strukturerats dels utifrån validitetsargumen-
tets fyra delar (dvs. bedöma, generalisera, extrapolera samt ta beslut) 
i Kanes ramverk, dels utifrån de fem strategierna i Wiliam och 
Thompsons. 

 
Bedöma 
Inom ramen för validitetsargumentets första del, har datainsamling-
en inriktats mot de omständigheter som uppgiften/bedömningen ge-
nomförs under (till exempel huruvida uppgiften är öppen eller stan-
dardiserad; huruvida läraren kan genomföra sin bedömning i lugn 
och ro i efterhand eller om bedömningen måste göras ”i flykten”), för 
att få en uppfattning om bedömningens tillförlitlighet. Andra 
aspekter är huruvida läraren utgår från explicita kriterier i sin be-
dömning och hur instrumentet i så fall är konstruerat, hur tydliga 
uppgiftsspecifikationerna är (dvs. ifall studenterna vet vad som för-
väntas av dem) samt hur studenternas prestationer dokumenteras. 

Data utgörs här av observationer under (eller i anslutning till) upp-
gifternas genomförande, dokument (som uppgiftsspecifikationer, 
dokumentation av studenternas prestationer, bedömningsinstru-
ment, lärarens bedömningar), intervjuer med lärarna samt enkäter till 
studenterna.  
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Generalisera 
Datainsamlingen har här inriktats mot möjligheterna att generalisera 
resultaten från bedömningarna och data har därför samlats in angå-
ende hur omfattande uppgifterna är, huruvida det genomförs flera 
likartade uppgifter samt ifall studenternas prestationer i så fall varie-
rar på dessa olika uppgifter. 

Data utgörs här av dokument (t.ex. uppgiftsspecifikationer) samt in-
tervjuer med lärarna kring uppgiftens relation till kursen som helhet. 
 
Extrapolera 
Centralt för att kunna extrapolera resultaten från en bedömning är 
framför allt hur autentisk uppgiften, till exempel med avseende på 
social eller fysisk kontext.  

Data utgörs här av intervjuer med lärarna samt enkäter till studen-
terna. 

 
Ta beslut 
De beslut som tas i det här sammanhanget, är i första hand vilket be-
tyg som studenterna ska få och datainsamlingen har därför inriktat 
sig mot hur studenternas resultat används i betygsättningen.  

Data utgörs här av intervjuer med lärarna. 
 

Förutsättningar för formativ bedömning 
Det finns i viss mån en överlappning mellan de olika delarna av vali-
ditetsargumentet och förutsättningar för formativ bedömning. Detta 
gäller till exempel huruvida uppgiften är öppen och autentisk nog 
för att ge nyanserad information om hur studenterna presterar i för-
hållande till undervisningens mål, men också huruvida de vet vad 
som förväntas av dem. I andra fall krävs att datainsamlingen speci-
fikt inriktar sig mot förutsättningar för formativ bedömning, som 
huruvida läraren ger feedback till studenterna eller utnyttjar själv- 
och kamratbedömning i undervisningen i syfte att stödja studenter-
nas lärande.   

Data utgörs här av observationer under (eller i anslutning till) upp-
gifternas genomförande, dokument (som uppgiftsspecifikationer, be-
dömningsinstrument, lärarens feedback), intervjuer med lärarna samt 
enkäter till studenterna. 
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Metoder för datainsamling 
 
Enligt ovan, har flera olika datakällor utnyttjats. I detta avsnitt redo-
görs kortfattat för de olika metoderna för datainsamlingen. 
 
Observation 
Observationer har genomförts i förhållande till alla tre fallen. Till ex-
empel har observationer genomgående genomförts när undervisande 
lärare introducerat respektive uppgift. Eftersom förutsättningarna 
varit olika, har datainsamlingen emellertid sett något olika ut.  

  I kursen om statistik och epidemiologi genomfördes observation 
endast i samband med att uppgiften introducerades, eftersom själva 
genomförandet skedde på studenternas egen tid. Observationen ge-
nomfördes genom att sitta med bland studenterna och föra anteck-
ningar. 

I kursen om byggnadens teknik och funktion genomfördes obser-
vation i samband med att uppgiften introducerades, under själva ge-
nomförandet samt när läraren gick igenom uppgiften med studen-
terna efteråt. Även här genomfördes observationen genom att sitta 
med bland studenterna och föra anteckningar när läraren introduce-
rade respektive gick igenom uppgiften efteråt. Under själva utföran-
det av uppgiften genomfördes observationer genom att gå runt bland 
studenterna i den fastighet de själva observerade. 

I kursen om diagnostik och behandling av orala infektioner ge-
nomfördes observation i samband med att uppgiften introducerades 
samt under själva genomförandet. Eftersom undertecknad var aktivt 
deltagande i workshopen kunde emellertid inte anteckningar föras 
på plats. Däremot finns en stor del av workshopen dokumenterad på 
digital video.  

 
Enkät 
I alla tre fallen besvarade studenterna likartade enkätfrågor, vilka vi-
sas i Bilaga B. Frågorna på enkäten var graderade utifrån en Likert-
skala (1-5), men till varje fråga fanns även möjlighet att lämna ett 
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mer utförligt svar. Återigen, på grund av kursernas olika förutsätt-
ningar, besvarades enkäterna på delvis olika sätt. 

I kursen om statistik och epidemiologi besvarades enkäten i efter-
hand, det vill säga efter att kursen avslutats, genom att studenterna 
fyllde i en enkät på internet. Enkäten besvarades av sju studenter 
(dvs. drygt hälften av de 13 kursdeltagarna). 

I kursen om byggnadens teknik och funktion besvarades enkäten 
genom att ett antal frågor inkluderades i den reguljära kursutvärde-
ringen på högskolans digitala lärplattform. Enkäten besvarades av 47 
studenter (dvs. knappt hälften av de 105 kursdeltagarna). 

I kursen om diagnostik och behandling av orala infektioner besva-
rades enkäten i samband med workshopen. Eftersom studenterna 
besvarade frågorna på papper, fick resultaten överföras till digital 
form i efterhand. Enkäten besvarades av samtliga 48 studenter. 

  
Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med lärare i kursen om statistik och epide-
miologi samt med lärare i kursen för byggnadens teknik och funkt-
ion. I båda fallen genomfördes intervjuerna efter att kursen avslutats 
och intervjuerna tog cirka en timme. Eftersom intervjuerna genom-
fördes utifrån fasta frågeställningar (Bilaga C) spelades intervjusva-
ren inte in, utan nedtecknades direkt på dator. I kursen om dia-
gnostik och behandling av orala infektioner saknades lärarbedöm-
ningen, varför inga intervjuer genomfördes med lärarna på denna 
kurs. 

I samband med observationen av uppgiften i kursen om byggna-
dens teknik och funktion, genomfördes även ett antal kortare inter-
vjuer (cirka 15-20 minuter) med grupper av studenter. Svaren från 
dessa intervjuer antecknades på för ändamålet förberedda datain-
samlingsblad (Bilaga D).  

 
Dokumentanalys 
Ett antal dokument har samlats in och analyserats för respektive 
uppgift, såsom uppgiftsspecifikationer, bedömningsinstrument och 
studenternas skriftliga prestationer. För kursen om statistik och 
epidemiologi samt för byggnadens teknik och funktion har doku-
menten laddats ner från högskolans digitala lärplattform, där under-
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tecknad har fått tillträde. I kursen om diagnostik och behandling av 
orala infektioner deltog undertecknad i utformningen av dokumen-
ten och studenternas prestationer samlades in dels på papper, dels i 
form av digital video.  

 
 

Analys av data 
 

Analysen av datamaterialet har genomförts med utgångspunkt från 
ramverken, till exempel genom att (som framgår i avsnittet om da-
takällor ovan) försöka klarlägga och beskriva under vilka omstän-
digheter uppgifterna genomförts, hur omfattande de var, hur auten-
tiska de var et cetera. Analysen är således i första hand deskriptiv 
och utnyttjar data från olika källor parallellt. Detta har gjorts för var 
och en av de tre bedömningssituationerna. 

Resultaten från studentenkäterna utgör ett undantag från den 
kvalitativa analysen enligt ovan, eftersom frågorna var graderade en-
ligt en Likertskala. Enkätsvaren har därför sammanställts genom att 
beräkna medianvärde och så kallad ”median absolute deviation” 
(MAD), vilket motsvarar standardavvikelse för ordinaldata. 
 
 
Studiens validitet 
 
Denna rapport utgår från tre parallella fallstudier av bedömningssi-
tuationer, varför avsikten med studien inte är att generalisera resul-
taten, åtminstone inte i statistisk mening. Rapporten försöker såle-
des inte svara på hur bedömningar av autentiska uppgifter genom-
förs i allmänhet, eller hur de ska eller bör genomföras. Målsättningen 
har snarare varit att fördjupa förståelsen för vad det innebär att ge-
nomföra bedömningar av autentiska uppgifter. Det som rapporten 
därmed kan svara på är vilka utmaningar och möjligheter, med avse-
ende på validitet och formativ bedömning, som kan identifieras i just 
de fall som studerats. Genom att välja tre olika – och reella – fall, är 
förhoppningen att resultaten ska vara möjliga att extrapolera, i den 
meningen att de resonemang som förs ska vara tillämpliga även på 
andra fall och att rapporten på så vis kan bidra till ökad förståelse 



 

 106 

och medvetenhet kring svårigheter och förtjänster med bedömningar 
av autentiska uppgifter. 

I likhet med de bedömningar som analyserats i rapporten, måste 
emellertid alla delar i kedjan från datainsamling till slutsatser un-
derbyggas med validitetsargument, ifall studien som helhet ska vara 
trovärdig. Således räcker det inte med att de fall som analyserats är 
autentiska, i den meningen att de ingår i reguljära kurser och är be-
folkade av ”riktiga” studenter, och inte (artificiella) fall som kon-
struerats enkom för studiens skull och befolkats med frivilliga studi-
eobjekt – även om detta underlättar möjligheten att extrapolera re-
sultaten till andra bedömningar av autentiska uppgifter i (ännu inte 
undersökta) kurser.   

Att utnyttja autentiska kurser är dessutom inte oproblematiskt. 
Kurserna startar när de startar och slutar när de slutar, oavsett hur 
väl det passar med forskningsprocessen, och däremellan är både lä-
rare och studenter fullt upptagna med de bestyr det innebär att un-
dervisa och studera. Att som forskare få tillträde i denna intensiva 
värld är därför behäftat med en mängd svårigheter och ett enkelt 
misstag, som att läraren är stressad och glömmer meddela forskaren 
att man ändrat i schemat, kan innebära att ett väsentligt tillfälle för 
datainsamling går förlorat. Det är, som forskare, inte heller alltid 
möjligt att manipulera förutsättningarna, för att få tillgång till de 
data man vill ha. I det här fallet hade det till exempel varit fördelakt-
igt om bedömningen av studenternas prestationer kunde bedömas av 
två oberoende lärare, eller åtminstone att en annan lärare kontrolle-
rade att bedömningen var rimlig, för att på så sätt kunna skapa ett 
mått på tillförlitligheten i bedömningen. Detta har emellertid inte 
varit möjligt, bland annat på grund av att det sällan finns flera lärare 
med motsvarande expertis att tillgå. På motsvarande sätt hade det 
varit fördelaktigt om det fanns utrymme för studenterna att genom-
föra ytterligare uppgifter, för att på så sätt kunna skapa ett mått på 
generaliserbarheten i bedömningen, men för detta hade krävts både 
tid och resurser från redan hårt pressade lärare och studenter. 
Följaktligen måste man som forskare nöja sig med ett dataunderlag 
som inte alltid är helt optimalt.  

Med dessa begränsningar i åtanke, vad har då gjorts för att få re-
sultaten så trovärdiga som möjligt? Först och främst, i linje med fall-
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studiemetodik, har flera olika datakällor utnyttjats, för att på så sätt 
få en så heltäckande bild som möjligt av de fall som studerats. Såle-
des har såväl observationer, intervjuer och enkäter genomförts och 
ett antal dokument har samlats in. Vidare har tillförlitligheten i data-
insamlingen kvalitetssäkrats genom att använda motsvarande in-
strument för insamling i alla de tre fall som studerats – så långt det 
varit möjligt – för att underlätta jämförelser mellan fallen. Således 
har studenterna besvarat (i princip) samma enkätfrågor och lärarna 
samma intervjufrågor. De olika förutsättningarna har dock inte gjort 
det möjligt att ha exakt likadana instrument, dels eftersom frågorna 
har behövt relateras till den aktuella bedömningssituationen för att 
bli meningsfulla, dels eftersom vissa omständigheter (t.ex. att kom-
munikationsövningen inte var betygsgrundande) gjorde några frågor 
överflödiga och istället krävde andra.  

Ett motsvarande resonemang som för datainsamlingen kan föras 
gällande den kvalitativa analysen, vilken visserligen genomfördes 
med samma ramverk för alla bedömningssituationerna, men där de 
olika omständigheterna gjorde att delvis olika frågor fick ställas till 
respektive bedömningssituation. Den kvantitativa analysen har 
emellertid varit densamma för alla grupperna och här har även ro-
busta metoder utnyttjats, för att få tillförlitliga resultat, utan krav på 
normalfördelning eller parametriska mätdata. Resultaten från den 
kvantitativa analysen blir därför tämligen trubbig, jämfört med ex-
empelvis en analys där man använt medelvärde, standardavvikelse 
eller andra mer sofistikerade analysmetoder, men samtidigt kräver 
de resonemang som förs i rapporten inte någon högre precision. 

Sammantaget är således förhoppningen att läsaren ska finna de re-
sultat som presenteras i rapporten trovärdiga och att resonemangen 
– trots att de fall som analyserats naturligtvis är unika i många avse-
enden – ändå ska vara möjliga att tillämpa på andra bedömningssi-
tuationer.    
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BILAGA B – STUDENTENKÄT 

Fråga 1  
I vilken utsträckning var du (kunskapsmässigt) förberedd på uppgiften? (1 = 
Inte alls förberedd; 5 = Mycket väl förberedd) 
Kommentarer: 

 
Fråga 2 
I vilken utsträckning hade du nytta av kriterierna när du genomförde uppgif-
ten? (1 = Ingen nytta alls; 5 = Mycket stor nytta) 
Kommentarer: 
 
Fråga 3 
I vilken utsträckning anser du att uppgiften överensstämmer med dina fram-
tida uppgifter som (…)*? (1 = I mycket liten utsträckning;  
5 = I mycket hög utsträckning) 
Kommentarer: 
 
Fråga 4 
Hur typisk tycker du att situationen i uppgiften är för (…)*?  
(1 = Förekommer mycket sällan; 5 = Mycket vanligt förekommande) 
Kommentarer: 
 
 
 
 
*Här skiljde sig enkäterna åt beroende på om de riktade sig mot tandläkarstudenter, fastighetsmäklarstu-

denter eller studenter inom Folkhälsovetenskap. 
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Fråga 5 
I vilken utsträckning anser du att uppgiften är meningsfull för ditt framtida 
yrke? (1 = I mycket liten utsträckning; 5 = I mycket hög utsträckning) 
Kommentarer: 
 
Fråga 6 
I vilken utsträckning anser du att du lärde dig någonting genom att genom-
föra uppgiften? (1 = I mycket liten utsträckning; 5 = I mycket hög utsträck-
ning) 
Kommentarer: 
 
Fråga 7 
Finns det något du skulle vilja att man gjorde annorlunda? 
 
Fråga 8 
Övriga kommentarer: 
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BILAGA C – INTERVJUFRÅGOR TILL 
LÄRARE 

Bedömning 1:  
Hur stort är studenternas friutrymme i uppgiften?  
Finns det rätt och fel eller är det en kvalitativ bedömning? 
 
Bedömning 2:  
I vilken utsträckning använde du som lärare kriterier när du bedömde stu-
denternas svar? 
 
Bedömning 3:  
Vad är det som dokumenteras i bedömningen? Hur sker dokumentationen? 
 
Generalisering 1:  
Hur pass omfattande är uppgiften? 
 
Generalisering 2:  
Genomförs flera likartade uppgifter inom ramen för kursen?  
 
Generalisering 3:  
Har studenterna övat på likartade uppgifter tidigare? 
 
Generalisering 4:  
Hur varierar studenternas prestationer på olika uppgifter? 
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Extrapolera 1:  
Hur autentisk anser du att uppgiften är i förhållande till motsvarande uppgift 
för yrkesverksamma?  

 
Extrapolera 2:  
Hur typisk anser du att uppgiften är i relation till yrket? 

 
Extrapolera 3:  
Enligt vilka parametrar anser du att uppgiften är artificiell?  
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BILAGA D – INTERVJUFRÅGOR TILL 
STUDENTER UNDER HUSINTAG 

Fråga 1  
Känner ni er förberedda på uppgiften? Förstår ni vad som krävs av er? 
 
Fråga 2 
Har ni genomfört andra likartade uppgifter tidigare? 

 
Fråga 3 
Har ni nytta av kriterierna när ni genomför uppgiften? På vilket sätt? 
 
Fråga 4 
Anser ni att uppgiften överensstämmer med era framtida uppgifter som fas-
tighetsmäklare? På vilket sätt? 
 
Fråga 5 
Hur typisk tycker ni att denna uppgift är för fastighetsmäklare?  
 
Fråga 6 
Anser ni att uppgiften är meningsfull för ert framtida yrke? På vilket sätt? 
 
Fråga 7 
Anser ni att det är lärorikt att genomföra uppgiften? På vilket sätt? 
 
Fråga 8 
Finns det något ni skulle vilja att man gjorde annorlunda? 
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BILAGA E – BEDÖMNINGSMATRIS 
FÖR PROJEKTARBETE I STATISTIK 
OCH EPIDEMIOLOGI  

 Level 
 I II III IV 

Project 
overall 

Project 
poorly writ-
ten lacking  
relevant el-
ements. 

Project 
poorly writ-
ten  
including 
some  
relevant el-
ements. 

Project well  
written  
including all 
relevant el-
ements. 

Project well 
written  
including all 
relevant  
elements as 
well as  
relevant  
references. 
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Design an 
Epi-research 

project 

    

Objectives Objectives 
poorly stat-
ed. 

Objectives 
stated, 
clearly writ-
ten and if 
needed 
clearly  
divided into  
primary and  
secondary. 

Objectives 
stated, 
clearly writ-
ten, if need-
ed clearly  
divided into  
primary and  
secondary 
objectives, 
discussed in 
general. 

Objectives 
stated and 
clearly  
written, if 
needed  
clearly  
divided into 
primary and 
secondary ob-
jectives, dis-
cussed overall 
and in relation 
to previous  
research. 
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Ethics Ethics consid-
erations stat-
ed. 

Ethics consid-
erations stat-
ed and poorly  
described. 

Ethics consid-
erations stat-
ed and 
described in-
cluding some  
relevant is-
sues as the  
reasons for 
the project 
etc. 

Ethics consid-
erations stated 
and described  
including all 
relevant  
issues such as 
reasons for 
the project 
(the need and 
that it can be 
justified), 
does not harm  
participants, 
informed con-
sent as well as 
confidentiality 
and  
anonymity. 

Design Design  
relevant for 
the study 
without ar-
guments for 
the chosen 
design. 

Design  
relevant in-
cluding vague  
arguments for 
the chosen 
design. 

Design  
relevant in-
cluding ar-
guments for 
the chosen 
design such as 
relevant 
measures. 

Design  
relevant and 
well  
described  
including  
arguments for 
the  
chosen  
design such as 
relevant 
measures, bias 
considerations 
and feasibility. 
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Feasibility Poorly  
described. 

Considered  
including 
weak  
description 
on how to 
perform the 
study. 

Well consid-
ered includ-
ing clear  
description 
how the 
study should 
be per-
formed in-
cluding dis-
cussion on 
issues such as 
non-
participation. 

Well  
considered in-
cluding clear  
description 
how the study 
should be per-
formed includ-
ing discussion 
on issues as 
strategies for 
minimizing 
non-
participation, 
drop outs, 
costs, and 
time. 

Statistics Poorly  
described. 

Described 
including 
which tests 
will be 
used. 

Described 
including 
which tests 
and models 
will be used. 
The statisti-
cal approach 
appropriate 
for the 
study. 

Described in-
cluding which 
tests and mod-
els will be 
used. The  
statistical ap-
proach appro-
priate for the 
study. Statisti-
cal software 
and version 
stated. 
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Questionnaire     

Cover letter Poorly 
written 

Cover  
letter  
written  
including 
information 
about the 
aim and 
voluntary 
participation 

Cover  
letter well 
written  
including 
information 
about the 
aim and  
voluntary 
participation 
and popula-
tion to be  
studied as 
well as the 
need and 
the use of 
the study 

Well written 
including  
information 
about the aim 
and  
voluntary par-
ticipation and  
population to 
be studied as 
well as the 
need and the 
use of the 
study. Infor-
mation about 
the kind of da-
ta  
collected as 
well as that the 
questionnaire 
is anonymous 
or if not anon-
ymous and that 
the infor-
mation will be 
treated as con-
fidential. 
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Questions Questions 
poorly  
relevant for 
the aim 
stated. 

Questions 
relevant for 
the aim stat-
ed. 
Background 
questions 
included. 

Questions 
highly  
relevant for 
the aim stat-
ed. 
Background 
questions 
included. 
Good struc-
ture and 
layout. 

Questions high-
ly  
relevant for the 
aim. Back-
ground ques-
tions  
included as well 
as  
questions ad-
dressing factors 
such as poten-
tial confound-
ing. Good  
structure and 
layout. 

Validity Questions 
in general 
of poor va-
lidity. 

Primary 
questions of 
good validity 

All  
questions of 
good validi-
ty. 

All questions of 
good  
validity. Strate-
gies for how to  
validate  
described in 
project  
description if 
questions not  
validated. 

Reliability Questions 
in general 
of poor 
reliability 

Primary 
questions of 
good relia-
bility 

All  
questions of 
good  
reliability 

All questions of 
good  
reliability. 
Strategies for 
how to test re-
liability  
described in 
project  
description. 
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Data 
base 

    

Data 
view 

Identifica-
tion  
variables 
included. 

Identification  
variables in-
cluded, vari-
ables follow-
ing the order 
of the ques-
tions in the 
question-
naire. 

Identification  
variables in-
cluded, vari-
ables follow-
ing the order 
of the ques-
tions in the 
question-
naire, varia-
ble names 
following a 
logical struc-
ture. 

Identification 
variables  
included,  
variables  
following the 
order of the 
questions in the 
questionnaire,  
variable names  
following a logi-
cal  
structure, mis-
understanding of 
variables consid-
ered. 

Varia-
ble 
view 

Labels well 
written and 
values speci-
fied. 

Labels well 
written, val-
ues specified, 
missing val-
ues specifica-
tion. 

Labels well 
written, val-
ues specified, 
type  
correct, 
width good, 
values  
described, 
missing val-
ues specifica-
tion. 

Labels well 
written, type 
correct,  
decimals  
included where  
relevant, width 
good, values  
described, miss-
ing  
values specifica-
tion  
considered. 
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BILAGA F – SAMMANSTÄLLNING AV 
RESULTAT PÅ STUDENTENKÄTEN 

Sammanställning av resultat från studentenkäten i förhållande till alla tre kurserna. 

 Kurs 

Enkätfråga 
gällde: 

Statistik och 
epidemiologi 

Byggnaden, 
teknik och 
funktion 

Utvärdering av 
diagnostik och 
behandling av 

orala  
infektioner i 
munhålan 

Transparens 4(0) 4(0) 4(1) 

Kriterier 4(1) 4(1) 4(1) 

Autencitet 5(0) 4(0) 5(0) 

Uppgiften  
typisk/frekvent 4(0) 1(0) 3(1) 

Meningsfullhet 5(0) 5(0) 5(0) 

Lärande 5(0) 5(0) 4(0) 

Frågorna på enkäten var graderade enligt en Likertskala (1-5, där 5 var högsta och l 

lägsta värdet). Enkätsvaren har sammanställts genom att beräkna medianvärde och 

så kallad ”median absolute deviation” (MAD), vilket motsvarar standardavvikelse 

för ordinaldata. MAD-värdena anges inom parentes i tabellen. 
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BILAGA G – BEDÖMNINGS-
ANVISNINGAR FÖR HUSINTAG 

FF112A, Byggnaden, teknik och funktion 20102-US942 
(FMU16) 

Projektuppgift; Husintag, objektbeskrivning 2011-XX-XX 
Grupp "X" 
NN, NN, NN 

Svart text anger det som gett poäng eller inte.  
Röd text anger felaktighet. Blå text är kommentar. 

Del 

Fakta för det aktuella  
huset. 

Resonemang om 
konsekvenser etc. 

Kommentar p Kommentar p 
Lagar, fastighet, 
byggnadsverk, hus 

    

Laster, stommar     
    

Grundkonstruktioner     
  

Ytterväggkonstruktioner     
  

Ytterväggbeklädnader     
Yttertakkonstruktioner     
Yttertakbeklädnader     
Takkompletteringar     
Fönster     
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Dörrar     
Innerväggar, bjälklag     
     

    
Rumskompletteringar     
     
     
EL     
Värme     
Ventilation     
Sanitet     
     
     
Akustik     
Brand     
Byggnadsfysik     
Inomhusmiljö, 
mikroorganismer 

    

Våtrum     
Radon     
Energi     
Energideklarationer     
Terrassinbyggnad     
     
     

Maxpoäng 33 Maxpoäng 33 
Gruppens resultat i förhållande till max. %  %  

Betyg. U eller G. Minst 60% för G. 

 Minst 70% 
för VG. 

 

Plus G till 
vänster. 

KOMMENTARER: 
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BILAGA H – KRITERIER FÖR  
KOMMUNIKATION 

Assessment of … 
 
 
1. Description 
 
The student … 
… describes the situation without prejudice and in relevant detail. 
 

 
2. Analysis 
 
The student … 
… analyses the situation from the perspective of all of those involved – Why 

do they act as they do? 
… suggests professional actions to be taken in order to handle the situation. 
… discusses potential consequences of the proposed actions. 
… argues for an appropriate solution to the situation. 
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3. Communication 
3.1 Information sharing  
T.ex. förklara röntgenbild: (1) Vad visar bilden?, (2) Vad innebär tolkningen?, (3) Vilka olika 
handlingsalternativ finns och vad de innebär de för patienten? 
 
The student … 
… recognizes the patient’s preferred (or current) mode of communication 

and selectively chooses the most effective mode of communication for the 
situation. 

… explains using words that patient can understand (i.e. no use of confusing 
terms or jargon laden language). 

 
 
3.2 Eliciting information from patient  
T.ex. ställa frågor för att se att patienten förstått informationen, lyssna på och bekräfta pati-
enten, ta reda på patientens önskemål. 
 
The student …. 
… assesses the patient’s understanding of problem by using both open and 

closed questions as appropriate. 
… demonstrates effective listening in a way that the patient feels heard and 

understood (i.e. uses non-verbal cues such as nodding, pausing, maintain-
ing eye contact, and verbal skills including back-tracking, reflecting, mir-
roring). 

… takes the patient’s perspective into consideration, including the patient’s 
individual concerns, beliefs, and expectations. 

… respects the patient’s cultural and ethnic beliefs, practices and language. 
… tackles personal questions sensitively. 
… asks if patient has any questions. 
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3.3 Reaching agreement  
T.ex. Tar hänsyn till patientens önskemål och förmåga att följa en behandling när uppföljning 
planeras. 
 
The student … 
… includes the patient in choices and decisions to the extent s/he desires. 
… checks for mutual understanding of diagnostic and/or treatment plans. 
… asks about the patient’s ability to follow diagnostic and/or treatment 

plans. 
 
 
3.4 Providing closure  
Avslutar samtal med patienten. 
 
The student … 
… summarizes the session. 
… asks if the patient has any further questions, concerns, or other issues. 
… sets the agenda for follow-up encounters in collaboration with the pa-

tient. 
… clarifies contact arrangements. 
 

 
4. Reflection 
 
The student … 
… identifies own strengths and areas in need of further development in their 

analytical and communication skills. 
… suggests improvements to their own performance. 
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