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Abstrakt 

 

Bedömning kan stödja och utveckla elevers lärande om informationen från bedömningen 

används för att förändra och anpassa undervisningen. Bedömningen används då framåtsyf-

tande, formativt. Syftet med studien var att få en bild av hur elever i årskurs 4-6 uppfattar 

bedömning samt att sätta detta i relation till hur lärare uppfattar sin bedömningspraktik.  

Metoderna var elev- och lärarenkäter, semistrukturerade gruppintervjuer samt klassrums-

observationer. Resultatet visade att majoriteten av eleverna förknippade bedömning med 

prov och läxförhör, vilka bedöms genom summativa metoder, till skillnad från lärarna som 

upplevde sin bedömningspraktik som övervägande formativ. Slutsatser som kunde dras var 

att det verkar råda både förvirring och okunskap kring begreppet formativ bedömning. Ett 

bättre namn borde vara formativ undervisning eftersom det handlar om ett förhållningssätt 

till undervisning där lärare använder sig av olika strategier för att anpassa undervisningen i 

syfte att öka elevers lärande. Det krävs att lärare får hjälp att få syn på sin praktik för att 

kunna utveckla densamma. I detta arbete kan även eleverna användas som läranderesurser för 

sina lärare.  

 

Ämnesord: Bedömning, formativ bedömning, summativ bedömning, elevuppfattningar, be-

dömningspraktiker, motivation, återkoppling, kamratbedömning. 
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1 INLEDNING 
 

Forskning visar att bedömning av elever kan ha en positiv effekt på deras lärande om den an-

vänds framåtsyftande, formativt, och är en integrerad del av undervisningen (Black & Wiliam, 

1998; Deci, Koestner & Ryan, 1999; Hattie & Timperley, 2007). Denna formativa bedömning 

används för att anpassa undervisningen i syfte att öka elevers lärande (Wiliam, 2009, 2013). 

Genom att tydliggöra undervisningens mål för eleven, att undersöka var eleven befinner sig i 

förhållande till målet samt att ge eleven återkoppling som talar om hur målet kan uppnås, kan 

bedömningen utgöra en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling (a.a.). När 

syftet med bedömning är att summera elevernas kunskaper och förmågor vid ett visst tillfälle, 

till exempel i form av ett provresultat eller ett betyg till eleven, har bedömningen en samman-

fattande, summativ, funktion. Detta benämns som summativ bedömning (Skolverket, 2011). 

 

Traditionella lärandemiljöer, där tester och prov får stort utrymme, skapar ett klimat där ele-

ver inte vågar ta risker, att anstränga sig eller att visa sin verkliga kompetens (Shepard, 2000). 

Harlen och Deakin Crick (2002) redovisar i en översikt av studier av införandet av National 

Curriculum Tests (nationella prov) i England, att summativ bedömning riskerar att ersätta 

formativ bedömning. Efter införandet av proven betraktade eleverna i stort sett all bedömning 

som summativ jämfört med före proven då samma elever betraktade bedömning som en hjälp 

för deras lärande. Harlen och Deakin Crick (2002) konstaterar vidare att elever (framförallt 

lågpresterande) inte tycker om nationella prov, att de visar höga nivåer av provångest (speci-

ellt flickor) samt att de föredrar andra bedömningsformer. 

 

Samtidigt som forskningen förespråkar formativ bedömning reformeras vårt utbildningssy-

stem mot fler prov och betyg i lägre åldrar utifrån antagandet att bedömningar som har ett 

summativt syfte påverkar alla elevers prestationer positivt (Klapp, Cliffordson & Gustafsson, 

2013).  I metaforiska termer kan man tala om bedömningens två ansikten, dess Janusansikte. 

Å ena sidan finns föreställningen om kontroll för bättre måluppfyllelse i form av ökad 

summativ bedömning, å andra sidan finns en stark tilltro till formativ bedömning med dess 

positiva effekt på lärandet (Black & Wiliam, 1998; Deci m.fl., 1999). Då mycket fokus läggs 

på prov och provresultat, som dessutom tenderar att ha väldigt stort inflytande på betyget, 

finns en risk att skolan mer handlar om ett sökande efter rätt svar och höga betyg än efter 

ökad kunskap och förståelse (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011).  

 

Det centrala i denna studie är att få en bild av elevers uppfattningar om bedömning. Hur lärare 

uppfattar bedömning är också av intresse för att kunna jämföra med elevernas uppfattningar. 

Avgränsningar för studien gjordes genom att undersöka årskurs 4-6. Valet att inrikta studien 

mot detta stadium gjordes utifrån de förändringar som gjorts där genom införandet av fler 

nationella prov samt betyg i årskurs sex. Utifrån dessa förändringar är det intressant att under-

söka hur eleverna uppfattar bedömning. 
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2 BAKGRUND  
 

2.1 Bedömning och dess syfte 
 

Bedömning är inget entydigt begrepp. Det kan innebära att försöka uppskatta 

något, en avvägning, att avge ett omdöme om något eller någon, att värdera el-

ler granska något, att pröva någon/något eller att betygssätta något. I utbild-

ningssammanhang har bedömning dock ofta kopplats till prövning, prov, exam-

ination och betygssättning (Lindberg, 2005, s.2). 

Bedömningar hänger nära samman med undervisning och syftar till att kartlägga och värdera 

elevers kunskaper, till att ge återkoppling för fortsatt lärande, till att synliggöra praktiska kun-

skaper samt till att utvärdera undervisning (Skolverket, 2011). Då bedömning sker för att vär-

dera kunskaper jämförs elevers resultat och arbetsprestationer med kunskapskraven för det 

aktuella ämnet. Denna bedömning är sammanfattande, summativ, och ligger till grund för 

skriftliga omdömen eller för betygssättning vid slutet av en termin i grundskolan. Då bedöm-

ningens syfte är att återkoppla för att utveckla elevens lärande används inte bara bedömningen 

för att se hur långt eleven har nått utan också till att vägleda eleven vidare. Bedömningen är 

då framåtsyftande, formativ (a.a.). 

 

Kunskapsbedömningar som forskningsobjekt har varit relativt försummade (Broadfoot & 

Black, 2004). Åtskilliga studier visar att summativa prov dominerar många lärares bedöm-

ningspraktik (a.a.). Enligt Timperley (2008) behöver lärarna avancerade pedagogiska färdig-

heter i bedömning om de ska kunna identifiera vad deras elever vet och kan i relation till må-

len. Samtidigt bör lärarna veta vad de själva behöver lära sig om de ska kunna hjälpa sina 

elever att lära. Formativ bedömning kan inte äga rum utanför undervisnings- och lärandepro-

cessen utan bör vara en integrerad del i denna. Lärarna behöver därför ett antal olika sätt att 

bedöma sina elevers kunskaper (a.a.). 

 

En stor del av den svenska forskning som bedrivits i relation till bedömning i grundskolan, 

1990-2005, är relaterad till olika typer av nationella och internationella mätningar, till exem-

pel resultat av de nationella proven (Lindberg, 2005). Merparten av denna forskning är produ-

cerad av de institutioner som ansvarar för utarbetandet av nationella ämnesprov och ofta 

kopplad till någon av dessa mätningar (a.a.). Sverige har deltagit i flera olika internationella 

studier av elevers kunskaper inom olika ämnesområden. En av dessa är PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy) som är en internationell studie av läsfärdigheter bland 9-10-

åringar inom drygt 30 länder. Två tidigare studier (Törnvall, 2001; Lindqvist, 2003) fokuserar 

på bedömning i de lägre skolåren. I båda studierna framkommer att majoriteten av eleverna 

uppfattar att bedömning görs för andra än för dem själva: för att läraren ska ha kontroll 

och/eller för att kunna gruppera eleverna eller för att informera föräldrarna. En stor del av 

eleverna upplever att de blir stressade och nervösa av att bli bedömda (här är det tydligt att 

eleverna förknippar bedömning med prov) och att detta påverkar deras resultat på ett negativt 

sätt (a.a.). Koncentrationssvårigheter och memoreringssvårigheter kan leda till minskad pre-

station trots att eleven har kunskaperna (Lindberg, 2005). 

 

Hur bedömning sker har ett starkt inflytande på vad och hur man lär sig (Black, Harrison, 

Lee, Marshall & Wiliam, 2003; Black & Wiliam, 1998, 2009; Hattie, 2009). Det har visat sig 

att en bedömning som är koncentrerad till att se och analysera kunskaper och där eleven får 

konstruktiv återkoppling, där både de svaga och starka sidorna lyfts fram och där färdrikt-

ningen är tydlig, har en positiv effekt på elevens kunskapsutveckling (Wiliam, 2009, 2013). 

Får eleven dessutom vara med och diskutera bedömningen och ta ansvar för att själv bedöma 
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de egna kunskaperna, blir effekten desto större och då kan bedömning stå i lärandets tjänst 

(Pettersson, 2010). 

 

 

 

2.1.1 Summativ bedömning  
Syftet med den summativa bedömningen är att vara tillbakablickande och summera elevernas 

kunskaper och förmågor vid ett visst tillfälle. Vid summativ bedömning sammanfattas resulta-

tet med en poäng eller ett betyg utan återkoppling om vad som kan förbättras (Skolverket, 

2011). Det finns sparsamt med forskning på vilka effekter summativ bedömning kan ha för 

elevers lärande. Betyg förväntas bidra till att öka elevers lärande genom att betygen i sig antas 

ha en motiverande funktion (Klapp, Cliffordson & Gustafsson, 2013). Det finns dock ingen 

forskning som stödjer det faktum att betyg skulle ha denna funktion. Däremot finns forskning 

som visar att prov och betyg har en negativ påverkan på motivationen hos framförallt lågpre-

sterande elever (Harlen & Deakin Crick, 2002). Elever som strävar efter prestationsmål upp-

fattas som yttre motiverade medan elever som strävar efter lärandemål anses vara inre motive-

rade Giota, 2006). Det är emellertid bara de kunskapsmässigt duktiga eleverna, som når fram-

gång genom yttre motivation eller genom att vara prestationsinriktade (a.a.). Enligt Gottfried 

(1990) finns positiva samband mellan inre motivation och akademiska prestationer. I studier 

av Vallerand, Blais, Briére & Pelletier (1989) redovisas att elever som drivs av inre motivat-

ion visar större arbetsglädje och tillfredsställelse med skolan än elever som är yttre motive-

rade. Det finns även starka bevis för att yttre belöningar minskar den inre motivationen (Deci 

m. fl., 1999). 

 

Klapp m.fl. (2013) undersökte hur betyg påverkar eller inte påverkar elevers lärande genom 

att jämföra betygen i årskurs sju mellan elever som hade fått betyg i årskurs sex med elever 

som inte hade fått betyg i årskurs sex. Resultaten visade att elever som fått betyg i årskurs sex 

fick lägre betyg i de ämnen de tidigare blivit betygsatta i jämfört med de elever som inte tidi-

gare blivit betygsatta. Denna negativa effekt var störst hos låg- och normalpresterande elever. 

Resultatet visade också att pojkar påverkades mer negativt av betyg än flickor. Dessa resultat 

är i linje med tidigare forskningsresultat som har visat att betyg har negativa effekter för låg-

presterande elever och positiva effekter för högpresterande elever (a.a.). Klapps resultat kon-

trasteras av Sjögrens (2010) studier som visar att betyg inte har negativa effekter för pojkars 

framtida resultat och utbildning. Sjögrens resultat visar dessutom att avsaknad av betyg i års-

kurs sex kan ha missgynnat flickors utbildningslängd, speciellt för flickor med lågutbildade 

föräldrar. Att lågutbildade verkar missgynnas av att inte få betyg förklarar Sjögren med att 

den kvalitativa information som förmedlas via utvecklingssamtal kan vara svårare att tolka för 

studieovana föräldrar. Det är möjligt att dessa föräldrar lättare kan ta till sig information i 

form av ett betyg (a.a.). 

I en översikt av ett flertal studier visar Harlen & Deakin Crick (2002) att högpresterande ele-

ver utvecklar strategier för att klara proven i större grad än lågpresterande elever. Detta leder 

till att gapet mellan högpresterande och lågpresterande ökar mer än det kanske gjort om för-

ståelse och kunskap provats på annat sätt. Gapet ökar ytterligare genom att lågpresterande 

elever blir omotiverade av att få återupprepade bevis på sina misslyckanden. Lågpresterande 

elever blir genom detta dubbelt missgynnade av summativ bedömning. En etikett som miss-

lyckad påverkar inte bara det fortsatta lärandet den närmaste framtiden utan riskerar att sänka 

elevens redan låga självkänsla vilket reducerar chanser till framtida framgångar (a.a.).  

 

Elever betraktar kamrater med betyget A som smarta medan kamrater med betyget D uppfatt-

tas som dumma (Harlen & Deakin Crick, 2002). Högpresterande elever har lättare för att be-

trakta sina betyg som rättvisa och tycker mer om att få betyg än sina lågpresterande kamrater. 



8 
 

Lågpresterande elever skyller misslyckanden på yttre faktorer i högre grad än högpresterande 

vilket kan förklaras med att lågpresterande elever försöker skydda sin självkänsla genom att 

skylla på yttre faktorer (a.a.). Elever utvärderar ständigt sitt arbete och det är bedömningskli-

matet i klassrummet som avgör på vilket sätt de gör detta (Harlen & Deakin Crick, 2002). I 

klassrum där summativa bedömningar dominerar bedömer elever sin prestation snarare än sitt 

lärande. Många gånger ser läraren sin bedömningspraktik som formativ medan eleverna där-

emot tolkar bedömningen som enbart summativ. Detta förklaras vara ett resultat av att lärare 

fokuserar på prov och produkt snarare än på processen (a.a.). 

  

Prov orsakar att många elever drabbas av provångest (Oostdam & Meijer 2003). Den som 

drabbas av provångest kan inte minnas det material som tidigare studerats in och har dessu-

tom svårt att fokusera på provfrågorna då man är ockuperad av negativa tankar. Andra symp-

tom på provångest är nervositet, oro, skakningar, orolig mage och hjärtklappningar (a.a.). Att 

drabbas av provångest kan leda till en minskad prestation trots att eleven innehar kunskaperna 

(Meijer, 2001). Införandet av National Curriculum Tests i England ledde till en sänkning av 

självkänsla hos elever (Harlen & Deakin Crick, 2002). Före införandet av National Curricu-

lum Tests hade lågpresterande elever inte lägre självkänsla än sina högpresterande klasskam-

rater. Däremot efter införandet av proven hade de lågpresterande eleverna lägre självkänsla än 

sina kamrater. I de studerade klassrummen utgjorde de nationella proven grunden för allt som 

gjordes samt tjänade som kriteriet för hur eleverna blev bedömda och hur de bedömde sig 

själva. Studierna visade också att eleverna är negativa till denna typ av prov samt att motstånd 

och misstro mot dessa ökar med åldern (a.a.).  

 

Nationella prov och andra standardiserande och jämförande prov benämns internationellt som 

high-stakes tests vilket kan översättas med höga insatser och syftar på när mycket står på spel 

för eleven, läraren eller skolan. Då det inte finns någon riktigt bra översättning kommer jag att 

använda mig av begreppet high-stakes tests i detta sammanhang. Fler elever drabbas av prov-

ångest vid high-stakes tests och denna provångest ökar inför nästa tillfälle av high-stakes tests 

(Harlen & Deakin Crick, 2002). Även McDonald (2001) visar att antalet elever som får prov-

ångest ökar ju fler prov som införs där det fokuseras mycket på hur eleverna presterar. Kravet 

på validitet kan ifrågasättas eftersom provångest kan påverka elevers förutsättningar att visa 

sina kunskaper (Eklöf, 2010). 

 

Studier av high-stakes tests visar att dessa har en bromsande effekt på läroplansarbete och 

undervisningsmetoder (Harlen & Deakin Crick, 2002). Lärare ändrar sin undervisning genom 

att de lägger mycket tid på att förbereda eleverna inför proven och mindre tid på att erbjuda 

möjligheter att lära genom till exempel problemlösning. Detta påverkar validiteten hos proven 

eftersom de då inte längre ger svar på om eleverna har den kunskap och förståelse som efter-

frågas. Den negativa effekten av summativ bedömning kan minskas om lärarna slutar att an-

passa undervisningen efter proven och inte lägger tid på att få eleverna att klara dessa genom 

upprepade övningsprov (a.a.). I diskussioner om hur nationella prov och andra externt utfor-

made tester påverkar undervisningen och elevers lärande talas det om washback och 

washback-effekter (Messick, 1996). Man syftar här på de återverkanseffekter som kan upp-

träda som en konsekvens av att lärare ändrar sin undervisning inför de nationella proven 

(a.a.). 
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2.1.2 Formativ bedömning  
Termen formativ bedömning användes första gången 1967 av Michael Scriven för att beskriva 

vilken roll utvärdering kunde spela för ”den fortgående förbättringen av undervisnings-

planen” (Wiliam, 2013). Wiliam diskuterar det omöjliga med att få termen formativ bedöm-

ning att endast gälla själva bedömningen. Shepard (2008) har rekommenderat att termen for-

mativ bedömning inte ska användas alls om undervisningen inte förändras. 

 
Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas 

och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa 

steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de 

beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits (Wiliam, 2013, s.58). 

Formativ bedömning handlar om att stödja och utveckla lärande och undervisning och bör 

inte förväxlas med bedömning vars syfte är att samla in resultat (Harrisson & Howard, 2012).  

Bedömning blir formativ först när informationen från bedömningen faktiskt används för att 

förändra och anpassa undervisningen i syfte att möta elevernas lärandebehov. För att formativ 

bedömning ska bli en integrerad del i klassrummet krävs ett klassrumsklimat där elever kän-

ner att de kan visa sina nuvarande kunskaper och få hjälp med en djupare förståelse (a.a.). Det 

finns gott stöd i forskningen för att formativ bedömning som en naturlig del i undervisningen 

ökar elevers motivation i skolarbetet och hjälper dem att utveckla bra strategier för sitt lärande 

(Korp, 2011). Bedömnings- och undervisningsprocesser är inte separata aktiviteter, utan sna-

rare integrerade med varandra (Timperley, 2013). Svenska forskningsresultat stödjer tidigare 

internationell forskning om hur formativ bedömning kan användas i klassrummet för att 

stödja lärandet (Black & Wiliam, 1998; Jönsson, 2012; Lundahl, 2011; Wiliam, 2009, 2013). 

Synonymt med formativ bedömning används inom svensk forskning också begreppen lärande 

bedömning samt bedömning för lärande (Jönsson, 2012; Lundahl, 2011). 

I Storbritannien framförde reformgruppen för bedömning (Assessment Reform Group, ARG, 

1999) att bedömning för förbättrat lärande skulle vila på fem grundpelare: 

 

1. Eleverna får effektiv återkoppling. 

2. Eleverna är aktivt engagerade i sitt eget lärande.  

3. Undervisningen anpassas och tar hänsyn till bedömningens resultat. 

4. Erkännande av vilken djupgående inverkan bedömning har på elevernas motivation och 

självaktning, två faktorer som påverkar lärandet i mycket hög grad. 

5. Eleverna måste kunna bedöma sig själv och förstå hur de ska göra framsteg. 

 

Återkoppling är det viktigaste inslaget i formativ bedömning (Sadler, 1989). Återkopplingen 

är kontextuell och bör ge information som är direkt relaterad till uppgiften eller läroprocessen 

samt fokusera på gapet mellan vad som är förstått och vad som var avsett att förstås. För att 

detta gap ska minska är det av största vikt att målen är tydligt definierade för både elever och 

lärare (a.a.). Alltför ofta ges återkoppling som syftar till att driva eleverna framåt och att pre-

stera mer utan direkt koppling till lärandemål (Wiliam, 2013). Återkoppling är effektiv när 

den innehåller information om de framsteg eleven gjort samt information om hur eleven ska 

gå vidare i sitt arbete (Hattie & Timperley, 2007). Brist på återkoppling som syftar till att för-

stå varför eleven misslyckats på en uppgift kan få stora konsekvenser för hans eller hennes 

självkänsla och leda till ytterligare sämre prestationer hos eleven (a.a.). Formativ bedömning 

är som mest effektiv när återkoppling fokuserar på att utveckla förståelse och färdigheter samt 

när misstag ses som en möjlighet till lärande (Cauley & McMillan, 2010).  Butler (1988) un-

dersökte effekten av olika slags återkoppling på elever i årskurs sex. En grupp elever fick 

återkoppling i form av poäng, en annan grupp elever fick återkoppling i form av en skriftlig 

kommentar och ytterligare en grupp elever gavs återkoppling i form av både poäng och en 

skriftlig kommentar. Resultatet visade de elever som endast fick kommentarer förbättrade sina 
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resultat mest, oavsett om de var hög- eller lågpresterande. Varken de elever som fick poäng 

eller de elever som fick både poäng och skriftlig kommentar förbättrade sina resultat (a.a.). 

Att ge elever poäng eller placera dem på olika nivåer kan också leda till att läraren fokuserar 

på poängen, snarare än på att analysera elevernas arbete för att ta reda på vad lärare behöver 

göra för att förbättra sin undervisning (Timperley, 2013). 

 

En stor del av arbetet med formativ bedömning handlar enligt Harrison & Howard (2012) om 

att göra eleverna uppmärksamma på att de måste ta ansvar för sitt eget lärande. För att elever-

na ska klara av detta måste de veta vilket lärande som förväntas av dem samt hur detta bygger 

på vad de redan kan. Dweck (2006) menar att eleven bär ansvaret för och kan förändra sitt 

eget lärande. I detta sammanhang talas om begreppet metakognition, medvetenhet om sitt eget 

tänkande. Metakognition omfattar att känna till vad man vet, vad man kan göra och vad man 

vet om sin egen kognitiva begåvning (Wiliam, 2013). Forskning visar att de mest effektiva 

eleverna är ”självreglerande”( Butler & Winne, 1995) och att elever som får träning i meta-

kognition ökar sina prestationer (Lodico, Ghatala, Levin, Pressley & Bell, 1983).  

 

För att kunna använda bedömningen till att anpassa undervisningen måste läraren få reda på 

hur eleverna tänker. Detta kan åstadkommas genom effektiva klassrumsdiskussioner, aktivite-

ter och inlärningsuppgifter (Wiliam, 2013). Brown & Wragg (1993) analyserade tusen inspe-

lade lärarfrågor som en del i en större studie av klassrumsförhållanden i grundskolan. Endast 

8 % av lärarnas frågor krävde förmågan att analysera, dra slutsatser eller generalisera. Mer än 

90 % av frågorna repeterade vad eleverna redan visste eller handlade om praktiska frågor i 

klassrummet. Andra studier har visat att när lärare lyssnar på elevers svar fokuserar de mer på 

om svaret är korrekt än på vad de kan lära sig om elevens förståelse (Even & Tirosh, 1995; 

Heid, Blume, Zbiek & Edwards, 1999). Rowe (1987) studerade väntetiden (den tid en elev 

har på sig att besvara en fråga som läraren har ställt) i klassrum och fann att väntetiden var 

väldigt kort, kortare än en sekund. Om väntetiden utökades till 3-5 sekunder så skedde en 

dramatisk förändring gällande elevernas delaktighet i klassrumsdiskussioner med resultatet att 

elever gav längre svar än tidigare, att fler elever valde att svara, att eleverna kommenterade 

och kom med inlägg på sina klasskamraters svar samt att flera olika förklaringar och exempel 

gavs (a.a.). 

 

Det är viktigt att ha kännedom om vilka konsekvenser bedömningar kan få för elevernas liv i 

såväl skolan som i samhället utanför. Detta eftersom bedömning inte bara påverkar undervis-

ningen utan även den som blir bedömd (Giota, 2006). Många elever ger upp sina egna interna 

mål att lära i skolan och går in för ett självdestruktivt lärande som att inte läsa inför prov eller 

att inte göra sina läxor, att utmana läraren eller att uppvisa ett störande klassrumsbeteende. Att 

förklara sina misslyckanden och svårigheter i skolan på yttre, externa faktorer gör att eleven 

inte framstår som inkompetent vilket kan bidra till att eleven kan behålla sin självkänsla (a.a.). 

Bedömning är en av de faktorer som har störst påverkan på motivationen (Harlen, 2006).  

Enligt Stiggins (2001) är bedömning lärares mest effektiva verktyg för att öka (eller minska) 

elevers möjligheter att lära. 

Att eleverna vet vad lärarna förväntar sig av dem är en faktor som är avgörande för att forma-

tiv bedömning ska vara effektiv (Cauley & McMillan, 2010).  Lärare kan tydliggöra lärande-

mål för eleverna genom att diskutera autentiska elevexempel som visar olika kvalitativa ni-

våer (Sadler, 1989). När eleverna får ta del av exempel på arbeten får de mentala bilder av hur 

en god prestation ser ut, så att de lättare vet vad de ska göra. Detta är särskilt viktigt för elever 

med inlärningssvårigheter (Gregg, 2007). Att utveckla tydliga kriterier är ett sätt att medve-

tandegöra eleverna om de krav som ställs på arbetet, och detta är utgångspunkten för bedöm-

ning (Davies, 2007). Eleverna behöver också ofta hjälp att se syftet med sina läxor (Black m. 

fl., 2003). Ska hemarbetet bedömas måste detta tydliggöras i samband med att läxan ges 
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(a.a.). Kamratbedömning hjälper eleverna att utveckla och finslipa sina självbedömningsfär-

digheter (Harrison & Howard, 2012). Eleverna har förmågan att känna igen både kvalitet och 

brister i andras arbeten, även om kvaliteten på deras eget arbete skiljer sig från det arbete som 

de bedömer (a.a.). 

 

Kritik har riktats mot att lärare kan använda sig av formativ bedömning på ett instrumentellt 

vis genom att applicera olika tekniker i undervisningen utan att ha en helhetsförståelse av vad 

formativ bedömning innebär. Detta oreflekterade användande av tekniker hämtade från for-

mativ bedömning kan få negativa konsekvenser för elevers lärande (Torrance, 2007; Torrance 

& Pryor, 2001). Även studier från England och Nya Zeeland visar att lärare har en benägenhet 

att tolka formativ bedömning bokstavligt (Hume & Coll, 2009; Marshall & Jane Drummond, 

2006). På ytan ser det ut som om lärarna bedriver undervisning inspirerad av formativ be-

dömning eftersom de använder sig av tekniker och material som förknippas med densamma 

men utan att ta hänsyn av det centrala budskapet. Black & Wiliam (1998) menar dock att lä-

rare måste införliva formativ bedömning i en redan inarbetad repertoar och göra strategierna 

till sina egna. Det räcker inte att välja några strategier och prova dessa. Formativ bedömning 

kräver en förändring av lärarrollen och denna förändring tar tid (Wiliam, 2013). 

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har två teoretiska utgångspunkter; Wiliams nyckelstrategier för formativ be-

dömning och Self- Determination Theory (SDT). Dessa båda utgångspunkter kommer att an-

vändas vid tolkningen av resultatet. Denna tolkning redovisas under rubriken teoretisk analys. 

 

 

2.2.1 Wiliams nyckelstrategier för formativ bedömning 
Det saknas en teori om lärande som tar ett perspektiv på hur bedömning hänger ihop med pla-

nering och genomförande av undervisningen. Då Wiliams (2009, 2013) nyckelstrategier för 

formativ bedömning kan bidra med att ge ett helhetsperspektiv på hur bedömning kan integre-

ras i undervisningen för att främja lärande har jag valt att använda dessa strategier som en 

teoretisk utgångspunkt i arbetet. Följande fem strategier utgår Wiliam från i sin definition av 

formativ bedömning: 

 

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

Denna strategi utgör själva startpunkten i formativ bedömning eftersom läraren först måste 

göra klart för sig vad eleverna ska lära. Därefter kan arbetet börja med att planera en effektiv 

undervisning (Wiliam, 2009). Trots att det kan verka självklart att dela lärandemålen med sina 

elever är detta ett relativt nytt fenomen i de flesta klassrum (Wiliam, 2013). Wiliam menar att 

det ofta är värdefullt att utveckla lärandemålen tillsammans med eleverna. Genom att låta 

elever titta på exempel på andra elevers arbeten och delta i diskussioner om styrkor och svag-

heter hos dessa kan eleverna lättare förstå lärandemål och framstegskriterier. Om eleverna 

dessutom får vara med i arbetet med att ta fram kriterier ges de möjlighet att förstå vad som 

förväntas av dem (a.a.). 

  

 

2. Att genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

Wiliam (2013) menar att lärarledda diskussioner i helklass är en av de mest utbredda under-

visningsmetoderna. Det mest typiska för dessa diskussioner är att kommunikationen går mel-

lan lärare och elev. Läraren ställer en fråga, väljer ut en elev att svara och reagerar sedan på 
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elevens svar med någon form av utvärdering. Wiliam menar vidare att det bara finns två goda 

skäl för att ställa frågor i klassrummet; generera tänkande och förse läraren med information 

för att kunna förbättra undervisningen. Lärare som lyssnar tolkande inser att de kan lära sig 

något om elevernas tänkande genom att noga lyssna på vad eleverna säger. Kvaliteten på dis-

kussioner ökar vanligen om eleverna får diskutera sina tankar i smågrupper eller par innan 

diskussionen fortsätter i helklass. Högengagerade klassrumsmiljöer tycks ha markant inver-

kan på elevprestationer med följden att elever som deltar i klassrumsdiskussioner verkligen 

blir klokare (a.a.). 

 

 

3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt 

Mycket av den återkoppling som elever får har liten eller ingen inverkan på deras lärande 

(Wiliam, 2013). Då eleven inte får tid och verktyg för att utveckla sina kunskaper kan åter-

koppling till och med ge negativ inverkan på elevers prestationer. Återkoppling fungerar end-

ast formativt om eleverna använder den information de får tillbaka för att förbättra sina pre-

stationer. Återkopplingen måste utformas så att den leder till framsteg i lärandet. Den måste 

generera tänkande. För att vara effektiv ska återkoppling rikta uppmärksamheten mot vad som 

ska göras härnäst i stället för att fokusera på hur bra eller dåligt elevens arbete var (a.a.). 

 

 

4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 

Det finns många fördelar med att använda eleverna som läranderesurser för varandra. Kam-

ratbedömning har visat sig göra elever mer motiverade till att vilja lära och prestera bättre 

(Black & Wiliam, 1998). En annan fördel är att elever förstärker sitt eget lärande då de bedö-

mer varandra. I många fall kan elever utgöra bättre resurser för varandra än vad läraren gör. 

Genom att diskutera styrkor och svagheter i varandras arbeten, genom till exempel kamratbe-

dömning, skapas medvetenhet om sin egen förmåga samt om vad nästa steg i utvecklingen 

kan vara (Wiliam, 2013). Själv- och kamratbedömning är viktiga delar i en formativ praktik. 

Själv- och kamratbedömning går hand i hand med varandra och det krävs tid till att samtala 

om både lärandeprocess och resultat. Avsikten med kamratbedömning är enbart att hjälpa den 

bedömda eleven att förbättra sitt arbete. Återkopplingen ska vara konstruktiv och peka framåt 

så att eleverna kan hjälpa varandra att utvecklas (a.a.).  

 

 

5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Denna strategi innefattar aspekter av metakognition, motivation, intresse och självbedömning 

(Wiliam, 2009). Då elever är aktiva deltagare i bedömningsprocesser förbättras deras förmåga 

att engagera sig i självreflektion och att identifiera nya steg i sin egen lärprocess. Eleverna får 

alltså inte bara förståelse för vad de lär, utan också för hur de lär (Black & Wiliam, 1998). 

Genom att aktivera elever till att äga sitt eget lärande kan deras prestationer förbättras avse-

värt (Wiliam, 2013).  

 

 

2.2.2 Self- Determination Theory  
Denna teori har valts som analysinstrument på grund av sin koppling mellan inre motivation 

och lärande (Gottfried, 1990; Giota, 2006). Som tidigare nämnts uppfattas elever som strävar 

efter lärandemål som inre motiverade till skillnad från prestationsinriktade elever som anses 

vara yttre motiverade (Giota, 2006). Self- Determination Theory (SDT) är en humanistisk 

motivationsteori som refererar till olika typer av motivation (Deci, Vallerand, Pelletier & 

Ryan, 1991). Denna teori har visat sig vara användbar för att försöka förklara kopplingen mel-

lan elevers lärandestrategier och deras prestationer. Till skillnad från många andra motivat-



13 
 

ionsteorier skiljer SDT på olika typer av motivation i form av inre och yttre motivation. SDT 

riktar främst in sig på hur elever motiveras i skolan samt vikten av den inre motivationen.  

 

En individ som drivs av inre motivation engagerar sig i en handling av eget intresse, tillfreds-

ställd av att göra något av egen fri vilja utan behov av materiella belöningar (Deci & Ryan, 

1985). Barnet som läser en bok för njutnings skull drivs av en inre motivation att göra detta. 

Inre motiverade handlingar representerar prototypen av självbestämmande, de utgår och är till 

fullo accepterade av självet (a.a.). Yttre motiverade handlingar är å andra sidan instrumentella 

av naturen. De utförs inte av intresse utan på grund av att de tros leda till en speciell konse-

kvens, som till exempel en belöning eller ett betyg (Deci, Lens & Vansteenkiste, 2006). Den 

som handlar för att undvika straff drivs också av yttre motivation. Den yttre motivationen, till 

exempel föräldrars uttalade krav på höga betyg i skolan anses kunna hämma den inneboende 

drivkraften att vilja utvecklas som människa. Samtidigt kan den yttre motivationen internali-

seras, vilket betyder att det går att göra om omgivningens uppfattningar och värderingar till 

sina egna. Den yttre motivationen upplevs efter en internalisering som tillfredställande utifrån 

de egna inre behoven. Det betyder att den yttre motivationen kan variera utifrån graden av 

självständighet. Fokus hamnar då istället på om den yttre motivationen är autonom eller kon-

trollerad. Autonom motivation innefattar upplevelser av vilja och egna val medan kontrollerad 

motivation innefattar upplevelser av att bli pressad och tvingad. Inre motivation och väl inter-

naliserade former av yttre motivation betraktas som autonoma medan dåligt internaliserade 

former av yttre motivation betraktas som kontrollerande (a.a.).  

 

SDT utgår från att det ligger i människans natur att vara nyfiken och intresserad av att lära 

och utvecklas (Deci m.fl., 1991). Enligt denna teori är grundläggande psykologiska behov 

medfödda. Primärt fokuseras tre av dessa behov; behovet av kompetens, behovet av samhö-

righet samt behovet av självbestämmande. Behovet av kompetens innebär ett behov av att 

känna kapacitet att klara av olika uppgifter Behovet av samhörighet handlar om att känna 

samband med sin omgivning, det vill säga känna att man tillhör en grupp och man i den grup-

pen bryr sig om varandra. Behovet av självbestämmande innebär ett behov av självständighet 

och att ha möjlighet att styra över sina handlingar. Enligt SDT är den tillfredställelse som 

samhörighet, självbestämmande och känsla av kompetens kan ge är en mycket viktig grund 

för att känna inre motivation (a.a.). 

 

SDT applicerad i undervisningssammanhang fokuserar primärt på att uppmuntra elever att 

intressera sig för lärande, att värdesätta utbildning och främja tron på de egna förmågorna. 

Enligt Deci m.fl. (1991) resulterar dessa processer i högkvalitativt lärande och begreppslig 

förståelse såväl som i ökad tro på sig själv. Enligt SDT främjas den inre motivationen av la-

gom stora utmaningar i samband med uppgiftsrelaterad återkoppling samt av att känna sam-

hörighet (a.a.). I miljöer som främjar elevens ansvarstagande försöker läraren se lärande uti-

från elevens perspektiv. Läraren uppmuntrar elever till att ta egna initiativ, ger elever regel-

bunden återkoppling samt avstår från att pressa eleverna i syfte att motivera (Deci m.fl., 

2006).  
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3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
 

Det övergripande syftet med undersökningen var att få en bild av hur elever i årskurs 4-6 upp-

fattar bedömning. Det finns sparsamt med forskning inom området som utgår från ett elevper-

spektiv på bedömning. Genom att komplettera enkäten med elevintervjuer var det möjligt att 

få en fördjupad förståelse av hur eleverna uppfattar bedömning. Vidare syftade undersökning-

en till att sätta elevers uppfattningar om bedömning i relation till hur lärare uppfattar sin be-

dömningspraktik. För att bedömningar ska vara meningsfulla och gynna elevers lärande bör 

lärares och elevers uppfattningar om bedömning stämma överens så att man arbetar i samma 

riktning. Ett underordnat syfte med undersökningen var att få en inblick i hur bedömning kan 

ta sig uttryck i praktiken. Med utgångspunkt i dessa syften ställdes följande frågor:  

 

1. Vilka uppfattningar av bedömning finns hos elever i årskurs 4-6? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan elevers uppfattningar om bedömning och 

lärares uppfattningar om sin bedömningspraktik? 

 

4 METOD 

 
Metoderna som användes i studien var elev- och lärarenkäter, semistrukturerade gruppinter-

vjuer med elever samt klassrumsobservationer. 

 

4.1 Urval 
Studien utfördes på en låg- och mellanstadieskola i en sydsvensk landsortskommun och mål-

gruppen var elever i årskurs 4-6. Totalt deltog 135 elever och 10 lärare. Att valet föll på den 

aktuella skolan berodde på att rektorn på skolan var positiv till undersökningen och därför gav 

såväl lärare som elever förutsättningar för deltagande i undersökningen. Den första rektorn 

som tillfrågades avböjde att medverka och hänvisade till lärarnas redan pressade schema. 

 

Elevenkäten vände sig till elever i årskurs 4-6 (n=135). Lärarenkäten vände sig till alla lärare 

som undervisade i årskurs 4-6 ( n=10). Eftersom det var elevernas uppfattningar som var av 

intresse för studien intervjuades endast elever. Två gruppintervjuer genomfördes (n=3) (n=4). 

Till intervjuerna valdes elever från årskurs 4 och årskurs 6. Informanter från två olika årskur-

ser valdes i syfte att kunna få syn på eventuella skillnader i uppfattningar mellan årskurserna. 

Genom att intervjua flera personer i taget ökas antalet och urvalet deltagare involverade i 

forskningen. Klassrumsobservationer genomfördes i årskurs sex. Anledningen till att obser-

vationerna genomfördes i årskurs sex var att det i denna årskurs har införts nationella prov 

och betyg. Därför är denna årskurs av särskilt intresse för studien.  

 
 

4.2 Val av metod 

För att få fördjupad kunskap om hur elever uppfattar bedömning har kvalitativa och kvantita-

tiva metoder kombinerats i studien. Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder ger ett 

bredare dataunderlag och kan därför ge en säkrare grund för tolkning (Bryman, 2008). Tre 

olika metoder valdes för studien, s.k. triangulering. Metoderna som har använts är enkät, 

gruppintervju samt observation. Kvalitativa metoder som intervju och observation kan ge mer 



15 
 

djupgående resultat än en kvantitativ metod som enkät (Bryman, 2008). Genom att kombinera 

dessa tre metoder ökar troligtvis även validiteten i undersökningen. 

 

 

4.2.1 Triangulering 
Triangulering innebär att forskaren betraktar saker ur mer än ett perspektiv (Denscombe, 

2009). I denna studie gjordes en metodologisk triangulering vilket innebär att resultaten från 

olika metoder jämfördes och vägdes samman för att ge förutsättningar för en så nyanserad 

bild som möjligt (a.a.).  

 

 

4.2.2 Enkät 
Syftet med enkäterna var att få svar på samma frågor från många informanter. Gruppenkäter 

är relativt vanligt förekommande i skolor då flera informanter är samlade och på så sätt lätt 

kan nås med ett frågeformulär (Trost, 2007). En fördel med frågeformulär är att de kan ge en 

avsevärd mängd forskningsdata för en relativt liten kostnad beträffande material, tid och 

pengar. De är även lättare att arrangera än till exempel personliga intervjuer (Denscombe, 

2009). Enkäterna bestod av flervalsfrågor samt öppna enkätfrågor som besvarades skriftligt av 

informanterna. Den ena enkäten vände sig till elever (Bilaga 1) och den andra vände sig till 

lärare (Bilaga 2).  Elevenkäten gavs till samtliga elever i årskurs 4-6 (n=135) och bestod av 

17 flervalsfrågor och fyra öppna frågor. Lärarenkäten gavs till samtliga undervisande lärare i 

årskurs 4-6 (n=10) och bestod av 18 flervalsfrågor och fyra öppna frågor. Anledningen till att 

både elevenkät och lärarenkät användes var för att kunna påvisa likheter och skillnader i upp-

fattningar hos elever och lärare. 

 

 

4.2.3 Gruppintervju  
Intervjuerna i studien vände sig till eleverna eftersom det var deras uppfattningar som var det 

övergripande syftet i undersökningen. Två semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes 

utifrån intervjuguide (Bilaga 3). Vid den första intervjun intervjuades tre elever från årskurs 

fyra, två pojkar och en flicka. Den andra intervjun genomfördes med fyra elever från årskurs 

sex, tre pojkar och en flicka. Anledningen till att informanter från två olika årskurser valdes 

var för att kunna få syn på eventuella skillnader i uppfattningar mellan årskurserna. Till inter-

vjuerna valde lärarna ut elever som representerade olika prestationsnivåer. Lärarna ombads 

även att försöka välja lika många pojkar som flickor samt elever som hade lätt för att prata i 

grupp.  

 

När forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter utgör intervjuer en lämplig metod (Denscombe, 2009). Genom att intervjua flera 

personer i taget ökas antalet och urvalet deltagare involverade i forskningen. Vid semistruktu-

rerade intervjuer finns alltid möjligheten att ställa kompletterande frågor och följdfrågor även 

om dessa inte finns med i intervjuguiden (Bryman, 2008). Informanterna har även stor frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt. Samtliga intervjufrågor diskuterades av informanterna. 

Gruppdiskussionen gör det möjligt för deltagarna att uttrycka stöd för vissa synpunkter och att 

ifrågasätta andra som de inte delar (Denscombe, 2009).  
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4.2.4 Observation 
Två ostrukturerade klassrumsobservationer genomfördes i årskurs sex. Samma klass och lä-

rare observerades vid båda tillfällena. I klassrummet fanns 13 elever, fyra flickor och nio poj-

kar. Observationerna spelades in (ljudupptagning) samtidigt som vissa skeenden även anteck-

nades. Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att kunna inhämta 

så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde (Patel & Davidson, 2003).  
 

 

4.3 Genomförande, bearbetning och analys 
Telefonkontakt togs med rektorn på skolan och studien presenterades kort. En vecka före 

undersökningen skickades missivbrev hem till alla elever i årskurs 4-6 (Bilaga 4). Även de 

lärare som ingick i studiens målgrupp fick information genom ett missivbrev (Bilaga 5). 

 

För att säkerställa att enkätfrågorna fungerade gjordes en pilotstudie. Denna studie utfördes på 

en F-9 skola i en grannkommun till den skola där den riktiga studien skulle utföras. I pilotstu-

dien deltog elever i årskurs 3, 5 och 6 (n=67). Enkätfrågorna reviderades efter denna pilotstu-

die för att minska risken att frågorna kunde komma att misstolkas.  

 

Elevenkäterna besvarades klassvis under ledning av en lärare. Några lärare läste frågorna högt 

och besvarade även elevers frågor kring hur enkätfrågorna skulle tolkas. Lärarenkäterna be-

svarades av alla lärare samtidigt i närvaro av forskaren. Enkätsvaren samlades in, lästes och 

sammanställdes. När enkätsvaren analyserades blev det tydligt vilka frågor som blev intres-

santa att gå djupare in på under intervjuerna.  

 

Gruppintervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Vid tolkningen av data koda-

des materialet och fem olika teman kunde urskiljas. Utifrån dessa teman skapades samma 

antal kategorier. Resultatet från intervjuerna jämfördes med resultatet från enkäterna.  

 

Under observationerna gjordes ljudupptagningar. De delar som ansågs relevanta transkribera-

des. Materialet kodades och visade sig kunna tematiseras utifrån tidigare kategorier. Katego-

rierna som använts fick bilda rubriker för sammanfattningen av resultatet. De kategorier som 

visade sig ha betydelse för elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning var: Bedöm-

ningens varför, vad och hur; Återkoppling; Kamratbedömning; Prov och läxförhör samt Be-

tyg. 

 

 

 

4.4 Etiska överväganden 
Undersökningen utfördes enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

dessa principer ska forskaren informera de av forskningen berörda om den aktuella forskning-

ens syfte. Vidare skall deltagarna i undersökningen ha rätt att bestämma över sin medverkan. 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål samt 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Genom missivbreven informerades lärare, elever och föräldrar om de villkor som gällde för 

deltagande i undersökningen. Lärarna kontaktade föräldrarna till de elever som valdes ut att 

medverka i intervjuerna. Föräldrarna gav sitt samtycke till medverkan eftersom eleverna var 

under 15 år. I anslutning till intervjutillfällena informerades eleverna om att det var frivilligt 
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att bli intervjuade. Också syftet med intervjuerna delgavs eleverna liksom vilka förväntningar 

som fanns på intervjusituationen. Ur materialet är det inte möjligt att identifiera dem som del-

tagit i studien. Även skolan och kommunen är avidentifierade. Materialet har endast använts 

för forskningsändamål och har förvarats så att obehöriga inte kan ta del av det. Såväl ljudfiler 

som enkäter kommer att förstöras så fort arbetet är färdigt.  

 

 

 

5 RESULTAT 
 

Resultatet från varje metod redovisas först var för sig. Därefter sammanfattas resultaten under 

de rubriker som skapades vid tolkningen av materialet. 

 

5.1 Enkäterna 
Här redovisas de delar av elevenkäten och lärarenkäten som har visat sig vara relevanta för 

studien. Resultaten från enkäterna åskådliggörs med hjälp av diagram. Elevenkäten redovisas 

utifrån årskurs men utan hänsyn till kön. 

 

 

5.1.1 Elevenkäten 
 

 

1. Lärare kan göra på olika sätt för att bedöma sina elever. Vilka olika sätt har du 

märkt att dina lärare använder sig av? 

 

 
 

Diagram 1. Elevernas upplevelse av lärares bedömningspraktiker 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna i samtliga årskurser upplever att lärarna till största 

del använder skriftliga prov eller läxförhör för att bedöma dem. Kamratbedömning och be-

dömning genom självskattning upplevs av flest elever i årskurs 4. Upplevelsen av skriftliga 
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bedömningsmetoder är störst i årskurs 6. I denna årskurs upplevs kamratbedömning som be-

dömningsform av betydligt färre elever än i lägre årskurser. 

 

 

2. Hur ofta tränar ni på att bedöma varandras arbeten/uppgifter? 

 

 
 
Diagram 2. Elevernas upplevelse av förekomsten av kamratbedömning 

 

Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever att de ibland eller sällan får träna på att 

bedöma varandras arbeten. Endast 5 % av eleverna upplever att de ofta tränar på att bedöma 

varandras arbeten. 

 

 

 

3. Brukar du känna dig orolig eller stressad vid läxförhör och andra prov? 

 

 
 

Diagram 3. Elevernas upplevelse av oro och stress vid läxförhör och andra prov 
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Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever oro och stress i samband med läxförhör 

och prov. Mindre än 10 % av eleverna upplever att de aldrig känner sig oroliga eller stressade 

i dessa situationer.  38 % av eleverna i årskurs sex upplever att de alltid eller ofta blir oroliga 

eller stressade. Tre gånger så många elever i årskurs sex upplever alltid eller ofta oro och 

stress jämfört med eleverna i årskurs fem. 

 

 

4. Blir du mer stressad om du måste arbeta snabbt? 

 

 
 

Diagram 4. Elevernas upplevelse av om stressen ökar vid tidspress 

 

 

Resultatet visar att 87 % av eleverna känner sig mer stressade då de måste arbeta snabbt. Ele-

vers upplevelse av ökad stress vid tidspress ökar med ålder. 79 % av eleverna i årskurs fyra 

upplever ökad stress vid tidspress jämfört med 89 % av eleverna i årskurs fem och 91 % av 

eleverna i årskurs sex. 
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5. Känner du dig orolig eller stressad över betyget i åk 6? 

 

 
 

Diagram 5. Elevernas upplevelse av oro och stress inför betyget i årskurs sex 

 

 

Resultatet visar att mer än 90 % av eleverna känner sig oroliga eller stressade över betyget i 

årskurs sex. Denna oro och stress ökar med åldern. 19 % av eleverna i årskurs sex känner sig 

mycket stressade inför det kommande betyget och endast 6 % av eleverna i denna årskurs 

uppger att de inte alls känner oro eller stress. I årskurs fyra svarar endast 7 % av eleverna att 

de känner sig mycket oroliga eller stressade inför betyget. 14 % av dessa elever svarar att de 

inte alls känner sig oroliga eller stressade. 
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5.1.2 Lärarenkäten 
 

 

1. Vilka olika sätt använder du dig av för att bedöma dina elever? 

 

 
 

Diagram 6. Lärarnas upplevelse av sina bedömningspraktiker 

 

 

Resultatet visar att samtliga tio lärare använder sig av flera olika sätt för att bedöma sina ele-

ver. Endast sex av lärarna redovisar att de använder sig av skriftliga prov eller läxförhör som 

ett sätt att bedöma. Nio lärare uppger att de använder sig av kamratbedömning.  

 

 

 

2. Varför bedömer du?  

 

 
 

Diagram 7. Lärarnas syften med sin bedömning 

 

 

Resultatet visar att lärarna har olika syften med sin bedömning. Flera av lärarna uppger mer 

än ett syfte med sin bedömning. 8 av 10 lärare nämner syften som handlar om att värdera kun-

skaper. Eleverna bedöms då i relation till styrdokumentens kunskapskrav eller betygskrav. 4 

av dessa 7 lärare nämner att de bedömer för att få underlag för betygssättning. 

 

I de öppna frågorna nämner tre av lärarna syften som handlar om att utvärdera undervisning: 

”Utvärdera om eleven/gruppen fått önskade kunskaper.” 

”För att veta vad jag som lärare behöver lära barnen mer om.” 
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Tre av lärarna uppger att ett syfte med bedömningen är att återkoppla till eleverna: 

”För att kunna berätta elevens nivå och nästa steg.” 

”Medvetandegöra eleven om hans kunskapsutveckling.” 

Hur denna återkoppling går till framgår inte av resultatet. 

 

En lärare nämner syften som handlar om att kartlägga elevernas kunskaper. 

 

 

 

3. I vilken utsträckning använder du dig av summativ resp. formativ bedömning? 

 

 
 

Diagram 8. Lärarnas uppfattning om hur de använder sig av formativ/ summativ bedömning 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna använder sig av övervägande formativ bedömning. 

Endast två av lärarna redovisar att de övervägande använder sig av summativ bedömning. 

 

 

 

4. Hur ofta låter du dina elever träna på att bedöma sina eller varandras arbeten? 

 

  
 

Diagram 9. Lärarnas upplevelse av förekomsten av själv- och kamratbedömning 

 

 

Resultatet visar att 7 av 10 lärare endast ibland låter sina elever träna på att bedöma sina egna 

eller sina kamraters arbeten. Två av lärarna uppger att de ofta låter sina elever göra detta.  
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5. Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att arbeta med formativ bedömning? 

 

 
 

Diagram 10. Lärarnas upplevelse av sin kunskap kring arbete med formativ bedömning 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna anser att de har tillräcklig eller till stor del tillräcklig 

kompetens för att arbeta med formativ bedömning. Samtliga lärare upplever att de har kompe-

tens för att arbeta med formativ bedömning.  

 

 

 

6. Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att arbeta med kamrat- och självbe-

dömning? 

 

 
 

Diagram 11. Lärarnas upplevelse av sin kunskap kring arbete med kamrat- och självbedöm-

ning 

 

 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna anser att de har tillräcklig eller till stor del tillräcklig 

kompetens för att arbeta med kamrat- och självbedömning. Samtliga lärare upplever att de har 

kompetens för att arbeta med kamrat- och självbedömning.  
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7. Hur stor del av eleverna tror du känner sig oroliga eller stressade vid läxförhör och 

andra prov? 

 

 
 

Diagram 12. Hur lärarna upplever elevers oro och stress vid läxförhör och andra prov 

 

 

Resultatet visar att 6 av 10 lärare tror att fler än hälften av eleverna upplever oro eller stress 

vid läxförhör och andra prov. Tre lärare tror att mindre än hälften av eleverna känner sig oro-

liga eller stressade vid läxförhör och andra prov. 

 

 

 

 

8. Hur stor del av eleverna tror du känner sig oroliga eller stressade inför betyget i åk 6? 

 

 
 

Diagram 13. Hur lärarna upplever elevers oro och stress inför betyget i åk 6 

 

 

Resultatet visar att 8 av 10 lärare tror att fler än hälften av eleverna känner sig oroliga eller 

stressade inför betyget i åk 6. En lärare tror att nästan inga elever känner stress eller oro inför 

betyget. Denna lärare undervisar i åk 4. 
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5.1.3  Sammanfattning av resultatet från enkäterna 
Resultatet från enkäterna visar att elevernas och lärarnas uppfattningar om bedömning skiljer 

sig åt på flera punkter.  Majoriteten av eleverna i samtliga årskurser upplever att lärarna an-

vänder skriftliga prov eller läxförhör för att bedöma dem medan endast sex av tio lärare redo-

visar att de använder sig av skriftliga prov eller läxförhör för att bedöma sina elever. Lärarna 

uppger att de använder sig av kamratbedömning i större utsträckning än vad eleverna redovi-

sar att de upplever. Majoriteten av lärarna menar att de använder sig av övervägande formativ 

bedömning samt anser att de har tillräckliga kunskaper för att arbeta med formativ bedöm-

ning.  

 

 

 

5.2 Elevintervjuer 
Vid analys av intervjuerna visade det sig att fem olika teman kunde urskiljas. Utifrån dessa 

teman skapades samma antal kategorier som fick bilda rubriker för redovisning av resultatet. 

Intervjuerna redovisas här utifrån dessa rubriker; Bedömningens varför, vad och hur, Åter-

koppling, Kamratbedömning, Prov och läxförhör samt Betyg. Under respektive rubrik sam-

manfattas svaren och exemplifieras med citat från intervjuerna. 

 

 

 

5.2.1 Bedömningens varför, vad och hur 
I samtal kring varför lärare bedömer sina elever nämnde de intervjuade eleverna endast syften 

som handlar om att värdera kunskaper och utvärdera undervisningen. Bedömningens forma-

tiva funktion togs inte upp av någon av eleverna i någon av intervjuerna.  

 

”Det är typ för att veta vad vi kan, och ja typ, vad vi behöver träna på, sen när vi kommer 

upp till högstadiet så att lärarna vet vad vi ska jobba mer med.” 

 

”För att se att dom typ har lärt sig nåt.” 

 

Elevernas uppfattningar om vad det är som bedöms handlar till största delen om resultat på 

läxförhör och prov. Dessa läxförhör och prov förhörs skriftligt. Muntliga förhör och bedöm-

ning i detta avseende nämndes inte alls. Några elever menade också att bedömning skedde i 

den vanliga undervisningen. Här nämndes endast exempel i form av utav skriftliga arbeten. 

Inga tankar om att bedömning kunde ske av muntliga redovisningar kom fram i samtalen.  

 

Samtliga elever upplevde att läraren bedömer genom att sätta rätt eller fel samt genom att 

räkna poäng. Begreppen förståelse eller lärande nämndes inte i samtalen kring bedömningens 

vad och hur. 

 

”Hon kollar på det och så typ sätter poäng.” 

 

”Typ om man har glosor så tränar man in dom en vecka och så har man förhör och ser om 

man kan dom.” 

 

”På prov.” 

 

Eleverna i årskurs fyra trodde inte att de skulle bli bedömda på det pågående arbetet med 

påsken. De trodde att de skulle lära sig något, men kunde inte ge exempel på vad. 
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”Jag tror att det mest är att man vet hur det gick till och så.” 

 

 

 

5.2.2 Återkoppling 
Hur återkopplingen skedde skiljde sig åt mellan eleverna (klasserna). 

 

”Vår lärare skriver typ i boken om det är något fel man har gjort eller så och så får man 

kolla upp det.” 

 

”Vår lärare säger inte vad vi ska ändra hon bara lämnar ut det, om vi inte har rätt får vi leta 

upp det själva, hon förklarar inte heller.” 

 

”Typ skriver bra eller ett R eller ok. Det var ju inte bäst men inte dåligt, det var okej”  

”Och sen om det är alla rätt så får vi en stjärna. Och så kanske det står en ”smiley” och bra 

där nere.” 

 

Samtliga elever talar om upplevelser av summativ återkoppling med fokus på rätt och fel. 

Någon form av formativ återkoppling i form av skriftliga kommentarer nämns inte av någon 

av eleverna. 

 

Elevernas upplevelser av återkoppling på prov handlade endast om poäng. 

 

”Man får alltid poäng på prov.” 

 

Eleverna upplevde inte att de fick vara med och bestämma hur återkoppling skulle ske. Några 

av eleverna i årskurs sex hade en önskan om återkoppling på ett annat sätt än vad de nu fick: 

 

”Jag skulle vilja att hon skriver vilken nivå man ligger på, så att man liksom vet vad man kan 

förbättra, hur man kan bli bättre.” 

 

Eleverna i årskurs sex hade erfarenhet av att lärarna i vissa ämnen använde matriser som be-

dömningsverktyg. Matrisen visade de olika kravnivåerna för betygen E, C och A. Eleverna 

var överens om att de visste var i matrisen de befann sig. Däremot förstod de inte alltid allt 

som stod i matrisen. De trodde heller inte att alla andra elever i klassen förstod det som stod i 

matrisen. Det var inte heller en självklarhet att fråga om man inte förstod. Eleverna fick veta 

var de befann sig i matrisen en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. Samtliga 

elever i årskurs sex hade en önskan om att oftare få reda på hur de låg till i matrisen. 

 

Elevernas upplevelser av återkoppling på berättande texter visar tydligt fokus på form från 

lärarens sida. Återkopplingen gavs alltid av läraren. Ingen av eleverna nämnde upplevelser av 

kamratrespons i detta sammanhang. 

 

”När vi är färdiga så ser hon om vi har något stavfel och något sånt och i så fall lämnar hon 

tillbaka den och typ har kryssat under stavfelen.”  

 

Förutom stavfel nämndes också återkoppling gällande skrivregler. 

 

”Nytt stycke och punkt och stor bokstav och talstreck .” 
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5.2.3 Kamratbedömning 
Elevernas upplevelser av kamratbedömning var väldigt få. 

 

”Vi har typ gjort det en gång.” 

 

”Inte alls ofta.” 

 

Uppfattningarna om kamratbedömning handlade enbart om att rätta och hitta fel: 

 

”Typ om man skriver något, så byter jag med någon, så byter vi så, och då rättar jag hans 

och han rättar mitt.” 

 

”Är inte det när man typ förhör varandra?” 

”När man rättar varandras typ multiplikation, så får man byta papper så och rätta.” 

 

”Om vi har skrivit dit rätt ord och frågetecken och sånt.” 

 

Också erfarenheter av kamratrespons på berättande texter var få och fokuserade på rätt och 

fel. 

 

”Hon sa bara att vi skulle läsa igenom och rätta stavfel och så.”  

 

”Men det gjorde vi en gång. Men det var en gång sen har vi typ inte gjort det, det blev inte 

bra. Det var en ny grej. Man måste ju träna på det för att bli bättre men hon tyckte vi var då-

liga och så…” 

 

Flera elever hade en önskan att få arbeta mer med kamratbedömning. 

 

”Det kan man göra lite oftare tycker jag.”  

 

 

 

5.2.4 Prov och läxförhör 
Eleverna i årskurs sex hade nyligen haft muntligt nationellt prov i engelska. Detta var deras 

första upplevelse av muntligt prov i engelska. Efter det nationella provet hade de haft ännu ett 

muntligt prov i engelska. 

 

Eleverna i årskurs sex berättade att det hände att de fick göra om prov om de inte hade lyck-

ats. Däremot fick man inte veta vad som behövde förbättras. Det handlade om att man skulle 

uppnå en viss poäng. 

 

 ”Om det är hundra poäng och man får under femtio så får man omprov.” 

 

 ”Jag får läsa igenom fyra häften nu. Vår lärare säger bara läs igenom häftena.” 

 

Flera av eleverna uttryckte en önskan om att få reda på vad det var som de skulle förbättra. 

 

”Ja, det skulle ju vara bra. För nu är det kanske tio sidor och sen handlar provet om kanske 

en halv.” 

 

Något som samtliga elever var oroliga för var att misslyckas totalt på ett prov. 
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”Då blir man stressig och nervös inför betyget sen.” 

 

Eleverna hade inga erfarenheter av att göra prov tillsammans med en eller flera kamrater. 

Däremot kunde de se fördelar med detta: 

 

”Det hade varit bra för då hade man ju kunnat hjälpa varandra och lära av varandra. Det 

som inte jag kan kanske min kompis kan och då kan vi lära varandra.” 

 

Samtliga elever i årskurs sex tyckte att det var jobbigt med nationella prov. Dessa prov upp-

levdes annorlunda än andra prov. Ingen av eleverna kunde svara på varför man hade nation-

ella prov.  

 

”Nationella prov skulle byta namn till bara prov.” 

  

”Jättejobbigt att de heter nationella prov. Det låter så strängt.” 

 

”Jag fick inte ens gå och kissa.” 

 

”Man blir bara mer nervös.” 

 

Samtliga elever upplevde oro eller stress vid prov. De gav flera exempel på hur stressen vi-

sade sig. 

 

”Man kommer inte på allting och man är rädd och så kollar man på klockan varje sekund.” 

 

”Man vill bara gå därifrån.” 

 

”Hela min hand bara darrar.” 

 

Eleverna gav också flera exempel på hur stressen kunde påverka provresultatet. 

 

”Man kan få fler fel än vanligt när man är stressad för då tänker man att det ska gå fort och 

sånt.”  

 

”Jag vet inte. Det blir inte så bra för man tänker på annat.” 

 

Eleverna beskrev en oro för att göra fel och misslyckas. 

 

”Ja, om man har jättestora förväntningar typ ja, nu har jag alla rätt och så får man tillbaks 

det så har man fler fel än vad man tror.” 

 

”Jag tänker alltid negativt, bara, tänk om man misslyckas, tänk om jag gör fel på allting.” 

 

 
 

5.2.5 Betyg 
Bland de intervjuade eleverna fanns åsikter både för och emot betyg. Samtliga elever trodde 

dock att det fanns elever som inte ville ha betyg. 

 

”Dom kanske är rädda för att misslyckas, då får man ju se hur det går för en.”  
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I båda intervjugrupperna var eleverna överens om att betyg är viktigt för framtiden. Eleverna 

menade att redan betyget i årskurs sex är viktigt i detta hänseende. 

 

”Alltså har man inte bra betyg i skolan så kan man ju inte fortsätta med något bra.” 

 

”Man kan ju klara sig bra fast man får ett D. Det beror på hur många gånger man får det. 

Om man får det varje gång så är det lite tveksamt. Då blir det nog inte så bra.” 

 

Eleverna i årskurs sex menade att det var endast i ämnet idrott som de visste vad de behövde 

förbättra för ett högre betyg. De uttryckte alla en önskan om att det skulle vara så i alla äm-

nen.  

 

”Så skulle man önska att det var i alla ämnen. Nu har man ju ingen aning.” 

 

 

 

5.3 Observationer 

De båda observationerna genomfördes i årskurs sex. Samma klass och lärare observerades vid 

båda tillfällena. I klassrummet fanns 13 elever, fyra flickor och nio pojkar. Eleverna satt i 

traditionella skolbänkar, som var placerade en och en i rader. Vid båda observationstillfällena 

stod läraren framme i klassrummet.  

 

 

 

5.3.1 Observation 1 
Den första observationen utfördes under en lektion i historia och varade i 20 minuter. Lekt-

ionen utgick ifrån ett uppkopierat papper. Eleverna turades om att läsa upp en bit av texten 

högt för klassen, därefter ställde läraren frågor och kommenterade det lästa innan nästa elev 

tog vid med högläsningen. Innan läsningen började repeterade läraren kort vad förra lektionen 

handlade om men gav ingen introduktion till dagens lektion eller till texten som skulle läsas. 

Läraren nämnde inte heller målet med dagens lektion eller vad eleverna förväntades lära av 

texten. 

 

Läraren ställde sammanlagt 31 frågor under tiden observationen fortgick. Totalt 27 av dessa 

frågor fanns det ett rätt svar på. Ett svar som läraren redan känner till. Frågorna var av typen: 

” Var fick hon materialet ifrån?” och ”Hur kunde de försörja sig?” Flera av frågorna åter-

kopplade till något de tidigare läst och syftade till att ta reda på vad eleverna memorerat från 

tidigare lektioner. Ingen av frågorna gav eleverna möjlighet att visa sin förståelse. Endast fyra 

av frågorna var öppna och ställdes så att elevernas tankar och erfarenheter kom i fokus. Ex-

empel på sådana frågor är: ”Har ni någon huskur som ni brukar köra med?” och ” Vad me-

nar du med smarta sjukdomar?” Vid ett par tillfällen använde läraren orden tänker och tror i 

sina frågor: ”Hur tänker du?” ”Varför tror ni att det står så?”, men vid det första tillfället 

lyssnade inte läraren på elevens svar och vid det andra tillfället visade det sig att det fanns ett 

rätt svar på frågan. Sex av frågorna besvarade läraren själv utan att ge eleverna tid att besvara 

frågan. Vid flera tillfällen ”lotsades” eleverna till ett rätt svar genom att läraren ställde följd-

frågor: ”Kloka gubbar och gummor, har ni hört det uttrycket innan? Vad gör en sådan per-

son? Varför kallade man dem så? Hur kommer det sig att man kallade dom kloka? Vad var 

deras uppgift?” Läraren gav dock inte eleverna tid att svara på en fråga innan hon ställde 

nästa. Ingen räckte upp handen för att svara på dessa frågor. 
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Vid ett tillfälle frågade läraren eleverna varför de tror att ett ord har ”hakar”. En elev började 

förklara men blev avbruten av läraren som fortsatte att förklara. Flera gånger ställde läraren 

frågor till sig själv, som om hon tänkte högt: ”Vad gjorde de för någonting? Ja, vi kanske får 

reda på mer här då”. Att hon syftade på att svaret fanns i texten blev tydligt då hon uppma-

nade en elev att läsa vidare i texten. Vid ett annat tillfälle funderade en elev högt varvid en 

annan elev fyllde i. Detta stoppades av läraren som kom in och försökte slutföra deras tankar. 

 

Det var hela tiden läraren som kommenterade elevernas svar. Kommunikationen gick mellan 

lärare och elev, aldrig mellan elev och elev. Vid ett tillfälle förekom en spontan elevfråga, där 

eleven kopplade det lästa till egna erfarenheter. Läraren besvarade elevens fråga med ”Helt 

rätt” och gick sedan vidare med sina egna tankar. Samma sak skedde med de få kommentarer 

som kom från eleverna. Hon kommenterade dessa snabbt (och ibland nästan ohörbart) innan 

hon gick vidare. Läraren ställde en fråga: ”Vad vet vi idag om avföring?” En elev svarade 

otydligt. Läraren bad henne upprepa varpå eleven svarade nästan ohörbart. Läraren hörde 

dock inte detta utan fortsatte samt lade till en följdfråga: ”Vad vet vi om avföring idag, är det 

särskilt nyttigt?” En annan elev svarade något men läraren kommenterade inte detta utan fort-

satte sin tankegång: ”Nej, vi vet väl idag att det är ju inte särskilt renligt eller, det för ju med 

sig en massa sjukdomar, avföring, eller hur? Utan att vänta på kommentarer kring detta heller 

bad läraren sedan en ny elev läsa vidare i texten. 

 

Lite senare ställde läraren en fråga som det förmodligen inte finns något absolut rätt svar på: 

”Varför tror ni att det är så mycket människoben och hängda och halshuggna, varför tror ni 

att man använde sådana saker?”  Hon fick tystnad till svar, ingen räckte upp handen. Till slut 

svarade läraren själv på frågan: ”De kanske trodde att de som hade passerat in i nästa liv, det 

var något speciellt med dem, kanske det kanske fanns lite magi och lite extra kraft i det 

kanske, men bajset vet jag inte riktigt vad de såg”. Hon försökte vidare: ”Vad tror ni det var 

för anledning till att ha det i?” Hon väntade inte på eventuella svar utan fortsatte: ”Ja, vi får 

se, det kommer lite granna längre ner nämligen här”. 

 

När läraren ställde frågan: ”Har ni någon huskur som ni brukar köra med?” syntes många 

händer i luften och flera av eleverna började småprata med varandra. När läraren ställde en 

följdfråga till en elev om hans huskur försökte två andra elever komma med förslag. Läraren 

kommenterade inte deras förslag utan kom istället själv med förslag. Sammanlagt fick tre ele-

ver berätta om någon huskur som de kände till.  

 

Läraren uppmuntrade inte någon gång eleverna att ställa frågor på texten. Hon frågade inte 

vad de undrade över eller vad de fann intressant eller spännande i texten. Hon frågade inte 

heller om det var något som de inte förstod i texten utan förklarade de ord och uttryck som 

hon tolkade som svåra att förstå.  När texten läst gjordes ingen sammanfattning av innehållet, 

ingen diskussion fördes kring vad de lärt eller kring vilka nya frågor som väckts. Med undan-

tag av när frågan om huskurerna ställdes var endast fem av eleverna aktiva under lektionen 

genom att räcka upp handen och kommentera. Tre andra elever svarade på uppmaning av lä-

raren utan att ha räckt upp handen. Övriga deltog inte i någon öppen konversation. 
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5.3.2 Observation 2 
Den andra observationen utfördes då klassen planerade den kommande veckan. Observation-

en varade i 10 minuter. 

 

Läraren bad eleverna ta fram sina planeringsböcker. Läraren presenterade kommande veckas 

läxor: ”Vi har engelska till torsdag. Ni ska få en liten engelskaläxa av mig. Det handlar om 

det vi har jobbat med denna vecka i grammatik. En liten påminnelse, liten repetition av de 

här reflexiva pronomenen.” Läraren frågade eleverna om de kom ihåg vad reflexiva prono-

men handlar om, men fick inga svar. Hon försökte vidare: ” Om jag säger myself, yourself?”  

En elev svarade ”selves och selfs” (svenskt uttal). Läraren upprepade elevens svar och fort-

satte: ” Ja, nu står det inte något sådant på den här lappen utan här är meningar med luckor, 

där ni ska fylla i det rätta, men behöver ni hjälp med vad själv eller själva heter så har ni ju 

grammatikboken, kapitel 4.”  

 

Läraren berättade vidare att eleverna skulle ha läxa till onsdagen också: ” Det är frågor som 

jag vill att ni ska besvara hemma, som har att göra med de här upptäckarna och vetenskaps-

männen som vi pratade om i tisdags”. Läraren repeterade namnen på de personer de talat om 

och delade ut ett papper med frågor. Hon berättade att eleverna skulle använda sig av histo-

rieboken ”Ur folkens liv” för att besvara frågorna. Hon uppmanade eleverna att tänka på de 

nationella proven de haft, till exempel geografiproven. ”Om ni kommer ihåg en del av de 

uppgifterna så är det mycket det här med att man ska formulera sig, man ska resonera, man 

ska ha egna åsikter, för- och nackdelar, det är många sådana uttryck som var med i proven. 

Och lite grann är jag ute efter det när ni skriver de här frågorna också. Att skriva så utförligt 

som möjligt och inte bara ett kort svar utan verkligen läsa i texten, läsa lite mellan raderna 

kanske. Att vad menar de egentligen i texten och formulera och resonera”. Frågorna som ele-

verna skulle besvara på detta sätt var: 

 

1. Vem var Anders Celsius och vad upptäckte han under sin expedition i Lappland? 

2. Vilken uppfinning blev Celsius mest känd för? 

3. Berätta om Carl von Linné och vad han blev känd för 

4. Vad var Vetenskapsakademien för något? 

5. Vem var Eva Ekeblad? 

6. Varför valdes hon in, som första kvinna, i Vetenskapsakademien? 

7. Vem var Cajsa Warg? 

 

Därefter berättade läraren vad de skulle arbeta med i de olika ämnena kommande vecka. När 

hon berättat om innehållet i svenska protesterade flera av eleverna. Läraren svarade med: 

”Det är så här ni vet, våra måsten, Vi ska gå igenom grammatik i svenska, jag vet att det inte 

alltid är roligt.”  Hon fortsatte: ”Om du ska läsa ett språk till kommer du att gnugga det ännu 

mer, och förhoppningsvis är det vad som behövs, gnugga det så många gånger som möjligt, 

till slut bara tänds lampan.” 
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5.4 Sammanfattning av resultat 
I detta avsnitt redovisas det sammanfattande resultatet från enkäter och intervjuer under rubri-

kerna; Bedömningens varför, vad och hur, Återkoppling, Kamratbedömning, Prov och läxför-

hör samt Betyg. Då resultatet endast omfattar två observationer görs inget anspråk på att lägga 

någon större tyngd vid detta resultat. Dock är det av intresse för studien att få inblick i hur 

undervisning kan te sig i praktiken eftersom undervisning och bedömning står i stark förbin-

delse med varandra.  

 

 

5.4.1 Bedömningens varför, vad och hur  
Samtliga intervjuade elever upplevde att bedömningen sker för att värdera kunskaper eller för 

att utvärdera undervisning. Att bedömningen skulle kunna ha ett formativt syfte, att lärarna 

bedömer för att utveckla elevers lärande nämndes inte under intervjuerna. Lärarna redovisade 

olika syften med sina bedömningspraktiker. Majoriteten av lärarna nämnde syften som hand-

lar om att värdera kunskaper d.v.s. att bedöma eleverna i relation till styrdokumentens kun-

skapskrav eller betygskrav. Endast tre av tio lärare uppgav att syftet med bedömningen är att 

återkoppla till eleverna. Hur denna återkoppling går till framgår inte av resultatet. Andra syf-

ten handlar om att kartlägga elevernas kunskaper samt att utvärdera undervisning. Endast tre 

av tio lärare uppgav syften med sin bedömning av formativ karaktär. I kontrast till detta resul-

tat redovisade majoriteten av lärarna att de använder sig av övervägande formativ bedömning. 

Endast två av lärarna menade att de använder sig av övervägande summativ bedömning. 

Samtliga lärare tyckte att de hade kompetens för att arbeta med formativ bedömning. Mer än 

hälften av lärarna ansåg dessutom att de hade tillräcklig eller till stor del tillräcklig kompetens 

för att arbeta med formativ bedömning. Resultatet ger dock inga svar på hur lärarna definierar 

formativ bedömning.  

 

De intervjuade eleverna uppfattade att det som bedöms är det som kommer på läxförhören 

eller på proven. De hade inga erfarenheter av att tidigt få reda på vad som ska läras och hur 

detta skulle komma att bedömas. Begreppen förståelse eller lärande nämndes inte i intervjuer-

na kring vad som bedömdes. Däremot gav intervjuerna exempel på att eleverna inte vet vad 

de ska lära. Observationerna visade en praktik där läraren inte nämner varför de ska läsa en 

utvald text eller vad eleverna förväntas lära av texten eller i övrigt under lektionen. Samma 

mönster kan skönjas då läraren gick igenom läxorna med eleverna. Det framgick inte av in-

struktionen om läxorna som gavs gick ut på att fylla i rätt pronomen/besvara frågor om upp-

finnare eller om att förstå när de olika pronomenen skulle användas/lära sig något om uppfin-

narna. Läraren hänvisade till de nationella proven då hon instruerade eleverna att tänka på att 

skriva utförliga svar, formulera sig, resonera, ha åsikter, se för- och nackdelar och läsa mellan 

raderna men frågorna var inte utformade så att denna möjlighet gavs. Fyra av frågorna sökte 

endast svar på en person eller en uppfinning. Resterande tre frågor kunde eleverna möjligtvis 

svara någorlunda utförligt på, under förutsättning att läroboken gav utförliga svar. Ingen av 

frågorna var av det slaget att eleverna gavs möjlighet att formulera sig, resonera, ha åsikter, se 

för- och nackdelar eller läsa mellan raderna. 

 

Denna frågeproblematik blev även synlig under lektionen. Endast fyra av lärarens 31 frågor 

var öppna, vilket innebär att det kan finnas olika svar och lösningar på frågorna. De andra 27 

frågorna hade ett rätt svar, ett svar som läraren redan kände till. De flesta av frågorna åter-

kopplade till något de tidigare läst och syftade till att ta reda på vad eleverna memorerat från 

tidigare lektioner. Endast fyra av frågorna ställdes så att elevernas tankar och erfarenheter 

kom i fokus. Sex av frågorna besvarade läraren själv utan att ge eleverna tid att besvara frå-

gan. Vid flera tillfällen ”lotsades” eleverna till ett rätt svar genom att läraren ställde följdfrå-

gor. Läraren gav dock inte eleverna tid att svara på en fråga innan hon ställde nästa. Följden 
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blev att ingen räckte upp handen för att svara på dessa frågor. När läraren ställde en fråga som 

handlade om elevernas personliga erfarenheter syntes många händer i luften och flera av ele-

verna började småprata med varandra. Sammanlagt fick tre elever berätta om sina erfarenhet-

er. Med undantag av denna fråga var endast fem av eleverna aktiva under lektionen genom att 

räcka upp handen och kommentera. Tre andra elever svarade på uppmaning av läraren utan att 

ha räckt upp handen. Övriga deltog inte i någon öppen konversation. Kommunikationen gick 

mellan lärare och elev, aldrig mellan elev och elev. Det var hela tiden läraren som kommente-

rade elevernas svar. Vid ett fåtal tillfällen kom spontana frågor och kommentarer från elever-

na. Läraren kommenterade dessa snabbt och gick sedan vidare med sina egna tankar. Vid ett 

tillfälle funderade en elev högt varvid en annan elev fyllde i. Detta stoppades av läraren som 

försökte slutföra deras tankar. Läraren uppmuntrade inte någon gång eleverna att ställa frågor 

på texten. Hon frågade inte vad de undrade över eller vad de fann intressant eller spännande i 

texten. Hon frågade inte heller om det var något som de inte förstod i texten utan förklarade 

de ord och uttryck som hon tolkade som svåra att förstå. När texten lästs klart gjordes ingen 

sammanfattning av innehållet. Ingen diskussion fördes heller kring vad de lärt eller kring 

vilka nya frågor som väckts. 

 

Majoriteten av eleverna upplevde att lärare använder skriftliga prov eller läxförhör för att be-

döma dem. Också vid intervjuerna framkom att eleverna upplevde att lärarna bedömer genom 

summativa metoder som att rätta och räkna poäng. Kamratbedömning och självskattning upp-

levdes av flest elever i årskurs 4. Upplevelsen av skriftliga bedömningsmetoder var störst i 

årskurs 6. I denna årskurs var upplevelsen av kamratbedömning som bedömningsform betyd-

ligt lägre än i tidigare årskurser. Detta visar att eleverna upplevde att kamratbedömning som 

bedömningsform minskar med årskurserna samtidigt som skriftliga bedömningsmetoder ökar 

med årskurserna. Detta resultat kontrasteras av att lärarna uppgav att de i sina bedömnings-

praktiker främst använder sig av muntliga redovisningar och kamratbedömning. Endast sex av 

lärarna redovisade att de använder sig av skriftliga prov eller läxförhör i sin bedömningsprak-

tik.  

 

 

5.4.2 Återkoppling 
Samtliga intervjuade elever talade om upplevelser av summativ återkoppling med fokus på 

rätt och fel. Någon form av formativ återkoppling i form av skriftliga kommentarer nämndes 

inte av någon av eleverna. Elevernas upplevelser av återkoppling på prov handlade endast om 

poäng. Deras upplevelser av återkoppling på berättande texter visar tydligt fokus på form från 

lärarens sida. Återkopplingen gavs alltid av läraren. Förutom stavfel nämndes också återkopp-

ling gällande skrivregler. Eleverna upplevde inte att de fick vara med och bestämma hur åter-

koppling skulle ske. Några av eleverna önskade återkoppling av formativ karaktär, av vilken 

det tydligt skulle framgå vad som skulle förbättras och hur detta skulle gå till. 

 

Eleverna hade erfarenhet av att lärarna i vissa ämnen använde matriser som bedömningsverk-

tyg. Matrisen visar de olika kravnivåerna för betygen E, C och A. Eleverna var överens om att 

de visste var i matrisen de befann sig. Däremot menade de att de inte alltid förstod innehållet i 

matrisen. De trodde heller inte att alla andra elever i klassen förstod det som stod i matrisen. 

Det var inte heller en självklarhet att fråga om man inte förstod. Eleverna fick veta var de be-

fann sig i matrisen en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. De hade alla en 

önskan om att oftare få reda på hur de låg till i matrisen. 
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5.4.3 Kamratbedömning 
Majoriteten av eleverna upplevde att de endast ibland eller sällan fick träna på att bedöma 

varandras arbeten. Endast 5 % av eleverna upplevde att de ofta tränade på att bedöma varand-

ras arbeten. De elever som intervjuades hade få upplevelser av kamratbedömning. Samtliga 

intervjuade elever tolkade begreppet kamratbedömning likställt med att förhöra varandra eller 

att rätta varandras matteuppgifter. För dem handlade kamratbedömning enbart om att rätta 

och hitta fel. Erfarenheter av kamratbedömning på berättande texter var få och även dessa 

fokuserade på rätt och fel. De enstaka gånger eleverna hade fått ge respons på varandras texter 

var syftet oklart för eleverna. De hade inte klart för sig vad de skulle ge respons på, men 

trodde att det handlade om att rätta stavfel och liknande. Flera av de intervjuade eleverna hade 

en önskan att få arbeta mer med kamratbedömning. De menade att de behövde träna mer på 

kamratbedömning för att de skulle kunna bli bättre på det.  

 

Majoriteten av lärarna ansåg att de hade tillräcklig eller till stor del tillräcklig kompetens för 

att arbeta med kamrat- och självbedömning. Samtliga lärare upplevde att de hade kompetens 

för att arbeta med kamrat- och självbedömning. Trots detta uppgav endast två av tio lärare att 

de ofta låter sina elever träna på att bedöma sina egna eller sina kamraters arbeten.  

 

 

 

5.4.4 Prov och läxförhör 
Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever oro och stress i samband med läxförhör 

och prov. Detta korrelerar med lärarnas redovisade uppfattningar. Tre gånger så många elever 

i årskurs sex som i årskurs fem menade att de alltid eller ofta upplevde oro och stress i sam-

band med läxförhör och prov.  
 

87 % av eleverna redovisade att de känner sig mer stressade då de måste arbeta snabbt. Ele-

vers upplevelse av ökad stress vid tidspress ökar med ålder. 79 % av eleverna i årskurs fyra 

menade att de upplever ökad stress vid tidspress jämfört med 89 % av eleverna i årskurs fem 

och 91 % av eleverna i årskurs sex. Samtliga intervjuade elever upplevde oro eller stress vid 

prov. Några exempel på hur stressen kunde visa sig var glömska, rädsla och darrningar. Ele-

verna menade också att de kunde få svårt att koncentrera sig, att de tänkte på annat och att 

detta kunde medföra att de kunde få fler fel än vanligt. 

 

Samtliga intervjuade elever var oroliga för att misslyckas totalt på prov. De kopplade samman 

misslyckanden på prov med senare betyg. Eleverna i årskurs sex berättade att det hände att de 

fick göra om prov om de inte hade lyckats. Däremot fick de inte veta vad de behövde för-

bättra. Det handlade om att de skulle uppnå en viss poäng för att vara godkänd på provet. Ele-

verna önskade att de skulle få reda på vad det var som de skulle förbättra. Eleverna hade inga 

erfarenheter av att göra prov tillsammans med en eller flera kamrater. Samtliga intervjuade 

elever var positiva till att prova detta och menade att de då kunde hjälpa varandra och lära av 

varandra. De intervjuade eleverna i årskurs sex tyckte att det var jobbigt med nationella prov. 

Dessa prov upplevdes strängare än andra prov och eleverna menade att de blev mer nervösa i 

samband med dessa prov än vid andra prov. Ingen av eleverna kunde svara på varför de hade 

nationella prov.  
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5.4.5 Betyg 
Resultatet visar att mer än 90 % av eleverna känner sig oroliga eller stressade över betyget i 

årskurs sex. Denna oro och stress ökar med årskurserna. 19 % av eleverna i årskurs sex me-

nade att de känner sig mycket stressade inför det kommande betyget jämfört med endast 7 % 

av eleverna i årskurs fyra. Bland de intervjuade eleverna fanns åsikter både för och emot be-

tyg. Samtliga elever trodde dock att det fanns elever som inte ville ha betyg. 

 

Majoriteten av lärarna trodde att fler än hälften av eleverna känner sig oroliga eller stressade 

inför betyget i årskurs 6. Den enda lärare som trodde att nästan inga elever känner stress eller 

oro inför betyget undervisade i årskurs 4. I båda intervjugrupperna var eleverna överens om 

att betyg är viktigt för framtiden samt att redan betyget i årskurs sex är viktigt i detta hänse-

ende. Eleverna menade att det var endast i ämnet idrott som de visste vad de behövde för-

bättra för ett högre betyg. De uttryckte alla en önskan om att det skulle vara så i alla ämnen.  

 

 

6 TEORETISK ANALYS 
Under denna rubrik redovisas en analys av resultatet utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

använts i studien. 

 

Wiliams nyckelstrategier för formativ bedömning 

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

Denna strategi utgör enligt Wiliam (2009) själva startpunkten i formativ bedömning. Läraren 

måste ha klart för sig vad eleverna förväntas lära samt delge och förtydliga lärandemålen med 

eleverna. Att dela lärandemål med sina elever är enligt Wiliam (2013) ett relativt nytt feno-

men i de flesta klassrum. I studien visas flera exempel på att lärarna inte delar lärandemål 

med eleverna samt att eleverna inte alltid förstår syftet med undervisningen. Studien visar 

också exempel på elever som inte har syftet med prov klart för sig. Elevernas uppfattning är 

att de ska ”läsa på” ett prov genom att läsa i häften eller läroböcker. I detta sammanhang kan 

syftet med prov tolkas som en memorering av faktakunskaper snarare än om förståelse. Pro-

blematik kring oklart syfte förekommer även kring läxor. En av studiens observationer visar 

hur läraren ger läxor utan att klargöra syftet med dem. Av instruktionen framgår endast vad 

eleverna ska göra, ingenting om vad de förväntas lära. Elever behöver ofta hjälp med att för-

stå syftet med sina läxor. De måste också få reda på hur läxan ska bedömas i samband med att 

läxan ges (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2003). 

 

2. Att genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

Enligt Wiliam (2013) är lärarledda diskussioner i helklass en av de mest utbredda undervis-

ningsmetoderna. Kännetecknande för dessa diskussioner är att kommunikationen går mellan 

elev och lärare. En av studiens observationer exemplifierar denna metod. Kommunikationen 

går mellan lärare och elev, aldrig mellan elev och elev. Det är hela tiden läraren som kom-

menterar elevernas svar. Vid ett fåtal tillfällen kommer spontana frågor och kommentarer från 

eleverna. Läraren kommenterar dessa snabbt och går sedan vidare med sina egna tankar. När 

läraren konsekvent är den som kommenterar frågor och tankar förbehåller hon sig tolknings-

rätten av dessa. Wiliam (2013) menar att det bara finns två goda skäl för att ställa frågor i 

klassrummet; generera tänkande och förse läraren med information för att kunna förbättra 

undervisningen. Att ställa frågor som genererar tänkande kan innebära att eleverna ges möj-

lighet att analysera, dra slutsatser och generalisera. Majoriteten av lärarens frågor under den 

observerade lektionen återkopplade till något de tidigare läst och syftade till att ta reda på vad 
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eleverna memorerat från tidigare lektioner. Ingen av frågorna gav eleverna möjlighet att ana-

lysera, dra slutsatser eller generalisera.  Inte heller gavs möjlighet till detta genom att besvara 

de frågor eleverna gavs i läxa.  Ingen av frågorna var av det slaget att eleverna gavs möjlighet 

att formulera sig, resonera, ha åsikter, se för- och nackdelar eller läsa mellan raderna.  

 

3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt 

Återkoppling kan främja elevers lärande om eleverna ges möjlighet att använda den informat-

ion de får tillbaka för att förbättra sina prestationer (Wiliam, 2013). Mycket av den återkopp-

ling som ges har dock liten eller ingen inverkan på elevers lärande (a.a.). Som tidigare nämnts 

är det tydligt att eleverna i studien förknippar bedömning med prov och läxförhör, vilka be-

döms genom summativa metoder som att rätta och räkna poäng. Samtliga intervjuade elever i 

studien talar om upplevelser av återkoppling med fokus på rätt och fel. Eleverna har ingen 

erfarenhet av återkoppling i form av skriftliga kommentarer. Deras upplevelser av återkopp-

ling på prov handlar endast om poäng. Några elever uttryckte en önskan om att få återkopp-

ling som talade om vad de kunde förbättra. Några elever hade däremot viss erfarenhet av att 

lärarna använder bedömningsmatriser som ett verktyg i bedömningen av elever. Dessa an-

vänds dock väldigt olika av olika lärare. Det krävs att lärare reflekterar över syftet med be-

dömningsmatriser. Om matriser används oreflekterat finns risk att syftet med matriserna blir 

att visa eleverna var i matrisen de befinner sig, istället för att hjälpa eleverna att förstå nästa 

utvecklingssteg genom att klargöra hur de ska arbeta vidare. En del lärare tenderar att se ma-

triserna i sig som ett bevis för en formativ bedömningspraktik. Ett sätt att öka elevernas för-

ståelse för vad som ska läras kan vara att ta med dem i arbetet med att ta fram tydliga kriterier 

(Wiliam, 2013). 

 

4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 

Kamratbedömning är en viktig del i en formativ praktik. Kamratbedömning har visat sig göra 

elever mer motiverade till att vilja lära och prestera bättre. En annan fördel är att elever för-

stärker sitt eget lärande då de bedömer varandra (Black & Wiliam, 1998). Studien visar att 

kamratbedömning som bedömningsform minskar med årskurserna samtidigt som skriftliga 

bedömningsmetoder ökar med årskurserna. En möjlig förklaring till detta kan vara att lärarna 

ändrar sin undervisning genom att de lägger mycket tid på att förbereda eleverna för de nat-

ionella proven och att övrig undervisning då får stå tillbaka (Harlen & Deakin Crick, 2002). 

Dock verkar det råda viss förvirring kring begreppet kamratbedömning. Eleverna i studien 

tolkar begreppet kamratbedömning likställt med att förhöra varandra eller att rätta varandras 

matteuppgifter. För dem handlar kamratbedömning enbart om att rätta och hitta fel. Kamrat-

bedömning som en del av formativ bedömning innebär att elever diskuterar styrkor och svag-

heter i varandras arbeten och att ett syfte med detta är att skapa medvetenhet om sin egen 

förmåga. Avsikten med kamratbedömning är enbart att hjälpa den bedömda eleven att för-

bättra sitt arbete (Wiliam, 2013). 

 

5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Genom att aktivera elever till att äga sitt eget lärande kan deras prestationer förbättras avse-

värt (Wiliam, 2013). En stor del av arbetet med formativ bedömning handlar just om att göra 

eleverna uppmärksamma på att de måste ta ansvar för sitt eget lärande. För att kunna ta detta 

ansvar för sitt eget lärande krävs att eleverna vet vad som förväntas av dem. Eleverna behöver 

också träna sin metakognitiva förmåga, det vill säga förmågan att reflektera över och bedöma 

den egna förmågan. Som tidigare nämnts visar studien exempel på att eleverna saknar förstå-

else för såväl syftet med undervisningen som för syftet med läxor och prov. När inte möjlig-

het ges till att sätta sin egen prestation i förhållande till tydliga mål faller också möjligheten 

att få syn på sin egen förmåga och sätta upp individuella rimliga mål för sitt eget lärande. 
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Self-Determination Theory 

Som tidigare nämnts skiljer Self-Determination Theory (SDT) på olika typer av motivation i 

form av inre och yttre motivation. SDT riktar främst in sig på hur elever motiveras i skolan 

samt vikten av den inre motivationen samt hur denna kan gynna lärandet.  

 

Enligt SDT är behovet av kompetens ett av tre behov som behöver tillfredsställas för att få 

människan att drivas av inre motivation (Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). Behovet 

av kompetens innebär ett behov av att känna kapacitet att klara av olika uppgifter. En förut-

sättning för att känna denna kapacitet är att elever förstår lärandemål och kriterier för fram-

steg, vilket också är en av Wiliams (2013) fem nyckelstrategier för formativ bedömning. Det 

är lärarens ansvar att ge eleverna förutsättningar för att kunna utveckla sin kompetens. Lära-

ren måste organisera undervisningen så att eleverna får möjlighet att utveckla sitt tänkande. 

En av studiens observationer visar exempel på en undervisning där lärarens frågor inte ger 

eleverna någon större möjlighet att utveckla sitt tänkande eftersom de flesta frågorna syftade 

till att ta reda på vad eleverna memorerat från undervisningen.  

 

Det andra behovet som behöver tillfredsställas för att uppnå inre motivation är behovet av 

samhörighet (Deci m.fl., 1991). Detta behov handlar om att känna samband med sin omgiv-

ning, det vill säga känna att man tillhör en grupp och man i den gruppen bryr sig om varandra. 

Samhörighet handlar även om att få möjlighet till att vara läranderesurser för varandra och 

bidra till varandras lärande. Läraren måste medvetet organisera undervisningen så att eleverna 

blir naturliga läranderesurser för varandra. Observationen i studien visar hur kommunikation-

en endast gick mellan lärare och elev, aldrig mellan elev och elev. Om läraren istället hade 

låtit eleverna kommentera och utveckla varandras tankar hade eleverna kunnat användas som 

resurser i deras gemensamma lärande. För att uppnå en känsla av samhörighet krävs ett klass-

rumsklimat där elever vågar fråga, vågar göra fel och känner att de kan visa sina nuvarande 

kunskaper och få hjälp med en djupare förståelse. Samma klassrumsklimat menar Harrison & 

Howard (2012) är en förutsättning för att formativ bedömning ska bli en integrerad del i 

klassrummet. I det observerade klassrummet fokuserades inte elevernas tankar och frågor. 

Tonvikten låg vid de rätta svaren, eleverna arbetade var för sig och det var tydligt att det var 

produkt och inte process som fokuserades. 

 

Det tredje behovet som fokuseras av SDT är behovet av självbestämmande (Deci m.fl., 1991). 

Inre motiverade handlingar representeras av att vara självbestämmande det vill säga att indi-

viden har möjlighet att styra över sina handlingar. Positiva samband har påvisats mellan inre 

motivation och akademiska prestationer (Gottfried, 1990) samt mellan inre motivation och 

arbetsglädje (Vallerand m.fl., 1989). För att individen ska ha möjlighet att styra över sina 

handlingar krävs att densamma är medveten om sitt lärande. Studien visar flera exempel på att 

eleverna inte är medvetna om vad de ska lära, var de befinner sig i förhållande till målet eller 

vad deras nästa steg kan vara. Om eleverna ska bli medvetna om detta ställs krav på den åter-

koppling som ges till dem. Enligt SDT främjas den inre motivationen av lagom stora utma-

ningar i samband med uppgiftsrelaterad återkoppling (Deci m.fl., 1991). De intervjuade ele-

verna i studien hade ingen erfarenhet av denna typ av återkoppling. De talade endast om åter-

koppling som handlar om att rätta och räkna poäng. 

 

 

 

 



38 
 

7 DISKUSSION 

 

7.1 Metoddiskussion 

Trianguleringen var från början oplanerad och blev ett sätt att besvara de frågor och förtydliga 

de resultat som uppkom efter att enkät och intervju genomförts. Genom att komplettera 

undersökningen med observationer var förhoppningen att resultatet skulle bli lättare att förstå 

och tolka. De kompletterande observationerna gav möjlighet att få ytlig insikt i hur lärares 

undervisning kan te sig. Det skulle dock varit önskvärt att genomföra fler observationer för att 

kunna diskutera kopplingen mellan undervisning och bedömning på en djupare nivå. Tilliten 

till studien kan ökas av att innebörden i data har en viss överensstämmelse mellan olika meto-

der och att resultaten inte är alltför hårt knutna till en speciell metod för datainsamlingen 

(Denscombe 2009). Dock måste hänsyn tas till det begränsade kvalitativa materialet i studien. 

För att kunna göra anspråk på att diskutera undervisningens roll i bedömning borde det kvali-

tativa materialet utökas genom såväl fördjupade frågor som genom fler observationer. 

 

Enkäterna utformades för att få med så många aspekter på bedömning som möjligt. När enkä-

terna sammanställdes och analyserades visade det sig att inte alla frågor var av intresse för 

studien. Detta trots att frågorna reviderats efter pilotstudien. De frågor som inte svarade mot 

studiens syfte valdes bort. Flera av frågorna kunde dock omformuleras eller fördjupas under 

elevintervjuerna. Att samtliga elever besvarade enkäten ökar studiens reliabilitet. Det faktum 

att några av lärarna läste enkätfrågorna högt för eleverna, samt i vissa fall förtydligade dessa, 

kan ha påverkat elevsvaren eftersom lärarens tolkningar och kommentarer kan styra elevernas 

tankar och svar. Lärarenkäterna besvarades av alla lärare samtidigt under min närvaro vilket 

minskar risken för feltolkningar hos informanterna. Detta ökar studiens validitet (Bryman, 

2008). 

 

Som lärare, med 20 års erfarenhet inom grundskolans alla stadier, är min förförståelse att be-

dömning av lärande förekommer i betydligt större utsträckning än bedömning för lärande. Jag 

har genomfört nationella prov i flera ämnen och klasser och satt betyg flera gånger (även i 

årskurs sex efter den senaste betygsreformen). Min förförståelse har varit en förutsättning för 

att få upp ögonen för bedömningsfrågor. Även om min ambition har varit att närma mig 

forskningsområdet så förutsättningslöst som möjligt är det oundvikligt att mina iakttagelser 

färgas av tidigare erfarenheter. Därför kan de slutsatser som dras aldrig vara helt objektiva. 

Det finns ingen forskning som står fri från inverkan från dem som genomför forskningen 

(Denscombe, 2009). Målsättningen har dock varit att närma mig området med ett öppet sinne. 

Det ska också poängteras att de fakta som framkommit gäller för dessa specifika informanter 

vid detta specifika tillfälle. 
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7.2 Avslutande diskussion och slutsats 
Det övergripande syftet med undersökningen var att få en bild av hur elever i årskurs 4-6 upp-

fattar bedömning. Vidare syftade undersökningen till att sätta elevers uppfattningar om be-

dömning i relation till hur lärare uppfattar sin bedömningspraktik. Ett argument för detta var 

att om bedömningar ska vara meningsfulla och gynna elevers lärande bör lärares och elevers 

uppfattningar om bedömning stämma överens så att man arbetar i samma riktning. Utifrån 

detta syfte ställdes frågorna: 

 

1. Vilka uppfattningar om bedömning finns hos elever i årskurs 4-6? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan elevers uppfattningar om bedömning och lärares 

uppfattningar om sin bedömningspraktik? 

 

Metoderna som användes i studien var elev- och lärarenkäter, semistrukturerade gruppinter-

vjuer samt klassrumsobservationer. Dock var observationerna för få för att kunna ge någon 

djupare insikt i hur lärares undervisning kan te sig. Studiens resultat visade flera exempel på 

att elevers och lärares uppfattningar skiljde sig åt på fler punkter än de överensstämde med 

varandra. Majoriteten av eleverna förknippade bedömning med prov och läxförhör, vilka en-

bart bedöms genom summativa metoder som att rätta och räkna poäng. Formativ återkoppling 

på prov, i form av skriftliga kommentarer, nämndes inte av eleverna. Eleverna tolkar alltså 

bedömningens syfte som enbart summativt. Däremot upplever lärarna sin bedömningspraktik 

som övervägande formativ. Däremot menade majoriteten av lärarna både att de har tillräcklig 

kunskap om att arbeta med formativ bedömning samt att de till stor del praktiserar formativ 

bedömning i sin undervisning. Tidigare studier med samma resultat (Harlen & Deakin Crick, 

2002) förklarar detta med att lärare fokuserar på prov och produkt snarare än på processen. 

Hur lärarna definierar formativ bedömning ger dock inte studien svar på.  

 

I studien framkom att majoriteten av eleverna upplever att bedömningen görs för andra än 

dem själva: för att värdera kunskaper eller för att utvärdera undervisningen. Dessa resultat går 

i linje med Törnvalls (2001) och Lindqvists (2003) resultat att bedömning görs för att läraren 

ska ha kontroll eller för att informera föräldrarna. Majoriteten av eleverna i studien upplever 

oro och stress i samband med läxförhör och prov. Även tidigare studier har visat att elever 

upplever att de blir stressade och nervösa av att bli bedömda (Törnvall, 2002; Lindqvist, 

2003). Eleverna nämner symptom som koncentrationssvårigheter, glömska, rädsla och darr-

ningar och att dessa symptom kan medföra att man får fler fel än vanligt. (Intressant i detta 

sammanhang är att eleverna nämner fler fel som konsekvens, inte minskad förståelse.) Kon-

centrationssvårigheter och memoreringssvårigheter kan leda till en minskad prestation trots att 

eleven innehar kunskaperna (Meijer, 2001). Betydligt fler elever i årskurs sex upplever att de 

är stressade i dessa sammanhang jämfört med elever i årskurs fyra och fem. Även oron för 

betyg ökar med årskurserna. En möjlig förklaring till detta kan ha att göra med införandet av 

fler nationella prov samt betyg i årskurs sex. De nationella proven upplevs jobbigare och 

strängare än andra prov och eleverna menade att de blev mer nervösa i samband med dessa 

prov än vid andra prov. Studier av McDonald (2001) visar att antalet elever som får provång-

est ökar ju fler prov som införs där det är stort fokus på hur eleverna presterar. Eleverna i års-

kurs sex hade under de två senaste månaderna haft fem nationella prov, tre delprov i svenska 

samt två delprov i matematik. Ytterligare sju delprov skulle genomföras under de kommande 

sex veckorna. Om antalet elever med provångest ökade med antal genomförda prov ger stu-

dien inte svar på. Shepard (2000) har visat att traditionella lärandemiljöer, där tester och prov 

får stort utrymme, skapar ett klimat där elever inte är motiverade att ta risker, att anstränga sig 

eller att visa sin verkliga kompetens. 
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En slutsats som kan dras av studien är att det verkar råda både förvirring och okunskap kring 

begreppet formativ bedömning. Lärare saknar kunskap om vad formativ bedömning innebär 

samt hur den kan integreras i undervisningen för att främja elevers lärande. Det saknas även 

kunskap kring begreppen kamrat- och självbedömning samt hur dessa kan användas i syfte att 

synliggöra och öka elevers lärande. Denna okunskap både förvånar och oroar eftersom forsk-

ning kring formativ bedömning är allt annat än ny och eftersom styrdokumenten förespråkar 

en undervisning som präglas av formativ bedömning. Det finns en risk att denna okunskap 

kan leda till att summativ och formativ bedömning ses som varandras motsatser även om 

formativ bedömning i själva verket handlar om så mycket mer än att bedöma formativt vid 

specifika bedömningstillfällen. Formativ bedömning är ingen bedömningsmetod utan kan mer 

förklaras som ett förhållningssätt till undervisning. Ett förhållningssätt där läraren ser sig själv 

som lärande i arbetet med att utveckla undervisningen där elevers lärande är i fokus. Det 

handlar om undervisning av hög kvalitet där läraren synliggör elevers lärande för att planera 

och anpassa sin undervisning, med syftet att öka elevers lärande. Ett bättre namn borde vara 

formativ undervisning eller lärande undervisning.  

 

Studiens observationer visar trots sin begränsning exempel på hur den behavioristiska synen 

på kunskap dominerar klassrumspraktiken. Dubbla budskap ges till eleverna när lärarna efter-

frågar förmågor utan att ge eleverna förutsättningar eller verktyg att utveckla dessa. Studien 

visar flera exempel på att lärarna brister i att synliggöra målen med sin undervisning för ele-

verna. För att lärare ska kunna förändra sin praktik krävs att de får syn på sin praktik. I detta 

arbete krävs inte bara expertkunskap utan också stöd från skolledning och kollegor. Det är ett 

långsamt projekt som måste få ta tid. Lärare måste se sig själv som lärande för att våga prova 

något nytt och för att våga misslyckas. Genom kollegialt samarbete kan den egna praktiken 

utmanas och ifrågasättas. En första utmaning kan vara att träna på att ställa frågor på ett nytt 

sätt, att ställa frågor för att ta reda på hur elever tänker med syftet att anpassa undervisningen 

efter detta, till skillnad från att ställa frågor enbart med syftet att ta reda på vad elever kan och 

vet. 

 

Att ha elevperspektivet som utgångspunkt har i detta sammanhang inneburit att försöka se på 

undervisning och bedömning med elevers ögon. Då bedömning används till att anpassa och 

förbättra undervisningen i syfte att öka elevers lärande kan eleverna användas som lärandere-

surser även för sina lärare. Såväl elevers möjligheter till självbestämmande som elevers infly-

tande över undervisningen skulle kunna bidra till att utveckla praktiken. Flera av de intervju-

ade eleverna visar prov på god metakognitiv förmåga. De verkar ha klart för sig hur de lär sig 

bäst och hur de påverkas av undervisningen. Följande förslag på att utveckla praktiken kom-

mer från eleverna: 

 

  Låt eleverna få arbeta mer med kamratbedömning eftersom de måste få träna för att 

bli bättre. 

 

 Låt eleverna få göra prov tillsammans med en eller flera kamrater så att de kan an-

vända varandra som läranderesurser.  

 

 Ge tydligare återkoppling så att eleverna får reda på vad de behöver förbättra. 
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BILAGA 1: Elevenkät        
Pojke   Flicka    

        

Jag går i åk....................





1. Lärare kan göra på olika sätt för att bedöma sina elever. Vilka olika sätt har 
du märkt att dina lärare använder sig av? 

Skriftliga prov eller läxförhör 

Muntliga redovisningar   

Skriftliga redovisningar   

Självskattning   

Kamratbedömning   

Annat, nämligen................................................................................................. 

 

 

 

2. Varför tror du att lärare bedömer sina elever? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

 

3. Hur ofta tror du att du blir bedömd? 

Varje dag   

Varje vecka    

Varje månad    

Efter varje månad  
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4. Hur mycket tror du att ditt uppförande påverkar bedömningen? 

Mycket   

En del       

Lite    

Inte alls   

 

 

5. Hur ofta får du själv välja på vilket sätt du vill redovisa vad du lärt dig? 

Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

6. Hur ofta bestämmer lärare och elever tillsammans på vilket sätt ett arbete 
ska redovisas? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

7. Hur ofta bestämmer lärarna själva på vilket sätt ett arbete ska redovisas? 

Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  
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8. Hur ofta diskuterar ni tillsammans i klassen olika lösningar på en uppgift el-
ler olika texter som ni elever har skrivit?

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

9. Hur ofta tränar ni på att bedöma varandras arbeten/uppgifter? 

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

10. När du får tillbaks något du har skrivit, hur får du reda på vad läraren tyckt 
eller hur hon har bedömt ditt arbete? 
 
Läraren berättar om arbetet    

Läraren skriver om arbetet      

Läraren sätter poäng på arbetet     

Läraren sätter betyg på arbetet (C+, E etc.)   

Annat, nämligen.............................................................................................. 
 

 
 
11. Hur skulle du vilja att läraren gjorde? 
 
Läraren berättar om arbetet   

Läraren skriver om arbetet     

Läraren sätter poäng på arbetet    

Läraren sätter betyg på arbetet (C+, E etc.)  

Annat, nämligen.............................................................................................. 
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12. Ge ett exempel på en uppgift eller ett arbete som du blev väldigt nöjd med? 

........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
 
 

 

13. Varför blev du nöjd med den uppgiften? 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
 

 

 

14. På vilket sätt fick du reda på hur läraren hade bedömt denna uppgift? 
 
Läraren berättade om arbetet   

Läraren skrev om arbetet     

Läraren satte poäng på arbetet    

Läraren satte betyg på arbetet (C+, E etc.)  

Annat, nämligen.............................................................................................. 


Blev inte bedömd      

 

 

 
15. Hur ofta känner du till vad det är som du ska lära dig? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  
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16. Hur ofta känner du till vad det är som läraren bedömer? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

 

17. Hur ofta får du träna på det som du senare ska bli bedömd på? 


Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

 

18. Brukar du känna dig orolig eller stressad vid läxförhör och andra prov? 

Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

 

19. Vad är det som gör dig orolig eller stressad? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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20. På vilket sätt tror du att oro eller stress kan påverka ditt resultat på läxför-
höret /provet? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

 

21. Blir du mer orolig eller stressad om du måste arbeta snabbt?  

Ja  

Nej  



Förklara ditt svar:.............................................................................................. 

 

 

 

22. Känner du dig orolig eller stressad över betyget i åk 6? 

Mycket 

En del     

Lite  

Inte alls 



Tack för Din medverkan! 
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BILAGA 2: Lärarenkät         
       

1. Vilka olika sätt använder du dig av för att bedöma dina elever? 

Skriftliga prov eller läxförhör  

Muntliga redovisningar   

Skriftliga redovisningar  

Självskattning   

Kamratbedömning  

Portfolio    

Annat, nämligen................................................................................................. 

 

 

 

2. Varför bedömer du? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

 

 

3. I vilken utsträckning använder du dig av summativ resp. formativ bedöm-
ning? 

Övervägande summativ bedömning   

Övervägande formativ bedömning    

Lika stor del formativ/summativ bedömning  

Vet ej       
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4. Hur ofta låter du dina elever välja på vilket sätt de vill redovisa vad de lärt 
sig? 

Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

 

 

5. Hur ofta bestämmer du tillsammans med  eleverna på vilket sätt ett arbete 
ska redovisas? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

 

6. Hur ofta bestämmer du själv på vilket sätt ett arbete ska redovisas? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  
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7. Hur ofta diskuterar du olika elevlösningar (både bra och dåliga) med dina 
elever? 
 
Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

8. Hur ofta låter du dina elever träna på att bedöma sina eller varandras arbe-
ten? 

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig   

 

 

 

9. Hur ofta bedömer du dina elever? 
 
Varje dag  

Varje vecka   

Varje månad   

Efter varje termin 

 

 

 

10. Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att arbeta med formativ be-
dömning? 

Ja   

Till stor del   

Till viss del   

Nej   
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11. Upplever du att du har tillräcklig kompetens för att arbeta med kamrat- och 
självbedömning? 
 
Ja   

Till stor del   

Till viss del   

Nej    

 

 
12.  I vilken utsträckning tror du att eleverna känner till vad det är som de ska 

lära sig? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

13. I vilken utsträckning tror du att eleverna känner till vad det är som läraren 
bedömer? 
 
Alltid  

Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  

 

 

14. Hur ofta får dina elever träna på det som de senare ska bli bedömda på? 
 
Ofta   

Ibland   

Sällan  

Aldrig  
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15. Hur stor del av eleverna tror du känner sig oroliga eller stressade vid läx-
förhör och andra prov? 
 
De flesta  

Fler än hälften 

Hälften   

Mindre än hälften  

Nästan inga  

 
 
16. Vad tror du de blir oroliga eller stressade av? 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 

 

 

 

17. På vilket sätt tror du denna oro eller stress kan påverka elevers resultat? 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 

 

 

 

 
18. Hur brukar du ge feedback/återkoppling på skriftliga arbeten? 
 

Muntlig feedback       

Skriftligt formulerad feedback      

Sätter poäng på arbetet       

Sätter betyg på arbetet (C+, E etc.)     

Annat, nämligen.............................................................................................. 
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19. Vad är ditt syfte med denna feedback? 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................... 
 
 
20. I vilken omfattning använder du dig av matriser vid bedömning? 
 
Använder ofta matriser tillsammans med elever     

Använder till viss del matriser tillsammans med elever    

Använder ofta matriser men bara i mitt eget bedömningsarbete  

Använder till viss del matriser men bara i mitt eget bedömningsarbete 

Använder inte alls matriser        

 

 

21. Hur stor del av eleverna tror du känner sig oroliga eller stressade inför be-
tyget i åk 6? 
 
De flesta  

Fler än hälften 

Hälften   

Mindre än hälften  

Nästan inga  

 

 

22. Hur påverkas din bedömning av att du senare ska sätta betyg? 

Till stor del  

Till viss del  

Inte alls 

Inte aktuellt 





Tack för din medverkan!
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BILAGA 3: Inför elevintervjuer      
    
Varför bedömer lärare sina elever? 

Vad är det de bedömer? 

Vem bestämmer vad det är som ska bedömas? 

Vad tycker du är viktigt att bedöma? 

När/ Hur ofta blir elever bedömda? 

Vet du när du blir bedömd? 

Är det bra /dåligt att veta när man blir bedömd? 

Hur blir du bedömd? 

Hur skulle du vilja bli bedömd? 

 

Erfarenheter av kamratbedömning... 

Positivt/Negativt 

Lättare/svårare att ta kritik från kamrater/lärare? 

 

Prov och läxförhör. 

Blir du orolig i de här situationerna? 

Varför isf? 

Hur tror du att oro/stress kan påverka ditt resultat på provet? 

Ökar oro/stress vid tidspress? 

Vad händer om man misslyckas på ett prov? 

Hur ofta har ni prov/ läxförhör? 

Varför ger läraren prov och läxförhör? 

Känner du att proven och läxförhören ger dig möjlighet att visa dina kunskaper eller är det så 

att det ibland frågas efter sådant som du kan lite sämre, och det du kan lite bättre kommer inte 

med på provet?  

Hur mycket tror du att provresultat spelar in då läraren summerar sin bedömning för att skriva 

ett omdöme eller ge ett betyg? 

Måste man ha prov eller kan man göra på andra sätt? 

 

Betyg 

Vad tänker du om betyg? 

Varför har man betyg? 

Bra eller dåligt? 

Oroar du dig inför betygen? 

När tycker du att det är lagom att börja få betyg? 

Kommer ens uppförande med i betyget? 

 

Åk 6 

Vad tänker du om nationella prov. Varför har man såna? 

Provsituationen. Hur är det att skriva nationella prov?  

Något du skulle vilja ändra på? 

Känner du dig trygg i situationen? 

Hur stor roll tror du att resultatet på NP spelar in när du ska få betyg? 

 

Vad tycker du om betyg? 

Hur kändes det att få betyg? 

Var du förberedd på dina betyg eller blev du överraskad? 

Vet du vad du behöver göra för att höja dina betyg 
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BILAGA 4: Informationsbrev till föräldrar  

 
Hej! 

Jag heter Pernilla Holmstedt och är sedan 20 år tillbaks lärare i Sölvesborgs kommun. Jag har 

nu fått en tjänst som universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad och ska där arbeta 

främst på lärarutbildningen. 

Vid sidan av mitt arbete skriver jag en magisteruppsats om bedömning. Jag är intresserad av 

elevers och lärares uppfattningar och upplevelser av bedömning och kommer i detta arbete att 

genomföra en undersökning kring detta på Ditt barns skola. Undersökningen kommer att ge-

nomföras under vecka 12-13. 

Bakgrunden till undersökningen är att kravet på bedömning har ökat med den nya läroplanen. 

Fler nationella prov och betyg i tidigare åldrar. Samtidigt som denna ”summativa” bedömning 

ska göras visar forskningen att bedömning kan ha positiv effekt på elevers lärande om be-

dömningen används framåtsyftande och är en del av arbetet med eleverna. Dock finns ingen 

forskning på hur elever upplever all denna bedömning. Det är denna upplevelse jag vill 

komma åt i denna undersökning. 

Alla elever i åk 4-6 kommer att få fylla i en anonym enkät gällande deras uppfattningar och 

upplevelser om bedömning. Jag hoppas att Du tillåter att Ditt barn är med i denna undersök-

ning. Givetvis är alla elever anonyma i undersökningen, det finns inga namn på enkäterna.  

Allt material kommer att behandlas anonymt, elevernas identiteter kommer inte att anges i 

uppsatsen, inte heller vilken skola det handlar om. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en magisteruppsats vid Högskolan Kristianstad.  

Om Du av någon anledning inte vill att Ditt barn ska delta i undersökningen ber jag Dig att 

kontakta Ditt barns lärare. 

Önskas mer information kan Du kontakta mig, 

pernilla.holmstedt@skola.solvesborg.se 

 Tack ska du ha för din hjälp! 

 

 

 

 

 

mailto:pernilla.holmstedt@skola.solvesborg.se
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BILAGA 5: Informationsbrev till lärare 

 
Hej! 

Jag heter Pernilla Holmstedt och är sedan 20 år tillbaks lärare i Sölvesborgs kommun. Jag har 

nu fått en tjänst som universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad och ska där arbeta 

främst på lärarutbildningen. 

Vid sidan av mitt arbete skriver jag en magisteruppsats om bedömning. Jag är intresserad av 

elevers och lärares uppfattningar och upplevelser av bedömning och skulle vara tacksam fört 

Ert deltagande i en undersökning kring detta. 

Bakgrunden till undersökningen är att kravet på bedömning har ökat med den nya läroplanen. 

Fler nationella prov och betyg i tidigare åldrar. Samtidigt som denna ”summativa” bedömning 

ska göras visar forskningen att bedömning kan ha positiv effekt på elevers lärande om be-

dömningen används framåtsyftande och är en del av arbetet med eleverna. Dock finns ingen 

forskning på hur elever upplever all denna bedömning. Det är denna upplevelse jag vill 

komma åt i denna undersökning. 

I undersökningen använder jag mig av enkäter till lärare och elever samt av elevintervjuer (två 

fokusgrupper med fyra elever i varje grupp). Lärarenkäten vänder sig till alla lärare som un-

dervisar i åk 4-6. Elevenkäten vänder sig till alla elever i åk 4-6. Jag skulle vilja intervjua fyra 

elever i åk 4 samt fyra elever i åk 6. 

Jag hoppas på Ditt deltagande. Såväl elev- som lärarenkät beräknas ta högst 20 minuter att 

besvara. Givetvis är både lärare och elever anonyma i undersökningen, det finns inga namn på 

enkäterna.  

Allt material kommer att behandlas anonymt, varken lärarens eller elevernas identiteter kom-

mer att anges i uppsatsen, inte heller vilken skola det handlar om. Intervjuerna kommer att 

spelas in som en ljudfil som bara jag kommer att ha tillgång till, enkäterna görs i pappers-

form. Både ljudfiler och enkäter kommer att förstöras så fort arbetet är färdigt. Ljudfilerna 

kommer att transkriberas.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Kristi-

anstad. Önskas mer information, kontakta mig, 

pernilla.holmstedt@skola.solvesborg.se 

Tack ska du ha för din hjälp! 

mailto:pernilla.holmstedt@skola.solvesborg.se

