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Det centrala i föreliggande studie är att utröna lärares och elevers uppfatt-
ningar och upplevelser av bedömning i skolan. Lärare och elever är invol-
verade i bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling, varför det är av
vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, vilket i sin tur kan bidraga
till en helhetsbild av bedömningsfenomenet.

Genom enkät till lärare och intervjuer med 45 elever, representerande
det vi fortfarande benämner låg-, mellan-, och högstadiet, vill jag utröna
hur det ovan relaterade förhåller sig.

Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på ändamålet,
varvid skriftliga objektiva lätt mätbara prov används i stor utsträckning.

De flesta elever accepterar skriftliga kunskapsprov, då de tror att denna
bedömningsform sporrar dem att lära sig mera och i sin förlängning resul-
terar i betyg. Högstadieelever upplever det särskilt betungande när de peri-
odvis har prov flera gånger i veckan. De hinner inte läsa på tillräckligt och
känner prestationsängslan. Såväl hög- som lågpresterande elever upplever
oro/nervositet och stress kring provsituationer. Lärares uppfattning är att
svagpresterande elever är speciellt oroliga och tappar självkänslan, då de
oftast misslyckas på skriftliga prov. Elever menar att de inte känner obe-
hag vid lärares subjektiva bedömning och vid självbedömning. De vill visa
och utveckla sitt kunnande genom egen redovisning.

Nyckelord: Elevuppfattningar, grundskola, kunskapsbedömning, lärar-
uppfattningar.
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1 Bakgrund, syfte och
problemställningar

1.1 Bakgrund
I ett debattinlägg går Brekke m.fl. (1990) till angrepp mot ett testmaterial,
som länsskolnämnden i Värmland anvisat för skolorna. Huvudrubriken ”I
Värmland testas eleverna i strid mot läroplanen” och underrubrikerna
”Olust och vrede” och ”Test med brister” talar för sig själv.

Bakgrunden är att Länsskolnämnden i Värmlands län i sin verksam-
hetsplan för 1989 – 92 skriver att kommunerna i Värmland skall tillhanda-
hållas material för prövning av elevernas baskunskaper i matematik och
svenska i årskurserna 2, 5 och 7.

Testmaterialet skulle vara grund för resursfördelning och för åt-
gärdsprogram för elever med problem.

Enligt debattartikelns författare - 17 lärare och lärarutbildare i Karlstad
- blev reaktionen på testmaterialet häftig i lärarkretsar. I artikeln ges ex-
empel på testens beskaffenhet. För årskurs 2 gällde läs- och skrivprovet
Vårtestet 1 som utarbetats 1969. Lärarna tyckte att detta 20 år gamla test
hade stora brister och visar på exempel direkt tagna ur detta test, vilket
bygger på bilder plus text och därefter fyra ord som svarsalternativ. En av
synpunkterna är att för flera uppgifter kan två svar anses vara riktiga, men
det är bara ett bestämt svar som räknas. På en bild finns det en gran. Svar-
salternativen är kran, gran, garn och gren. Gran är rätta svaret medan gren
blir fel. Exempel ur läsförståelsedelen är liknande: Meningen lyder: ”i en
stad kan man bo. I en båt kan man … ko, ro, lo, bo.” Rätt svar är ro, bo
duger inte.
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Lärarna anser att elever som uppmuntras att vara kreativa och tänker i
egna banor lättare gör fel än elever som är vana att göra rätt – söka facit-
svar. Dessutom menar lärarna att de svaga eleverna kommer i kläm:
”Dessutom har vi ju det självklara faktum att de ”svaga” eleverna än en
gång får sin svaghet bekräftad och deras ofta dåliga självförtroende blir
ännu sämre” (s. 53).

Både testet i svenska och matematik ska utföras på en viss tid, vilket är
ytterligare en negativ faktor för bl.a. de långsamma och kanske mera nog-
granna eleverna. Angående matematiktestet säger artikelförfattarna.

Matematiktestets inriktning på snabbhet kan särskilt för de yngre
eleverna resultera i att man snarare mäter elevens motoriska för-
måga än förmågan att lösa matematiska uppgifter. Den rangord-
ning av eleverna som testens enkla mekaniska räkneoperationer
åstadkommer torde tillhöra de enklare uppgifterna för en lärare
(s. 53).

Under rubriken Frustrerade lärare framkommer det, utöver kritiken mot
testens uppläggning och giltighet, invändningar mot att många lärare med
längre undervisningserfarenhet och ambition att fullfölja läroplanens in-
tentioner känner sig frustrerade och manipulerade. Detta belyses genom
citat ur Lgr 80 med anknytning till att diagnostiska prov måste vara knutna
till den enskilde eleven vid den tidpunkt så anses lämpligt. Med de av läns-
skolnämnden anvisade testen skulle lärarnas planering kullkastas.

Lärare hetsas att forcera inlärningsgången för att alla elever ska
ha chans att klara testen. Denna forcering drabbar elever med
problem. Det finns risk att man skapar läs- och skrivsvårigheter
och blockeringar gentemot matematiskt tänkande (s. 53).

De upprörda artikelförfattarna anser att människosynen bakom testen stri-
der mot Lgr 80:s elevsyn – barnen far illa och lärarnas yrkeskicklighet
ifrågasätts. Synen på elevers kunskapsutveckling stämmer inte heller över-
ens med sådana test. Direkta tolkningsproblem av testets användning och
av testresultat påvisades också.

Sammanfattat tycker jag att artikelinnehållet är mycket tänkvärt och
kan väcka en hel del synnerligen intressanta pedagogiska frågor. Vi kan
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ställa oss frågan om de dåvarande länsskolnämnderna och kommunerna
ute i landet dragits med i utvärderingsivern av skolans verksamhet utan att
riktigt förstå konsekvenserna? Fanns det risk för amatörmässighet i ut-
formning av bedömningsunderlag och tolkning av resultat? I min studie
kan även frågan om huruvida sådana eventuella tendenser består över tid.

Ett exempel som tyder på att sådana risker fanns framstår genom brev
från Wagner och Andersson (1988) och den brevväxling detta brev utlöste
mellan Wagner, skolstyrelsen i Lund och Länsskolnämnden i Malmöhus
län angående en diagnos, som Skolstyrelsen i Lund beslutat om.

I det första brevet meddelar Wagner och Andersson Skolstyrelsen i
Lund att de vägrar delta i ”Rättstavningsdiagnos” åk 2, som skolstyrelsen
beslutat om 88 08 24. Som skäl angav Wagner och Andersson bl.a. ”…att
mättekniska test strider mot den kunskapssyn och språksyn som läroplanen
förespråkar. Diagnoser, som är kognitiva utgår från helhetssynen på språk
och tänkande och fokuserar processen.”

Wagner (1988) fortsätter sin korrespondens angående den av Lunds
skolstyrelse beslutade ”Rättskrivningsdiagnosen” i ett brev till Länsskol-
nämnden. I brevet står bl.a. följande.

Många med mig är upprörda över att vi som lärare beordras utfö-
ra handlingar i skolan som har förödande konsekvenser för lärare,
elever och för genomförandet av Lgr 80. Många undersökningar
visar att arbetssättet i skolan styrs av prov och den kunskapssyn
dessa prov företräder. De mättekniska diagnoser som kommunen
beordrar lärare att utföra är därför ett klart hinder för genomfö-
randet av Lgr 80. De inkompetensförklarar dessutom lärarna. Det
känns förnedrande att t. o. m våra arbetsgivare förhåller sig till
oss som icke professionella.

Wagner undrar om länsskolnämnden tyst kan åse vad som händer på sko-
lorna då de vid sina besök är ute på skolor för att se om arbetssättet över-
ensstämmer med Lgr 80 och avslutar brevet (88 11 02) med två frågor till
Gert Löfqvist på Länsskolnämnden i Malmöhus län:

* Hur ställer sig Länsskolnämnden till de mättekniska proven?
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* Vilken funktion har nämnden vid genomförandet av läroplanens
mål?

Länsskolnämnden lät tydligen frågan om riktigheten i diagnosen och förfa-
randet gå vidare. Dåvarande undervisningsrådet vid Skolöverstyrelsen
Hans Hamber (1988) svarar att om prov bör användas, och i så fall vad
slags prov, beror på ändamålet och att diagnostiska material, som det här
handlade om, kan vara till hjälp för lärarna i undervisningen. Han säger
också att ”prov som metod för att utvärdera undervisning är debatterad i
flera sammanhang”. Efter en beskrivning av sådana ”sammanhang” tar
Hamber upp ett speciellt problem.

Ett speciellt problem med prov är den styrande effekt som dessa
har. Lärare anpassar ofta – medvetet eller omedvetet – sin under-
visning så att moment som blir föremål för prov blir särskilt
uppmärksammade. Om prov däremot företrädesvis mäter det lätt
mätbara och i värsta fall sådana moment som inte är centrala en-
ligt läroplanen, är det en uppenbar risk att effekten blir negativ.

Frågorna kring diagnosen i Lunds kommun besvarades denna gång tydli-
gen inte tillfredsställande, vilket framkommer av ännu ett brev till Arne
Kristoffersson vid Länsskolnämnden i Malmö där Wagner (1989) ställer
ytterligare tre frågor.

* Hur ska vi lärare förhålla oss när de lokala besluten uppen-
barligen strider mot läroplanen?

* Vilka handlingar har man som grund då man hotar lärare med
avsked eller lönenedsättning?

* Vad anser länsskolnämnden om diagnosförfarandet som Lunds
skolstyrelse förordar?

Avslutningsvis skriver Wagner i detta brev att hon överväger att kontakta
massmedia om länsskolnämnden inte svarar ”inom rimlig tid”. Hon anser
att: ”Det som tydliggjorts här är av intresse för lärare i hela landet.”

Detta uttalande kan jämföras med vad Brekke m.fl. (1990) framförde i
sin inlaga nästan exakt ett år senare och som relaterats ovan.
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Som lärare i Malmö erfor jag en något annorlunda utveckling av obli-
gatorisk diagnostisering, men med viss likhet när det gällde lärares reak-
tioner mot obligatorium och form av bedömning. En ny läs- och skrivdia-
gnos infördes successivt med början vårterminen 1990. Jag har valt att
beskriva förloppet i sin helhet för att vi ska få en uppfattning om hur bety-
delsefullt det tycks vara att kartlägga hela grupper av elever och motive-
ringar bakom ett sådant förfarande. Samtidigt vill jag ge en bild av hur
komplicerat och tidskrävande processen att utforma och införa sådana
diagnoser är och som vi ska se blir en kortlivad produkt, som knappast
kommit i bruk förrän den byts ut mot ett annat bedömningsunderlag. Hur
ny en ny bedömningsform egentligen är och vad det innebär för lärare och
elever återstår att se.

Sedan läsåret 1979/80 hade skolorna i Malmö erbjudits tre standardise-
rade diagnostiska prov i svenska för årskurs 2, DLS (Diagnostiska Läs och
Skrivprov), H4 (eleven får en minut för högläsning av lösryckta ord), båda
konstruerade på 1950-talet, och läsförståelsetestet TL (Tyst Läsning).

Malmö Skolor (1988) redovisade en enkät till lärare rörande erfaren-
heter av dessa diagnostiska prov. I denna rapport står det följande att läsa:
”Då diagnosen påbörjades var det viktigaste syftet att med bl.a. dem som
utgångspunkt verka för att åtgärder för elever med svårigheter i svenska
skulle vidtagas för att därigenom ge dem en gynnsam skolsituation.”

I april samma år meddelade Skolkontoret i Malmö (1988). ”Vi upphör
med denna typ av diagnos, då vi finner det angeläget att kunna tillhanda-
hålla en diagnos som överensstämmer med läroplanens syn på barns språk-
utveckling – en syn som är väl förankrad i internationell och svensk språk-
forskning.”

UGR/socialmedicinska avdelningen redogjorde i samma skrivelse för
planerna på en ny diagnosmodell i svenska. Den grupp som arbetade med
utformningen av den nya diagnosen fick benämningen LOS-arbets-
gruppen, där LOS står för Läs Och Skriv. Den nya diagnosmodellen bör
enligt Skolkontoret

- vara individrelaterad

- se till alla sidor av elevens språk – inte enbart språkets form
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-   kopplas ihop med ett konkret innehåll och arbetssätt i under-
visningen.

Malmö skolor (1989) följer upp utvecklingen av arbetet med diagnosen
och informerar undervisande personal på lågstadiet, där diagnosen skulle
utprovas i ett inledande skede.

Mål för LOS-gruppens arbete har varit, att diagnosen ska över-
ensstämma med Lgr 80:s synsätt och SÖ:s målnivåer i svenska.
Detta innebär att diagnosen ska ge vägledning om var en elev be-
finner sig i sin språkliga utveckling och peka fram mot ett arbets-
sätt, som stärker elevens motivation, självförtroende och språkli-
ga förmåga.

Läs- och skrivdiagnosen skulle vid denna tidpunkt gälla för årskurs 3 i
stället för som tidigare i årskurs 2 och utvidgades sedermera till att gälla
även för årskurs 5. Under utarbetandet av diagnosen engagerades lärare på
låg och mellanstadiet ute på olika skolor i Malmö.

!992 var diagnosmodellen i svenska klar och Malmö skolor (1992)
nämnde förutom det som markerats 1989 angående målen för LOS-
gruppen ”att diagnosen kan vara till hjälp för läraren i det svåra och myck-
et viktiga arbetet med att stimulera och utveckla elevernas språk …”.

Diagnosmodellen i svenska började användas i Malmö skolor i åk 2 och
åk 5 och utökades till åk 8 läsåret 1993/94 och betecknades som en under-
sökning av elevernas läs- och skrivförmåga. Resultaten för samtliga skolor
i Malmö från vårterminen 1994 sammanställdes och enligt denna deltog 99
% av eleverna i hela kommunen i åk 2 och åk 5 och 98 % i åk 8.
 I en rapport från Malmö skolor (1994) kunde man utläsa resultaten i
olika diagram. I samma rapport från undervisningsavdelningen förklaras
nu bakgrunden till diagnosmodellen något annorlunda lydande än tidigare:
”Bakgrunden till diagnosmodellen är kunskapssynen i Lgr 80 och denna
syn stämmer väl överens med grundsynen i Lpo 94 med tillhörande kurs-
planer.”

Vidare redovisades modellens uppbyggd kring basfärdigheterna tala,
läsa och skriva och hur dessa är uppspaltade i underrubriker, som i sin tur
kategoriseras i fyra utvecklingsnivåer.
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Lpo 94 var vid denna tidpunkt klar för distribution och arbetet med de
lokala arbetsplanerna pågick på de enskilda skolorna, vilket torde vara
anledningen till att formuleringen ändrades till att passa även Lpo 94. På så
sätt hade Malmö skolor varit förutseende. Samtidigt höll man liksom år
1989 fast vid att: ”Diagnosen ska ge vägledning om var eleven befinner sig
i sin språkliga utveckling och peka fram mot ett arbetssätt som stärker
elevens motivation, självförtroende och språkliga förmåga.”

Nu förhöll det sig så att många lärare tyckte det var omständligt och
tidskrävande att genomföra den obligatoriska läs- och skrivdiagnosen samt
att göra de subjektiva bedömningarna likvärdiga. Genom resultat-
redovisningar och diagram för hela kommunen kunde varje skola bilda sig
en uppfattning om var deras respektive elever befann sig på de diagnostise-
rade områdena i svenska. Samtidigt fick varje enskild skola sina egna re-
sultat separat. Så bifogades t.ex. i en rapport från Malmö skolor (1994)
rörande ”Elevers läs- och skrivförmåga i årskurserna 2, 5 och 8 året
1993/94” resultatet för ”Ert rektorsområde”. Om detta stod det av någon
anledning att ”Det sprids ej utan skall användas vid det fortsatta arbetet
inom det egna området. I verksamhetsberättelsen för 1994 skall resultatet
kommenteras.”

Resultatet på enskild skola omslöts således med ett visst hemlighets-
makeri samtidigt som det skulle vara underlag för en offentlig skrivelse.

Läs- och skrivdiagnosen blev allt mer formaliserad och i ovanstående
rapport från Malmö skolor (1994) meddelades att Sammanställning av
elevernas läs- och skrivutvecklingsnivå utökas med en kolumn i LÄSA och
SKRIVA. Här fyller ansvarig skolledare i hur många procent av det totala
antalet elever i årskursen som finns i bedömningsgrupp 3 respektive 4.”

1996 upphörde den obligatoriska diagnostiseringen i svenska, som i
grunden var uppbyggd kring Läsdiagnos och läsundervisning i grundsko-
lan och Skrivdiagnos och skrivundervisning i grundskolan, utgivna av SÖ
1984, i Malmö skolor – i matematik förekom ingen obligatorisk diagnosti-
sering.

Malmö stad, stadskontoret (1996) låter i ett meddelande med rubriken
Obligatoriska nationella prov i Malmö skolor att ”Malmö kommunstyrelse
beslutade den 30/10 1996 att de nationella proven i svenska och matematik
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för år 2, 5, 7 och 9 blir obligatoriska för grundskolan i Malmö samt att
resultaten för hela kommunen sammanställes årligen.”

De nationella proven skulle ersätta ”den utvärdering av elevernas läs-
och skrivförmåga som genomförts årligen genom LOS-diagnosen. Skol-
verkets material för att ge stöd vid bedömning av elevernas kunskaper
skall användas från och med 1977.”

Jag har citerat de formuleringar som fanns i meddelandet. Stads-
kontoret/kommunstyrelsen skiljer sålunda inte på prov och diagnoser. De
nationella proven och diagnoserna obligatoriska i Malmö skolor, vilket
inte överensstämmer med Skolverkets rekommendationer för hela bedöm-
ningsmaterialet. Av erfarenhet vet jag att ett flertal lärare vänder sig mot
just det obligatoriska utförandet och redovisandet av resultaten. Liksom
tidigare vid LOS-diagnosen anser många lärare att genomförandet är allt-
för tidskrävande och ser farhågor i att resultaten är en produkt av subjekti-
va bedömningar, vilka dessutom sammanställs rent statistiskt för hela
kommunen.

1.1.1 Bedömning i skolan
Bedömning av elever har intresserat mig under min lärarbana. Det som
från början syntes vara ett relativt okomplicerat förfarande har blivit ett
alltmer mångfacetterat och omdebatterat fenomen. Jag har bland annat
ställt mig frågor som överensstämmer med de Rowntree (1977) tar upp.
Utifrån sina egna erfarenheter belyser han bedömningsproblematiken.

Medan jag skrev en tidigare bok om undervisningsplanering
(Rowntree, 1974), blev jag ideligen påmind om bedömningens
avgörande betydelse. Jag fann att vad jag än skrev om – mål och
målsättningar, inlärningserfarenheter, strukturering av kunskaper,
utvärdering och förbättringar i undervisningen – stack frågan om
bedömning hela tiden upp huvudet och hotade att dominera dis-
kussionen (s. 99).

Bedömningsfrekvensen tycks öka redan under de tidiga skolåren. På hög-
stadiet utökas mängden provtillfällen till flera prov i veckan. I grundskolan
bedöms elever och deras prestationer på olika områden från skolstarten till
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den dag de går ut från den obligatoriska skolan. En del bedömningar sker
genom läxförhör, prov, test och diagnoser medan andra sker genom lärares
iakttagelser och elevsamtal. Vissa bedömningsunderlag och direktiv kom-
mer från Skolverket. De flesta bedömningsunderlagen står det i regel den
enskilde läraren fritt att använda och ofta är det läraren själv, som sätter
samman sina egna prov.

Från första skolveckan till slutet av nio års skolgång är elevernas, vi
kan kalla dem Pelle och Pia, liv kantat av bedömningar av skiftande slag
och tycks bara öka i antal och omfattning allt efter som åren går. Följande
översikt ger en bild av detta.

Redan vid skolstarten är det vanligt att nybörjarna genomgår språk-
mognadstest, någon form av förkunskapsprov på matematiska begrepp
samt bedömning av motorisk och perceptuell mognad.

Under de första tre skolåren förekommer i regel inga omfattande kun-
skapsprov/läxförhör medan diagnoser i matematik efter genomgångna
kursmoment och rättstavningsprov (diktamen) införs relativt tidigt. Någon
gång under skolår 2 finns det möjlighet att ställa diagnos i svenska och
matematik med Skolverkets diagnosmateriel som underlag.

Från och med fjärde skolåret utökas bedömningarna med hjälp av allt-
mer omfattande skriftliga prov och läxförhör i samtliga ämnen.

För bedömning i skolår 5 rekommenderas skolorna att använda de na-
tionella proven i ämnena svenska, matematik och engelska. Om Pia och
Pelle bor i Malmö är, som tidigare nämnts, de nationella diagnoserna och
proven obligatoriska skolår 2, 5 och 7.

Under de sista tre åren i grundskolan duggar prov – och testtillfällena
tätt, Resultaten är i regel betygsgrundande redan från det sjunde skolåret.

På högstadiet är en del nationella ämnesprov obligatoriska. Dessa är
delvis subjektiva förutom att olika lösningar på en och samma uppgift
räknas som godkända, vilket i regel fortfarande inte gäller för skolans (läs
lärarnas) egna prov.

Elevers reaktioner
Elever kan genom inlägg föra fram synpunkter. Med stor öppenhet beskri-
ver de sina upplevelser i skolan och då inte minst kring lärares bedöm-
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ningar, prov och betyg. Nedanstående utdrag ur ett brev i Postlådan (1996)
får stå som ett talande exempel.

När man börjar första klass känns skolan rolig och man tycker att
det är kul att gå dit på morgonen. Sedan sex – sju år efter det
känns allt så meningslöst och helger och lov kommer som en be-
frielse.

Och sen, som kronan på verket, sätter de en stämpel på en. ”Han
har varit snäll, han får 5:a/4:a/VG.” Visst är det kul att öppna ku-
vertet på avslutningsdagen och hitta ett gäng 4:or och 5:or, men
när tre – fyra i klassen snabbt lämnar klassrummet med tårar i
ögonen så känns det för jävligt. Då har väl skolan misslyckats.

Blir man verkligen en bra medborgare av att ständigt känna sig
orättvist behandlad, eller av känslan att man i slutändan inte kan
påverka något i alla fall. För det enda betyget säger om dig är hur
bra läraren tyckte du var.

Nej när hela skolan kretsar kring betygen och proven kommer det
viktiga bort.

Arga Myran (s. B 3)

Detta brev avslutas efter flera synpunkter på skolan och lärarna med en
fråga om det finns något fackförbund för elever och som slutkläm:
”Någonstans måste det väl gå att få hjälp!”

1.2 Syftet med undersökningen
Min utgångspunkt är att lärares och elevers inställning till och uppfattning-
ar av bedömning bör vara känd och stämma överens så att man arbetar i
samma riktning för att bedömningar ska bli fruktbärande meningsfulla,
fruktbärande och med hög kvalitativ potens.

Intresset bakom föreliggande undersökning är att synliggöra bedöm-
ningsproblematiken i grundskolan.
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Ett av syftena med denna undersökning är att utröna om dylik överens-
stämmelse existerar. En möjlighet är då att ta reda på elevers uppfattningar
av bedömning samt se hur lärare uppfattar elevers uppfattningar. Elevers
upplevelser kring bedömning/olika bedömningsformer kan variera och
innebära effekter för resultat och bör därför beaktas. Även härvidlag är det
min tro att om bedömning ska ske så gynnsamt som möjligt bör upplevel-
serna som fenomen vara kända för bedömarna. Ett annat syfte är att syn-
liggöra elevers reaktioner och göra bedömningar med hänsyn även till
detta för maximalt uppnående av skolans insatser som ett led i elevernas
totala utveckling

Intresset är att ta reda på hur elever och lärare uppfattar och upplever
bedömning i skolan.

Begreppen upplevelse och uppfattning definieras av Gunnarsson
(1995): ”Upplevelsen representerar för mig den emotionella helheten, som
i varje stund inte bara består av nuet, utan även av förflutet och framtid i
mötet med individ och miljö” (s. 12).

Vidare säger Gunnarsson att: ”Upplevelsen framstår för mig således
som helheten av vilken uppfattningar är en aspekt som jag ser som relate-
rad till en mer kognitiv funktion” (s. 40).

Jag väljer att använda begreppen upplevelser och uppfattningar med
denna innebörd.

1.3 Problemformulering
Undersökningens huvudintresse ligger på elevers och lärares uppfattningar
och upplevelser av bedömning, vilket leder till nedanstående frågor till
lärare respektive elever:

1. Elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning
Uppfattningar
1. Vad uppfattar eleverna som bedömning?
2. Vilka funktioner anser eleverna att bedömning har?
3. Vad tycker elever na är viktigt att bedöma?
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Upplevelser
4. Hur upplever eleverna bedömningssituationer?
5. Hur vill eleverna att bedömning skall ske?

2. Lärares uppfattningar av bedömning

Bakgrund till bedömning i skolan
6. Varför bedömer lärare eleverna?
7. Vad vill lärarna ta reda på genom bedömning?
8. För vem/vilka görs bedömning?
9. Varifrån kommer önskemålen/direktiven om att bedömning ska göras?

Innehåll och utformning
10. Hur utformas bedömningsunderlagen?
11. Vem/vilka utarbetar dessa?
12. Hur ser lärarna på olika former för bedömning?

Uppföljning
13. Vem/vilka tolkar resultaten av bedömningarna?
14. Hur tolkas resultaten?
15. Vem/vilka tar del av resultaten?
16. Hur används resultaten?

1.4 Disposition

Kapitel 1 Bakgrund, syfte och problemställningar
Bakgrunden till undersökningen presenteras. Syftena bakom studien och
härur framkomna frågeställningar utgör grunden till problemformuleringar.
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Kapitel 2 Teorier
Teorier som är relevanta för studien om bedömning i skolan i ett nationellt
och internationellt perspektiv redovisas.

Kapitel 3 Begrepp
Begrepp som är relevanta för undersökningen presenteras och förklaras.

Kapitel 4 Bedömning och de svenska läroplanerna
För att få en bakgrundsbild till bedömning i skolan och  underlag till för-
klaringar av resultatet av undersökningen, sker en genomgång av  svenska
skolans läroplaner. Här görs även en översikt av förekomst och utveckling
av bedömning och betyg under tidsperioden 1940 – 1999.

Kapitel 5 Empiriska studier
Undersökningsmetoder och behandling av bearbetningsmodeller för delre-
sultat i de empiriska delarna tas upp och diskuteras. De empiriska studier-
na görs med hjälp av enkät till lärare på 12 skolor och 42 elevintervjuer.

Kapitel 6 Lärarstudien
Kategorisering, analys och tolkning av 127 lärares svar på fyra öppna frå-
gor redovisas och exemplifieras.

Kapitel 7 Elevintervjuerna
Intervjuerna bygger på elevers uppfattningar och upplevelser av bedöm-
ning, varför analys och tolkning sker stegvis kring dessa två delar och
sammanfogas till en helhetsbild där bl.a. två typelever framträder.

Kapitel 8 Sammanfattning
Uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan, som de återspeglas i
lärares och elevers utsagor, synliggörs, analyseras, tolkas och diskuteras.

Kapitel 9 Diskussion
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2 Teoribakgrund och tidigare forsk-
ning

2.1 Inledning
Bedömningar utgör en väsentlig del av undervisningen och sker utifrån
olika teorier, aspekter och dimensioner. Bedömningsförfarandet kan givet-
vis variera beroende på lärares pedagogiska inriktning och inställning till
bedömning, elev- och kunskapssyn, läroplanernas anvisningar, direktiv
från central myndighet etc. Teorier bakom bedömning kan vara lärarens
”privata” men påverkas förmodligen mer eller mindre av rön från tidigare
forskning inom vetenskaper som pedagogik, psykologi, sociologi och vissa
områden inom medicinen.

2.2 Bedömning i ett internationellt perspektiv
Bedömningsfrågor fokuseras ständigt. Det finns både likheter och skillna-
der beroende på var i ”världen” man befinner sig. Arfwedson (1998) för-
klarar att skillnaderna främst beror på var man lägger tyngdpunkten och att
detta i sin tur beror på olikartade forskartraditioner. Hon beskriver två sätt
att se på undervisning nämligen anglosaxisk och tysk syn. I anglosaxiska
länder är de teoretiska grunderna huvudsakligen inlärnings- och utveck-
lingspsykologiska medan det tyska utbildningstänkandet från början har
stått på en filosofisk, antropologisk grund. Arfwedson påpekar dock att
den tyska traditionen numera blandas med både sociala och psykologiska
inslag.
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Oavsett grundläggande teorier finns det ett behov att utvärdera under-
visningen och resultaten på nationell nivå. Tekniker och former för sådan
bedömning kan te sig olika världen över, vilket vi ska se exempel på i föl-
jande avsnitt.

Broadfoot (1995) säger att behovet att öka sådan kompetens, som inte
kan testas genom mera traditionella tekniker, har gett upphov till en ut-
veckling av alternativa bedömningsformer.

Historiskt sett har evaluering inom utbildning i stor omfattning skett
genom att mäta individuell intellektuell kapacitet. I samband med behovet
av att tillhandahålla underlag för individers lämplighet till den expande-
rande industriella ekonomin uppstod ett pressande behov av att finna me-
kanismer för bedömning, som kunde identifiera de bästa kandidaterna.
Broadfoot (1995) påpekar att då testresultaten blev så determinerande för
hela livet var det oundvikligt att kravet på reliabilitet blev centralt. Frågan
om validitet – om testen verkligen mätte vad de var avsedda för, fick en
underordnad betydelse. Resultaten skulle i första hand vara jämförbara.
Reliabilitetskravet tenderar att leda till en koncentration på frågor om vad
som är reellt mätbart och ett negligerande av högre intellektuell, personlig
och social kompetens.

Erickson (1998) anser däremot att analyser av både reliabilitet och vali-
ditet är väsentliga vid utformningen av de nationella proven i Sverige. Hon
påpekar emellertid att validitet på senare tid mera ses som ett enhetligt
begrepp mot tidigare då det klassificerades i olika kategorier. Det överord-
nade är att uppnå begreppsvaliditet. Erickson stöder sina synpunkter ge-
nom att hänvisa till Messick och Cronbach: ”De menar vidare att validie-
ring inte främst avser test eller resultat som sådana utan snarare den tolk-
ning och användning testresultaten ger upphov till” (s. 81).

Erickson framhåller att testningens etiska dimension uppmärksammas
allt mer.

Eftersom resultaten på prov och de konsekvenser tolkning och
användning av dessa medför har stor betydelse för enskilda indi-
vider, har testningens etiska dimension allt mer kommit att upp-
märksammats (se t.ex. Messick, 1981; Spolsky, 1981). Bakom-
liggande värderingar och syften måste noggrant analyseras liksom
sociala, utbildningsmässiga och personliga konsekvenser. Mes-
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sick ser detta som en nödvändig del i valideringsprocessen  (s.
81).

Eisner (1982) kritiserar kraftfullt den (då) förhärskande provtraditionen
och beskriver hur lärare i USA tillhandahålls testpaket, som kan användas
som bevis för elevernas framgång i bemästrandet av varje sådant steg.
Detta kan i sin tur leda till att eleverna tror att den viktigaste orsaken till att
studera är att passera test eller bli skickliga i att lämna arbetsområdena ett i
taget.

Samma författare menar vidare att de centrala mätmodellerna endast
förutsätter att de studerande kan syntaxer och regler inom t.ex. matematik
och att det krävs kunnighet i sådana elementära ämnen som läsa, skriva
och matematik (de tre R:n) som viktiga instrument. ”The dominating con-
ceptions of cognition, intelligence, human achievement, evaluation, and
research have been shaped by the belief that discourse and number are the
central modes through which such operations are performed” (s. 71).

Eisner argumenterar för att om ord och siffror ska bli meningsfulla ska
de kunna sättas in i sensoriska sammanhang och att ord och siffror endast
är två representationsformer.

I have argued that words and numbers, to be meaningful, depend
upon concepts that are sensory in nature, I have argued, further,
that words and numbers are only two forms through which repre-
sentation takes place. I have provided this argument because I
believe that assumptions that we hold about the mind influence
the practices and policies that shape our educational lives… (s.
71).

Bedömning/assessment
För att få en vidgad bild av bedömningsproblematiken ska vi se på några
forskares beskrivningar och erfarenheter från olika delar av världen. Deras
rön kan jämföras och ge förklaringar till den komplicerade begreppet be-
dömning. Internationella begrepp som används i utbildnings-sammanhang
är ”assessment” eller ”measurement” och likaså evaluering.
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Begreppet ”assessment” i svenska texter tas bl.a. upp av Korp (1998).
Hon förklarar att betydelsen av att ”mäta” i strikt mening innebär att något
får ett numeriskt värde men att det engelska begreppet ”assessment” passar
bättre när det t.ex. gäller att ”mäta” förståelse. Assessment refererar nämli-
gen till hela utvärderings- och bedömningsprocessen. ”Authentic assess-
ment” och ”performance assessment” är andra termer som alltmer syns i
den moderna forskningen kring bedömningsproblematiken i skolan. Tor-
rance (1995) menar att:

“Authentic assessment” is a generic term which is gaining inter-
national currency to describe a range of new approaches to as-
sessment. The basic implication of the term seems to be that the
assessment tasks designed for students should be more practical,
realistic and challenging than one might call ”traditional” paper-
and-pencil tests. The term ”performance assessment” is also quite
widely used to describe such new approaches (Introduction,
Torrance 1995).

Autenticitet
Erickson (1998) tar också upp frågan om ”autenticitet”.

Bakom konstruktionen av de nationella proven i främmande
språk ligger en strävan efter autenticitet, d.v.s. ett försök till mi-
nimering dels av skillnaderna mellan språket i proven och språket
i verkligheten, dels mellan typen av uppgifter i testen och de situ-
ationer i verkliga livet som kräver språklig kompetens     (s. 82).

Hon anser att autenticitet är en väsentlig aspekt av validitet. Om man ser
på validitet som ett med tanke på tolkning och användning av testresultat
bör testtagarnas synpunkter beaktas i utvecklingen av prov, s.k. test-taker
feedback.

Ett övergripande internationellt begrepp är ”assessment performance”,
vilket omfattar det totala genomförandet – vad man eftersträvar att upp-
fylla i ett bedömningsprogram. Broadfoot (1995) har sammanställt de rå-
dande tendenserna.
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1. An increasing emphasis on formative, learning-integrated as-
sessment throughout the process of education.

2. A commitment to raising the level of teacher understanding
and of expertise in assessment procedures associated with the
devolution of responsibility for quality assurance in the certifica-
tion process.

3. An increasing emphasis on validity in the assessment process
which allows the full range of curriculum objectives including
cognitive, psychomotor and even affective domains of learning to
be addressed by the use of a wider range of mote ”authentic”
techniques for gathering evidence of learning outcomes.

4. An increasing emphasis on describing learning outcomes in
terms of particular standards achieved – often associated with the
pre-specification of such outcomes in a way that reflects the inte-
gration of curriculum and assessment planning.

An increasing emphasis on using the assessment of individual
pupils learning outcomes as an indicator of the quality of educa-
tional provision, whether this be at the level of the individual
classroom, the institution, the state, the nation or for international
comparisons (s. 12).

Torrance (1995) säger att det under de senaste åren har ställts många krav
på potentiella positiva effekter på nya former av ”assessment” av kvalite-
ten på undervisning och lärandeprocessen och standarden på resultaten av
detta. Det som argumenteras speciellt är att kvaliteten på undervisningen
bör ökas men även hur förhållandet kvaliteter på lärokurser och inlärning
ska kunna bedömas:

In particular, it is argued that the quality of teaching will be im-
proved, with respect to both curriculum coverage and teaching
methods, if higher-order skills and competencies such as prob-
lem-solving, investigation and analysis are included in what is to
be assessed.
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…However, it is not at all clear exactly how the process of im-
provement might be brought about and in this respect debates
about the relationship between assessment, curriculum quality
and learning have begun to overlap with more overtly political
debates about standards, accountability and the possibility of
leading changes in schooling by instigating changes in assess-
ment (s. 44).

Torrance citerar i detta sammanhang ett utdrag ur en TGAT-rapport (Task
Group on Assessment and Testing) värdet av ”assessment” i Storbritannien
uttrycks.

Promoting children´s learning is a principal aim of schools. As-
sessment lies in the hart of this process…it should be an integral
part of the educational process, continually providing both
”feedback” and ”feedforward”. It therefore needs to be incorpo-
rated systematically into teaching and practices at all levels (s.
52).

Denna TGAT-rapport rekommenderar också att både elementen i TA (Te-
acher Assessment) och SAT s (Standard Assessment Tasks) skall involvera
en blandning av test och praktiska uppgifter. The SEAC (School Examina-
tions and Assessment Council) anser att det nya bedömnings-systemet
skulle kunna leda till utveckling på skolnivå.

Som en motsvarighet till SAT s skulle man kunna se de svenska natio-
nella diagnoserna för skolår 2 och 7 samt ämnesproven för skolår 5 och 9.
För skolår 9 är proven obligatoriska medan det övriga materialet för an-
vändas fritt. På regeringens uppdrag ansvarar Skolverket för att diagnoser
och prov i ämnena svenska, engelska och matematik utvecklas.

Resultaten utvärderas kontinuerligt av Skolverket varefter revideringar
görs om så anses vara nödvändigt. Till skillnad mot ”SAT-lärarna” har mig
veterligt inte de svenska lärarna ”utbildats” för att kunna tolka resultaten
på de nationella diagnoserna och proven där det krävs ”subjektiva”/ kvali-
tativa bedömningar, vilket kan ses som en brist i utvecklingen av evalue-
ringsinstrument på makronivå. I en sammanställning i Skolverket (1996)
efterlyser t.ex. skolår 5-lärare tydligare gränser för bedömningen av ele-
vernas texter:
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Många framhåller dock även att bedömningsunderlaget var svårt
att få grepp om och att bedömningen ändå blir subjektiv. Flera
tycks önska provuppgifter där endast ett svar är rätt per uppgift
och där det går att dra tydligare gräns mellan acceptabel nivå och
en som inte är godtagbar (s. 9).

Syftet med bedömningar på nationell nivå
Varje år tillställer Skolverket de svenska skolorna s.k. Nationella prov i
ämnena svenska, engelska och matematik. Skolverket hävdar att de natio-
nella proven ger förutsättningar för att elever i dessa ämnen bedöms lik-
värdigt oberoende av kontext, d.v.s. oberoende av vilken enskild skola de
går i, vilket framkommer i ett nyhetsbrev från Skolverket (1998).

Elevernas prestationer skall kunna bedömas på ett likvärdigt sätt
oavsett i vilken skola eleverna går, vilka böcker de läst och vilket
arbetssätt som tillämpats. Syftet med proven är också att så allsi-
digt som möjligt pröva elevens förmåga inom respektive ämne.
För grundskolans del skall resultaten bidra till att den vidare ut-
bildningen kan planeras på ett ändamålsenligt sätt (s. 1).

Enligt Grundskoleförordningen 7 kap. 10 skall de nationella proven an-
vändas för att bedöma elevers kunskapsutveckling i svenska, engelska och
matematik och som stöd för betygsättning. Det primära syftet med det
nationella diagnosmaterialet, som är ett ”erbjudande” är att ge skolan ett
stöd för att bedöma enskilda elevers möjlighet att uppfylla de i kursplanen
uppställda kunskapsmålen. Förutsättningen för att proven ska fungera så är
att man accepterar utgångspunkten att kunskaper i svenska, engelska och
matematik är kontextoberoende. Detta antagande är starkt ifrågasatt. Så
hävdar t. ex, Broadfoot (1995) och Torrance (1995) att elevers kunskaper
och prestationer är mycket starkt knutna till det sammanhang i vilket kun-
skaper lärts in och kunskaper prövas.

Test- och bedömningsmodeller
I en kritik av traditionell bedömning menar t.ex. Torrance (1995) att skolan
pressas till att visa maximala testresultat men vad det ”kostar” den verkliga
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undervisningen debatteras föga. Den huvudsakliga inblandningen på det
politiska nationella planet gäller testens utformning:

The main implication for the discussion here, however, is that the
political need for simple, quick tests which can produce compa-
rable results across very large groups of students, means that the
pressure to return to paper-and-pencil tests is enormous, … (s. 4).

Farhågorna har tydligen besannats, ty enligt Torrance´s beskrivning hade
eleverna i de engelska ”National Curriculum assessment” från början långa
komplicerade uppgifter att lösa men dessa har efter hand ersatts med enkla
papper- och penna test.

Gardner (1992) tycker att de s.k. ”standardiserade proven” i Förenta
Staterna utvecklats alltför långt. Dessa test består i regel av valfrågor eller
frågor som kräver mycket korta svar.

I regel rättas proven av en maskin, och resultatet placerar eleven
inom olika grupper med statistisk precision. Det ”subjektiva”
elementet i proven har nästan eliminerats, vilket leder till det
prestigefyllda epitetet ”objektiva prov”. Ifall dessa instrument
också ger ett gott urval av de färdigheter och den förståelse som
man önskar att eleverna skall få står inte lika klart (s. 140).

Tendensen att mäta objektivt med standardiserade prov av enkelt slag upp-
vägs i dag av andra tendenser. Över hela västvärlden prövas nu mer kvali-
tativa bedömningar. Dessa prov kräver att elever talar, undersöker , skapar
och experimenterar. Broadfoot (1995) använder begreppet ”performance
assessment” när hon jämför bedömning internationellt.

For example, in California the new state-wide student assessment
program takes the ambitious view that performance assessment
which includes asking students to speak, research, create and ex-
periment as well as write, can be a basis for state-wide testing.

… In addition to the use of open-ended problems, enhanced mul-
tiple choice questions and investigations, portfolios are also sig-
nificant development.
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… Similar initiatives are taking place in many other states, in-
cluding Vermont, Michigan, Connecticut and Maine (s. 16).

I Scottland kan ”performance assessment” sammanfattas genom ett utdrag
som Broadfoot relaterar till Thomson and Ward 1992.

… specific arrangements for testing of children in P4 and O7
across three curricular areas – reading, writing and mathematics.

… Scrutiny of such units across the five attainment level (A-E)
reveals in the main, an attractive range of assessment materials
which are criterion – rather than norm – referenced (s. 17).

I Väst-Australien har ”Monitoring Standards in Education Program” ut-
vecklat ”assessment-frågan” och bl.a. producerat ett bedömningsunderlag
med angivna markeringar för vad som skall uppnås i engelska och mate-
matik skolår 3, 7 och 10.

Frågan är om de svenska nationella diagnoserna och proven kan ses
som exempel på ”performance assessment”. Svaret är både ja och nej. Ja,
om man ser till kursplanens skrivningar rörande ”Mål att sträva mot”, men
svaret är nej, om man ser till kursplanernas ”Mål att uppnå”. Om man så
ser på de olika nationella proven kan man konstatera inslag av
”performance assessment” t.ex. taluppgifter i engelska, gruppuppgifter i
matematik och läs- skriv-uppgifter i svenska. Som helhet kan de svenska
nationella proven dock inte karakteriseras som ”open-ended problems,
enhanced multiple choice questions and investigations” kompletterade med
”portfolios”. De har fortfarande många av de objektiva provens kritiserade
kännetecken.

2.3 Införande av nationella bedömningar
Lauvås (1998) talar bl.a. om målrelevans som ett krav vid evalueringar.
och nationell bedömning.

Dette kravet dreier seg om i hvilken grad evalueringen i virkelig-
heten ger en prövning av det den er tiltenkt å skulle pröve. Over-
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flatiska sett er det et sterkt anliggande at de forskjellige inn-
holskomponentene i faget skal vaere represtentert.

… Men det er ikke bare innholdsdekningen vi er opptatt av. Vi
har som regel oppfattninger av at det er ulike nivåer i kompetanse
som også skal pröves.

… Vi har intensjoner om at også höyere kognitive ferdigheter
(taxonomiske nivåer) skal avpröves (s. 17).

Uppgiften att genomföra centralt anvisade bedömningar är inte enkel. När
väl ett bedömningsprogram presenterats för lärarna är det deras ansvar att
utföra detta i sin klass på ett speciellt anvisat sätt.

Undersökningar pekar på att detta i praktiken innebär komplikationer,
som man inte har kommit till rätta med. Lärares personliga inställning, sätt
att presentera och genomföra prov och tolka resultaten överensstämmer
inte alltid med de ”politiska” intentionerna och kraven.

Exempel på införande av nationella prov
Broadfoot (1995) beskriver och analyserar ideologin bakom och effekterna
av att introducera nationella prov i undervisningen. Föräldrarna till skol-
barn i Skottland bojkottade test av 7-åringar i skolan då de befarade att det
blev för stor press på barnen och för liten nytta för både barn, lärare och
föräldrar. Konsekvensen blev att lärare fr.o.m. 1992 vill ha en
”undersökningskatalog”, som de själva kan välja sina uppgifter ur och
själva få administrera bedömningstillfällena när en enskild elev är redo för
det.

Broadfoot påpekar att det återstår att se om detta individuella förhåll-
ningssätt är hanterbart i en stor klass.
 I Frankrike har vittomfattande nationella bedömningar introducerats
med tydliga formativa syften. Lärarna administrerar centralt anvisade prov
till sina elever vid början av vissa bestämda utbildningssteg och använder
informationen som bas för en individuellt anpassad pedagogik. Broadfoot
menar att bedömningarna olyckligtvis inte är fullständigt överens-
stämmande varken med lärarnas ideologi eller med deras klassrumspraktik.
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Enligt Broadfoot är denna ofta informell och byggd påi ett elevcentrerat
perspektiv. Kravet på att följa bestämda, generella steg gör det svårt för
lärare att använda informationen.

I en engelsk studie av Broadfoot (1995), som innehöll en kombination
av klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever över hela
England, studerades reaktioner på ett nationellt prov. Det mest påtagliga
resultatet från denna undersökning var lärarnas reaktioner vid själva ge-
nomförandet av proven. Lärarna tenderade att ”personanpassa” sin egen
undervisning.

Teachers set up activities specifically so that they could make
their assessments; fewer used the normal classroom activi-
ties…teachers were uncertain about how often a child must dem-
onstrate what was required of a particular Statement (of attain-
ment) … several teachers were planning to use some of the tech-
niques from the Standard Assessment Tasks in their routine work.
(Her Majesty´s Inspectorate (HMI) 1992:13,21) (Torrance, 1995
s. 54).

2.4 Lärares förhållningssätt påverkar
undervisning/ bedömning

Det finns många exempel på hur lärares synsätt på undervisning och be-
dömning styr undervisning/inlärning, bedömningsformer och förfarandet
vid bedömningssituationer. För att belysa detta återkommer jag till den
ovan nämnda engelska undersökningen men även till andra liknande studi-
er i Sverige (Svingby, 1985, 1998) och i Norge (Lauvås, 1997).

Bedömning bygger på lärarnas sätt att undervisa
I två studier (Svingby 1985 och 1998) ställdes frågor om prov till ett repre-
sentativt urval högstadielärare. Svingby drar slutsatsen att lärarnas svar
kan tolkas som att provens viktigaste uppgift är att vara ”summativa” d.v.s.
som sammanfattande kontroll av resultat av undervisningen”.
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Lärarna framhöll emellertid också andra syften med prov såsom ”för att
motivera att eleverna anstränger sig, fungera som inlärningstillfälle, hjälpa
läraren att utvärdera sin undervisning, elevernas självvärdering.”

De exempel på prov som lärarna sände in talade emellertid ett annat
språk. 48 av 50 prov var ”summativa” och dessutom inriktade på enkla och
lätt mätbara kunskaper. Svingby (1998) konstaterar att: ”… ett fåtal lärare
medvetet använder proven för att utvärdera undervisningens kvalitet och
för att hjälpa eleverna att utvärdera sig själva, d.v.s. ett formativt synsätt på
proven, där dessa ingår i en undervisnings- och inlärningsprocess” (s. 39).

En betydande styrfaktor vid evaluering genom prov är traditioner. Lära-
re har länge använt sig av ”konventionella” prov, där elevernas resultat kan
mätas i siffror/antal poäng. Dessa prov är lätta att administrera och redovi-
sa på olika nivåer. Om en radikal förändring ska ske måste innovationerna
genomsyra hela undervisningssituationen, vilket bl.a. påpekas av Eisner
(1982).

It is my belief that sound curriculum change will require a
broader view of mind than is now salient in discussions of human
ability. It also will require a willingness to free oneself from tra-
ditional views of the content of the curriculum and the metods of
teaching (s. 72).

Lauvås (1997) tar upp ”summativ bedömningsform” som exempel på det
traditionsbundna i pedagogikens värld.

Knapt noe er så tradisjonsbestemt innenfor pedagogikken som
summativ individ-evaluering i skoler og andre utdannings-
institusjoner. Vi merker det som oftast ikke fordi vi blir innfört i
tradisjonen så umerkelig at vi knapt tenker at evaluerlingen kan
göres på andre måter enn den vi er vant til (s. 13).

Eisner (1982) anger också traditionsbundenheten som en av orsakerna till
att summativa prov ”lever kvar” i den utsträckning de gör. Han säger att
gamla lösningar, om där överhuvudtaget finns några lösningar, tycks åter-
försäkra eftersom de lämnar kvantitativt formulerbara besked. Det krävs en
vilja från lärare och styrande att göra sig fria från traditionella synsätt på
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kursinnehåll och undervisningsmetoder för att en förändring skall kunna
komma till.
 Torrance (1995) konstaterar i samband med lärarnas roll i det nationella
assessmentprogrammet att det är de traditionella assessmentbegreppen som
har blivit mest signifikanta i lärarnas tolkning av sin nya roll. Detta beror
enligt Torrance bl.a. på att programmet introducerades i ett politiskt kli-
mat, som lade vikt vid mätresultat och jämförelser mellan skolor.

2.5 Elevers syn på traditionella prov
Det finns forskare som misstänker att elever är nöjda med att bli bedömda
genom s.k. traditionella objektiva prov och läxförhör. Eisner (1982) menar
att många elever rentav tycks tro att den viktigaste orsaken till att studera
är att klara test. Han tycker att det är ett förvirrande faktum att många barn
lär sig tycka om säkerheten i testproceduren. Han tror att förklaringen lig-
ger i säkerheten i att man alltid kan veta om man lär sig rätt eller fel och att
det är en förföriskt lockande bekvämlighet i en värld, som karaktäriseras
av ovisshet, köpslående och dilemman.

I ett resonemang kring summativ respektive formativ evaluering fram-
ställer Lauvås (1997) elevers förmodade tankar om fördelen att vara in-
ställd på summativ värdering.

Det er en mindre farlig feil å instille seg på summativ evaluering
når det er formativ evaluering som foregår enn det motsatte. I den
formative evalueringen er det man ikke kan åg mestrer som skal
stå i fokus fordi det er dette eleven/studenten må arbeide med å
forbedre. Og da er det ikke saerlig klokt å brett ut alle sine svak-
heter hvis det etterpå viser seg att disse prestasjonene ble evaluert
summativt (s. 20).

Svingby (1998) tror att elevers uppfattningar om prov delvis beror på hur
de lyckats tidigare. De som lyckats mindre bra på prov upplever i mycket
högre grad än de duktiga att det är vanligt med skriftliga prov.

Troligen påverkar elevernas erfarenheter av prov och upplevelser
av själva provsituationen. Elevernas svar speglar sannolikt det de
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minns av skriftliga prov/läxförhör och deras frustration inför en
provsituation, som man inte kan komma undan, och där ens
oförmåga obönhörligt lyser från det vita bladet med de röda
bockarna (s. 39, 40).

I Broadfoots redogörelse (1995, s. 23) av SAT konstateras att av de lärare,
som tillfrågades om elevernas reaktioner vid genomförandet av SAT 1991,
rapporterade en tredjedel att en del barn visade tecken på stress. Drygt
hälften av lärarna antydde att eleverna upplevde ett nöje i att göra SAT s,
eftersom de beskrev uppgifterna med entusiasm.

2.6 Testängslan – test anxiety
Undersökningar om testängslan – test anxiety har mestadels gjorts på stu-
denter vid högre akademiska utbildningar och är därför inte självklart ap-
plicerbara på grundskolenivå. Inte desto mindre kan resultat från dylika
studier vara av intresse och ge en fingervisning om hur oro och ängslan
kan påverka elever och deras resultat vid test, prov och andra bedömning-
ar.

Vid en del undersökningar är populationen uttagen så att man kan göra
jämförelser mellan t.ex. olika etniska grupper, sociala grupper, kön eller
intelligensnivå (IQ), vilket gör att det redan i inledningsskedet gäller att
vetenskapligt identifiera ett representativt urval. Test anxiety är ett feno-
men som också måste definieras innan styrkan av testångest kan relateras
till och korreleras med t ex ”uppnående av resultat”. Sådana undersökning-
ar är i regel omfattande och till synes komplicerade och låter sig inte göras
på en mindre grupp under en begränsad tid. Eftersom jag inte funnit några
tidigare undersökningar på ”skolenhetsnivå” får rön från en bredare forsk-
ning stå som möjliga indikationer, som kan översättas och diskuteras i
föreliggande studie.

Hembree (1988) redogör för en del tidigare undersökningar om Test
Anxiety (TA). Sarason vid Yale University har studerat testängslan (TA)
hos ungdomar och kom bl.a. fram till följande då det gäller pojkar respek-
tive flickor. ”TA to appear at about second grade and then increase grade
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by grade, with cosistently higher and higher levels for girls than for boys”
(s. 49).

Vid samma undersökning fann man att det var ett starkt samband vid
stress och en viss typ av test. ”The strongest inverse relationships were
found in stressfull as opposed to gamelike test conditions. High-test-
anxiety (HTA) children functioned poorly when expected to achieve, but
low-anxious children did well in this environment” (s. 49).

Korrelationsstudier mellan HTA studenters och LTA (Low-test-
anxiety) studenters personlighet visade att: ”Test anxious college students
possessed a lower sense of wellbeing, less self-acceptance, less self-
control, less acceptance of responsibility, lower capacity for status, less
tolerance and lower intellectual efficiency than LTA students” (s. 56).

En av konklusionerna är enligt Hambree (1988) att testängslan bl a är
direkt relaterad till rädsla för negativ evaluation.

TA is directly related to fears of negativ evaluation, dislike of
tests, and less effective study skills. Its link with need for
achievment seems to change across grade levels, from inverse in
elementary school to direct in high school and the nonsignifi-
cance in college. HTA students hold themselves in lower esteem
than LTA students (s. 73).

I artikeln diskuteras också ”TA reduction” – hur så kan ske och hurdant
utfallet kan bli. ”TA reduction in anxious students can help their perfor-
mance approach an LTA level. These findings may offer a basis for edu-
cational institutions to review The TA problem and seek its solutions” (s.
75).

I en vetenskaplig artikel av Plass och Hill (1986) presenteras en analys
av ”three-way interaction of test anxiety, time pressure and sex”.
Undersökningsgrupperna bestod av pojkar respektive flickor, som i sin tur
indelades efter tre grader av testängslan (låg, mellan, och hög testängslan).
Hög signifikans visade sig då det gällde genomförandet av ett matematiskt
problemlösningstest. Under tidspress lyckades ”lowanxious” elever bättre
än de ängsligare eleverna med ett något starkare samband för pojkar:
”Under time pressure among both sexes low-anxious children perform
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better than middle- and high anxious children, although there is a some-
what stronger interfering effect of test anxiety among boys” (s. 33).
Då tiden var obegränsad inträffade följande.

Both high- and middle-anxious boys catch up completely without
time pressure, performing as well as their low-anxious conter-
parts. … In contrast, girls showes weaker interfering effecys of
anxiety, and there are no optimizing trends for high-anxious girls,
who actually perform under standard testing conditions (s. 33).

Det är således vetenskapligt belagt att ”test-ängslan” kan graderas även om
den här presenterade undersökningen är begränsad. Vad som är intressant
är att elever med olika grad av test-ängslan (TA) påverkar prestationsför-
mågan olika beroende på yttre faktorer som ämnet och tidsfaktorn men inte
självklart har ett starkt samband mellan TA-nivån och uppnåendet av re-
sultat är avhängigt på individens grad av TA. Att det kan förhålla sig olika
mellan pojkar och flickor i ett speciellt ämne såsom matematik kan ha sina
förklaringar att pojkar rent generellt anses vara duktigare inom matematis-
ka områden och att ”negativa förväntningar” har sin inverkan på flickors
prestationsförmåga, vilket i sin tur kan öka oron/osäkerheten. Något förvå-
nande är i så fall att ”tidspress” inte förändrar uppnåendet av resultat
nämnvärt för flickor med olika grad av ”test-ängslan”.
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3 Begrepp

I följande avsnitt förklaras begrepp, som är relevanta för undersökningen
om bedömning av elever. Begreppet bedömning är mångfasetterat och
innehåller i sig sådana variabler som bedömningsteorier, bedömningsmo-
deller som prov, test, diagnoser och självbedömning. Dessa begrepp inne-
fattar i sin tur värdering av olika former av kunskaper och kunnande samt
hur detta skall mätas, tolkas och redovisas. Om så sker genom test/prov
infinner sig provkonstruktion som ytterligare ett begrepp.

En av skolans uppgifter är att bedöma elevers kunnande och förmåga
och deras möjligheter att utvecklas och därigenom ge varje individ förut-
sättningar att göra detta maximalt. Det är då förståeligt att bedömning är en
komplicerad procedur. Ofta väljer man genvägar och till synes ofullständi-
ga förfaranden som att bedöma elever gruppvis i mindre kunskapssekven-
ser med tydligt kvantitativt mätbart innehåll. För detta ändamål har det
utarbetats former av prov och test, som i sin tur benämns diagnoser i vissa
fall. Diagnoser borde i huvudsak härröras till kvalitativa bedömningar av
subjektiv karaktär.

3.1 Bedömning/evaluering
En del pedagogiska forskare sätter likhetstecken mellan begreppen be-
dömning och evaluering. I nedanstående redogörelse överlappar dessa
benämningar varandra.

Lauvås (1998) diskuterar metoder vid kognitiv bedömning. Inlednings-
vis klargör han sin syn på begreppen bedömning respektive evaluering. I
Norge används benämningen evaluering i två bemärkelser nämligen värde-
ring och individevaluering. Individevaluering kan i sin tur vara antingen
summativ eller formativ och Lauvås menar att när man i Sverige talar om
bedömning handlar det oftast om summativ individevaluering.
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Lauvås har, vad han kallar det, ”en enkel definition” av evaluering som
verksamhet: ”Evaluering er å sammanholde en beskrivelse/karakteristikk
av ett fenomen med kriterier (normer, standarder, verdier) for å komme
fram till konklusjon(er)” (s. 15).

Han påpekar dock att en beskrivning inte är någon evaluering förrän
den ställs upp mot en måttstock. Att säga att något är individevaluering är
inte tillräckligt – vad är det hos den enskilde individen vi skall observera?
Som ett exempel beskriver Lauvås vad detta kan innebära för en kandidat,
men detta kan gälla allmänt för elever, enligt min uppfattning.

Konklusjonen evalueringen som regel skal lede fram till er i dette
tillfellet et symbolsk uttrykk for kvantitet og kvalitet i kandida-
tens kompetense. I det minste skal det fattes beslutning om pres-
tasjonen er tifredstillende eller ei, men ofte skal vi i tillegg kon-
kludere om hvor god prestasjonen er (s.15).

3.2 Summativ respektive formativ bedömning
Prov har olika funktioner och relationer och kan utformas på flera sätt.

3.2.1 Provens funktioner

Formativa funktioner
Larsson (1986) anser att de viktigaste syftena med prov är att underlätta
inlärningsprocessen. Han säger bl.a.:

Idag understryks starkt att det viktigaste syftet med proven bör
vara att befrämja elevernas inlärning. Proven är i första hand ett
självskrivet led i undervisningen. Detta innebär att prov i ett full-
ständigt genomarbetat undervisningsförlopp skulle anordnas före,
under och efter undervisningens genomförande (s. 7).
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Syftet med prov som ges innan undervisningen påbörjas är att ta reda på
både undervisningsgruppens och den enskilde elevens förkunskaper för att
kunna starta undervisningen på lämplig nivå.

Vidare påpekar Larsson (1986) att prov som ges under pågående un-
dervisning kan ha två syften, nämligen att kontrollera att undervisningen
fungerar – om den t.ex. ligger på rätt plan och metodiken är den riktiga.
Den andra funktionen är den elevdiagnostiska. Larsson menar att detta är
den ”primära förutsättningen” för en individualiserad undervisning.

Slutligen bör efterprovet vara tvåfaldigt enligt Larsson. Läraren ska då
få veta hur effektiv undervisningen varit samt utgöra en del av grunden för
omdöme eller betygssättning av elevernas kunskaper. Många lärare använ-
der enbart slutproven som underlag för betyg. Men Larsson anser att det är
viktigt att betona att så inte är fallet: ”Det är viktigt att betona att betyget
ska grundas på elevernas samlade prestationer. Även det bästa skriftliga
kunskapsprovet är endast ett begränsat stickprov på elevernas kunskaper”
(s 9).

Samma syn förs fram av Levin och Marton (1971). De nämner att det
vid val av prov är viktigt att se till att inlärningen befrämjas och därför bör
ha en målrelaterad värdering där elevprestationer jämförs med vissa upp-
ställda mål.

Levin och Marton påpekar att tidigare provteorier behärskats av den
mätningslära, som ursprungligen utvecklats för psykologiska test. Rang-
ordningssyftet dominerade vid dessa grupprelaterade evalueringar. De
anser emellertid att förändringar har skett.

Det som har hänt inom den pedagogiska mätningslärans område
på senare tid kan bäst karaktäriseras som en attitydförändring.
Från att betrakta prov som någonting man huvudsakligen använ-
der för att rangordna elever börjar man nu inse att prov är läro-
medel (s. 7)

Även Koort (1962) menar att prov är en undervisningsmetod. Han pekar
på fyra huvudsakliga funktioner nämligen prognostisk, elevdiagnostisk,
lärardiagnostisk och inlärningsbefrämjande. Han beskriver dessa funktio-
ner enligt följande och kommenterar den inlärningsteoretiska aspekten.
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1. Den prognostiska funktionen är att bilda underlag för elevvär-
deringar, särskilt betygsättningen.

2. Elevdiagnostiska funktionen innebär att proven ger kunskap
om elevernas individuella svagheter och/eller starka sidor.

3. Lärardiagnostiska funktionen ernås när läraren genom analys
av provresultaten kan diagnostisera de svagheter som ev.
”vidlåder hans egen undervisning”.

4. Inlärningsbefrämjande funktionen:

Provens, betygens och examinas stora inlärningsteoretiska bety-
delse ligger främst däri att de är skolans kanske mest verksamma
engagemangsskapande medel (s. 10).

Koort påpekar dock att sådant engagemang oftast är oäkta och att kunska-
per om provs motivationsskapande egenskaper är osäkra.

Wood (1961) anser också att den viktigaste aspekten på tests använd-
barhet är att de har en motiverande effekt på elevernas insatser i skolarbe-
tet. Följaktligen skulle testen vara ett viktigt hjälpmedel för lärarna. Hon
anser att även om testen är klena, innebär elevernas regelbundna prepare-
rande något positivt för inlärningen.

3.2.2 Bedömningsformer
Bedömning är antingen summativ – formell och kontrollerande eller for-
mativ – oformell och diagnostisk. Vid den summativa bedömningen kon-
trolleras elevernas kunskaper och detta tycks vara den vanligaste modellen,
vilket Svingby (1998) konstaterar i studien ”Proven, kunskapen och un-
dervisningen”.

Det är fortfarande bara ett fåtal lärare, som medvetet använder
proven för att utvärdera undervisningens kvalitet och för att hjäl-
pa eleverna att utvärdera sig själva, d.v.s. ett formativt synsätt på
proven, där dessa ingår i en undervisnings- och inlärningsprocess.
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Ingen av lärarna talar om proven som möjligheter till diagnos. Lä-
rarna ser tydligen först och främst provens summativa funktioner,
d.v.s. som instrument för att kontrollera och värdera elevernas
kunskapsbehållning (s. 39).

Lauvås (1998) beskriver den formativa evalueringens uppgift i korthet på
följande sätt: ”Den formativa evalueringen är en del av den dagliga under-
visningen och har (i teorin) bara som uppgift att tjäna den enskilde ele-
vens/studentens lärande och utveckling” (s. 19).

Denna form av evaluering pågår hela tiden, men Lauvås misstänker att
den försummas i skolan.

Diagnos kan ses som en formativ bedömning då syftet med diagnosen
är att bidraga till elevers utveckling. Rowntree (1977) jämför diagnos och
summativ bedömning och understryker skillnaderna mellan formativ och
summantiv bedömning.

Den summativa bedömningen är däremot tydligt representerad av prov
och tentamina vid slutet av en kurs eller vid varje försök att komma fram
till en övergripande beskrivning eller bedömning av eleven (t.ex. i ett ter-
minsbetyg eller en rangordning inom klassen) (s. 15).

Rowntree nämner också i detta sammanhang att det finns distinktioner
där summativ bedömning ses som den ”klassificerande” medan den for-
mativa bedömningen är ”pedagogisk” och betonar ”möjligheterna”.

3.2.3 Bedömning är relativ
Lindblad (1991) menar att all bedömning är relativ i någon mening och
förklarar detta.

Varje form av bedömning eller betygsättning görs i förhållande
till någonting. Vare sig man säger att en prestation är bra, god-
tagbar, godkänd, över medel, sämre eller dylikt så sker detta i
relation till någon form av standard eller jämförelsepunkt (s. 17).

Då det gäller mätning av kunskaper, färdigheter och andra ”själsliga för-
mögenheter” brukar man enligt Lindblad skilja på tre jämförelsetyper inom
psykometrin nämligen jämförelser mellan andra personer, uppställda mål
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och tidigare individuella prestationer. Han påpekar vidare att det normalt
inte brukar anses att det finns något fjärde alternativ.

Inom dessa tre bedömningstyper kan man se ur perspektivet vad be-
dömningen är inriktad mot och skilja mellan bedömning inriktad mot att
mäta en viss faktamängd som en elev t.ex. besitter efter ett kursavsnitt eller
kunnandet i förhållande till ett mål, den kan göras i diagnostiskt syfte men
också som utvärdering av undervisning lokalt eller nationellt. Vid betyg-
sättning skall kriterier uppfyllas för uppnående av betygsnivåerna och är
då en s k kriterierelaterad bedömning. Levin och Marton (1971) har gjort
en detaljerad sammanställning av ”relaterad bedömning”, som enligt min
uppfattning är relevant för dagens skola

a) Grupprelaterad evaluering kan utföras både på individ- och
gruppnivå och sker med hjälp av differentiella prov.

b) På individnivå har den grupprelaterade evalueringen oftast en
prognostisk funktion.

c) Den målrelaterade evalueringen kan också göras på både indi-
vid- och gruppnivå.

d) Målen kan vara kognitiva, affektiva eller psykomotoriska,

e) Kognitiva mål kan beskrivas i operationella eller icke operatio-
nella termer.

f) Icke operationella beskrivningar kan ske med hjälp av taxono-
miska, inlärningspsykologiska eller samplingsmodeller. (s. 19)

Enligt Egidius (1992) bör all bedömning vara individrelaterad d.v.s. indi-
vidbeskrivande: ”Eftersom varje elev är unik eller på alla sätt bör upp-
muntras att bli det, måste all bedömning vara individrelaterad (idiografisk,
d.v.s. individbeskrivande) och inte nomotetisk (d.v.s. generaliserande)”
(s. 65).

Härvidlag bygger Egidius sitt resonemang på hermeneutiska idéer
nämligen att den individrelaterade bedömningen bekräftar individens
”personliga existens”.
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Vid den individrelaterade bedömningen föreslår Egidius (1992) att man
med eleverna diskuterar deras inlärning så att de förstår hur deras kunskap
utvecklas och hur den får en speciell utformning med tanke på ändamålet
för kunskaperna.

Grupprelaterad bedömning ger besked om hur eleven klarat vissa upp-
gifter eller en viss kurs i förhållande till andra elever och kan ske individu-
ellt eller i grupp genom differentiella prov/test.

Normrelaterad bedömning
Vid den normrelaterade bedömningen jämförs den enskilde individens
prestationer med en normgrupp, som representerar den population indivi-
den tillhör. Mätvärdena sätts då in i en framtagen normalkurva som kän-
netecknas av att ha en skala där medelvärdet ligger i mitten och kring viket
övriga värden har en symmetrisk spridning uppåt och nedåt.

Kriterierelaterad bedömning
Som underlag för bedömning finns i regel vissa definierbara kriterier, vilka
kan ses ur perspektiven undervisning/inlärning i förhållande till innehåll
och mål.

Vid kriterie- eller kursrelaterad bedömning utgår man ifrån en kurs och
dennas innehåll. Redan innan kursdeltagarna börjat får de veta vilka krav
(kriterier) som de ska uppfylla för att de ska få olika betyg. Alla kan upp-
fylla kraven och få högsta betyg.

Wedman (1988) diskuterar skillnaden mellan norm- och kriterie- relate-
rad bedömning.

En viktig skillnad mellan norm- och kriterierelaterade mätningar
består i att man i det senare fallet inte kan utgå från att man
kommer att erhålla variation mellan individer i resultatet. Det kan
man däremot vid normrelaterade mätningar, eftersom man där re-
dan i konstruktionsfasen förutsätter stabila variationer i den egen-
skap provet skall mäta (s. 85).
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Målrelaterad bedömning
Då målrelaterad bedömning sker jämförs elevens prestationer med vad
som krävs för ett på förhand uppställt och preciserat mål. Enligt Lindblad
(1991) används termen absolut bedömning som motsats till relativ bedöm-
ning ibland. Han påpekar vidare att målrelaterad bedömning heter criteri-
on-referenced measurement och att motsvarande term ”kriterierelaterad
bedömning” förekommer i Sverige, men säger vidare att t.ex. Egidius,
1982, skiljer mellan mål- och kriterierelaterad bedömning och att även
Marklund, 1987, diskuterar sådana skillnader.

Egidius (1992) sammanfattar begreppet ”målrelaterad bedömning:
”Målrelaterad bedömning ger besked om hur väl eleverna nått uppställda
mål” (s. 66).

Detta kan tyckas vara en självklar definition men vilka är då målen och
hur ska man nå dessa? Enligt Egidius ska målen vara så formulerade att
man kan avgöra om vilka kunskaper och färdigheter det krävs för att uppnå
målen d.v.s. det ska finnas en målbeskrivning. Enligt min uppfattning ska
både lärare och elever veta vilka målen är och vad som krävs för att nå dit.
Jag är inte övertygad om att elever är helt på det klara om detta och ej hel-
ler att lärare alltid är säkra på vägen till uppnåendet av målen och hur man
ska kunna bedöma detta.

Målen har olika inriktning och är i regel kognitiva i skolsammanhang
även om vi talar om sociala, psykosociala och etiska mål. Egidius (1982)
betraktar mål ur olika aspekter, nämligen kunskapsaspekter, färdighets-
aspekter och värdeaspekter.

Han citerar härvidlag ur gymnasieutredningens betänkande från 1981
(SOU 1981:96) där det bl.a. står att hela personligheten engageras och att
kunskap inte bara är kvantitativ. Egidius skiljer också mellan produktmål
och processmål.

Produktmål
Produktmål är sådana som man har i en målrelaterad undervisning och som
bedöms i relation till dessa mål. De anger vad eleven skall kunna redogöra
för, kunna redovisa, kunna definiera etc. Lpo 94:s kursplaner är uppbyggda
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kring sådana mål för varje ämne. Där finns det även kriterier för olika
kvalitetssteg som stöd för betygsättning.

Om inlärningen ska bli meningsfull och kunskapsutvecklande bör man
enligt Egidius (1982) i stället beakta processmålen men ändå se uppnåen-
det av produktmålen som ”steg på vägen”.

Processmål
Med processmål avser man ofta det arbetssätt och arbetsformer som bör
tillämpas i studiearbetet t.ex. ett undersökande problemorienterat arbetssätt
har ett värde i sig och att målet är att (kunna) lära sig använda ett sådant.
Det har blivit vanligt att med processmål avse mål som har med föränd-
ringsförmåga att göra. Hit hör framgång att tillsammans med andra lösa
problem i större sammanhang. Egidius (1982) ställer sig frågan om man
överhuvudtaget skall tala om produktmål: ”Produkten av inlärningen blir
nämligen inte några mål utan resultat av den process som inriktas mot in-
sikt i och bemästrande av ett visst ämnes- eller verklighetsområde”       (s.
23).

Att bedöma processmål som fokuserar kunskaper och färdigheter i ett
förändrings- och utvecklingsperspektiv är önskvärt men inte enkelt. Egidi-
us (1992) följer upp sitt resonemang enligt ovan tio år senare.

Men vi har ingen mall med vars hjälp vi kan avläsa om de mål
som nåtts genom en sådan process är att betrakta som riktiga eller
felaktiga som godkända eller underkända eller väl godkända
(s. 33).

Tilläggas kan följande uttalande av Måhl (1998) angående processvärde-
ring: ”Att värdera processer kan också handla om elevens förmåga att till-
godogöra sig jämnårigas synpunkter och kommentarer” (s. 147).

3.2.4 Bedömning som underlag för betygsättning
För grundskolan finns det kriterier för betygen Väl godkänd i varje ämne.
För betyget Godkänd skall den precisering som framgår av kursplanernas
kravnivå räcka som underlag. Vi har ett mål – och kunskapsrelaterat be-
tygssystem vilket enligt formuleringen av Davidsson, Sjögren och Werner
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(1995) innebär att: ”Ett kunskapsrelaterat betygssystem innebär att betyget
skall relateras till innehållet i elevens kunskaper på en viss kunskapsnivå,
dvs. varje betygssteg svarar mot en bestämd kunskapsnivå”    (s. 67).

Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem gör det möjligt för elever-
na att i förväg känna till spelreglerna för betygssättningen. När betygen
ställs i relation till angivna mål får de veta vad som krävs för att få ett visst
betyg.

Enligt Davidsson, Sjögren och Werner är ”elevaspekten” en väsentlig
infallsvinkel och en faktor att beakta när det gäller bedömning – betyg. För
att ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem skall fungera förutsätts det
att läraren både kan ange fordringarna för ett visst betyg och kan avgöra
om eleven besitter dessa kunskaper. Vid betygssättningen skall läraren ta
hänsyn till all information om elevens kunskaper i förhållande till kurspla-
nens krav. Detta faktum innebär en ytterligare dimension, nämligen att en
lärare inte enbart skall utgå från resultat av t ex skriftliga prov vid betygs-
sättningen.

I detta sammanhang konstaterar Larsson (1986) att: ”Alltför ofta väger
det med prov prövbara, som exempelvis detaljkunskaper omotiverat högt
då betyget sätts, på bekostnad av mer svåråtkomliga men kanske viktigare
studiemål” (s. 9).

3.2.5 Bedömningsmetoder

Skriftliga prov
Ett vanligt sätt att ta reda på vad elever kan är att ge skriftliga prov. Två
modeller dominerar enligt Måhl (1998) nämligen att utforma prov efter
mätmodell eller kunskapsstandardmodell.

Mätmodellen

1. Provet består av många uppgifter och frågor.

2. Det framgår inte vilka uppgifter som är lättare respektive svå-
rare.
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3. Uppgifterna bedöms med poäng och delpoäng. Poängsumman
är hög.

4. Gränserna fastställs med procentsatser eller poäng.

5. Det är lite hemlighetsmakeri kring vilka uppgifter som kom-
mer.

Kunskapsstandardmodellen

1. Provet består av få uppgifter eller frågor; ibland en enda, ibland
två, ibland sex, sällan fler än tio.

2. Uppgifterna är placerade på svårighetsnivåer.

3. Uppgifterna bedöms inte med delpoäng utan som en helhet t ex
med bokstäver: nöjaktigt eller godkänd.

4. Elever vet hur uppgifterna ser ut och hur de bedöms.

5. Elever behöver inte göra samma uppgifter, inte heller samti-
digt.

6. Elever som inte når målen vid ett första tillfälle kan få nya
chanser (s. 111).

Skriftliga prov indelas i tre stora grupper enligt en uppställning Larsson
(1986).

1. Essäuppgifter

2. Uppgifter med bundna svar (objektiva prov)

3. Problemuppgifter (s. 15)
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 Diagnostiska prov
Ett diagnostiskt prov är av utredande natur och ligger till grund för fortsatt
utveckling för undervisning och inlärning. Wedman (1988) säger följande
om diagnostiska prov:

Prov som sätter diagnosaspekten i förgrunden syftar till att kart-
lägga och dokumentera speciella svagheter i inlärning och under-
visning. Sådana prov söker bl.a. konkretisera vad det är i ett visst
innehåll som är svårt att ”lära sig” eller som kan leda till miss-
uppfattningar vid inlärningen (s. 83).

Larsson (1986) har ytterligare en aspekt på diagnostiska prov. Genom dy-
lika kan man inte enbart fastställa vilka ”kunskapsluckor” som bör fyllas
utan även se vilka elever som behöver lättare respektive svårare uppgifter,
vilket kan ge underlag för olika pedagogiska åtgärder.

Rowntree (1977) framhåller att diagnostisk bedömning inte har med
betygsättning att göra och inte behöver utgå från formella tester. Diagno-
sen är vanligtvis en formativ bedömning vars syfte är att bidra till elever-
nas utveckling och genom vilken läraren gör pedagogiska erfarenheter till
gagn för fortsatt undervisning.

Andersson (1999) säger att de diagnostiska nationella provens funktion
för skolår 2 och 7 är att läraren ska upptäcka bristerna i sin undervisning
och rätta till dessa samt att starka och svaga sidor hos eleverna skall syn-
liggöras.

Essätest
Essätest kännetecknas av att konstruktören endast ställer frågan och den
responderande sammanställer svaret. Då den svarande väljer sina egna
speciella ord finns det inte endast ett ”rätt svar”. Den testades egna kun-
skaper kommer fram och begränsas inte till ett igenkännande. Detta är en
av fördelarna med essäfrågor. Larsson (1986) menar att essäuppgiften är
den enda som i bästa fall kan ”komma åt ”högre” kognitiva nivåer som
exempelvis elevens förmåga att organisera, analysera, kritiskt värdera eller
tillämpa sina kunskaper, d.v.s. de högsta nivåerna i Blooms måltaxonomi.
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Wedman (1988) rekommenderar också essäfrågor då det gäller att mäta
på de ”mer komplexa nivåerna” syntes och utvärdering i Blooms taxonomi
medan han anser att flervalsfrågor är användbara på flera ”nivåer”:
”Flervalsprov kan med en noggrann förplanering användas för mätning av
förmågor som förståelse, tillämpning och analys” (s. 93).

Han anser att man noga bör överväga den inverkan rättningen av re-
spektive provtyp har. Ur kvalitetssynpunkt är det svårt att genom ett nog-
grant rättningsförfarande kompensera vaga essäfrågor och att tillförlitlig-
heten härvidlag är stor vid flervalsprov och kanske därför att föredraga.
Essäprov skall helst ha flera bedömare. En annan nackdel med essäprov
kontra flervalsprov ur tillförlitlighetsaspekten är att essäprovet begränsas
till ett fåtal frågor.

Objektiva respektive subjektiva prov
Enligt Koort (1962) kan prov delas in efter typ av frågor respektive typ av
svar och/eller om de är objektiva respektive subjektiva till sin karaktär.
Prov kan således bestå av direkta frågor med fasta svarsalternativ eller
indirekta, öppna frågor utan fasta svar.

Levin och Marton (1971) menar att man väljer formen för provet då
man klargjort mål och motiv för evalueringen. De indelar proven under två
huvudkategorier nämligen objektiva och subjektiva prov.

Objektiva prov
De objektiva proven kännetecknas av att de har fasta svar. Till sådana prov
hör valfrågor, hop-parning, ange ordningsföljd och klassificering. Frågorna
härleds t.ex. från en lärobokstext utan krav på tillämpningsförmåga. Ob-
jektiva prov innehåller frågor som kan besvaras direkt och där det rätta
svaret (eller felaktiga) är otvetydigt. Svaren bedöms i någon form av nu-
meriska termer.

Levin och Marton nämner i likhet med Koort att de vanligaste typerna
av objektiva prov där eleverna väljer svar är två-val, hop-parning, flerval,
rangordning och klassifikationer.

Vid objektiva mätningar anser Wood (1961) att typen av frågor-svar
bestäms med utgång från principerna om det är ”uppnåendetest” (Achi-
evment testing) eller ”egenskapsmätande test” (Aptitude testing).



49

Subjektiva prov
Subjektiva prov bygger på öppna/indirekta frågor, problemlösning med
alternativa svar, essäuppgifter och uppsatser. Eleverna kan genom sina
inhämtade kunskaper dra slutsatser och applicera dessa i nya sammanhang.

Enligt Levin och Marton (1971) är subjektiva prov sådana att berättan-
det, beskrivandet eller förklarandet det huvudsakliga förfarandet varefter
bedömningen sker i subjektiv form.

Subjektiva prov kontra objektiva prov
Levin och Marton (1971) utgår från Blooms taxonomi och menar att de
objektiva proven återfinns på de fyra lägre nivåerna medan de subjektiva
följaktligen finns på de två högre nivåerna. De anser att en fördel med
subjektiva prov är att de styr elevernas inlärning i önskad riktning. Det är
troligt att de förbereder sig genom att formulera egna svar. Risken med
objektiva prov är att eleverna koncentrerar sig på fakta och termer.

Tillförlitlighetsgraden vid subjektiva prov är en nackdel med dessa.
Tidsåtgången för rättning är dessutom väsentligt större.

3.2.6 Självbedömning
I Lpo 94 (2.7 Bedömning och betyg) anges bl.a. att skolan skall sträva mot
att eleverna utvecklar sin förmåga att själva bedöma sina resultat. De ska
också kunna se sina och andras bedömning i relation till sina arbetsinsatser
och förutsättningar. Oscarson (1998) kommenterar detta och säger:

Skolans strävan ska alltså vara att ge eleverna förmåga att bedö-
ma sina egna studieresultat. Ambitionen ska också vara att ge
eleverna förmåga att jämföra både egen och andras bedömning
med uppnådda resultat (s. 135).

Att ”utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat” tolkar jag som
självbedömning. Oscarson anser att de studerande inte har förmåga att
värdera sig själv automatiskt utan behöver stimuleras att utveckla detta i
skolan. Han konstaterar att det saknas material och hjälpmedel för denna
utveckling. Oscarson har utvecklat ett förslag till en helt autonom
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”oberoende självbedömning”: ”Den studerande avgör själv både vad som
ska bedömas och hur bedömningen ska ske. Den egna bedömningen är det
viktigaste kriteriet på lärandets resultat” (s. 149).

Denna typ av självbedömning är produktinriktad – summativ.

Processutvärdering – portfoliomodellen
En processinriktad form av självbedömning är portfölj- eller portfoliome-
toden. Den studerande samlar olika underlag för värdering i en ”portfölj”
(portfolio), som även kan benämnas processfolder. Tillsammans med lära-
re och eventuellt kamrater bedömer de sedan inlärningsprocessens utveck-
ling över tid. Bedömningsunderlaget kan också vara samlade arbetsprov i
form av skriftliga alster med bl.a. egna reflektioner, men kan även inne-
hålla t.ex. konstverk, bildmaterial och konstruktioner.

Ellmin (2000) beskriver olika typer av elevportfolior och skiljer på
arbetsportfolio och uppvisningsportfolio. Arbetsportfolion är ett instrument
för det dagliga skolarbetet medan uppvisningsportfolion är den samman-
ställning av elevers arbeten som ställs samman inför t.ex. elevledda port-
foliokonferenser, utvecklingssamtal eller inför skolbyte. Två andra be-
grepp är sammanhållen portfolio och ämnesportfolio. Den sammanhållna
portfolion används ofta för att visa exempel på elevarbeten grundade på
kunskapsområden enligt läroplaner i de lägre skolåren. En ämnesportfolio
innehåller ett enskilt ämne främst på högstadie- och gymnasienivå. En
tredje variant är temaportfolio som byggs upp steg för steg omkring ett
temaarbete från förberedelser och genomförande fram till erfarenheter och
de kunskaper som uppnåtts och kan vara till nytta vid liknande arbeten.
Enligt Ellmin går temaportfolion ut på att ”lära eleverna strategier, tekni-
ker och metoder för lärande som de sedan kan generalisera och ge så
många tillämpningar som möjligt” (s. 34).

En elevportfolio bygger på elevens självvärdering och är ett redskap för
egen utveckling. Ackelman (2000) betonar elevens ansvar och inflytande
över sin utveckling. Han tilltror elever att själva välja ut det bästa, vilket
bör ske som ”ett avslut” efter varje läsår. Eleven ska härvid beskriva urva-
let.

Eleven ska skriva om varför han eller hon gjort just det urvalet
och det ska visa på elevens utveckling så här långt. Eleven ska
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också beskriva det som han eller hon behöver arbeta vidare med
under nästa läsår.

Att göra ett avslut varje läsår, är lika viktigt för barn som för oss
vuxna (s. 89).

Lauvås (1998) talar om dokumentation som ”portfolio assessment” där det
arrangeras en evalueringssituation, vilken inte föregås av en provsituation.
”I stedet skal eleven/studenten dokumentere sin laeringsaktivitet, sine lae-
ringsresultat og sit laeringsforlöp underveis, redigere denne dokumen-
tasjonen og leverere den inn til vurdering” (s.21).

Taube (1997) ser portfolion både som undervisnings- och utvärde-
ringsmetod. Hon anser att de traditionella testen bara visar elevernas kun-
skaper inom ett särskilt område och inte visar den individuella kapacitetens
bredd och inte heller säger något om inlärningsprocessen. Taube förordar t
ex portfolior vid barns läs- och skrivutveckling .

Vid utvärdering med hjälp av portfolior bedöms den enskilda ele-
vens resultat i relation till vissa uppsatta mål. Sambandet mellan
den undervisning som ägt rum och den utvärdering som utförs
blir mycket tydlig i de klassrum som använder portfoliometoden
(s. 17).

Taube säger vidare att portfolion som undervisningsstrategi främjar myck-
et av det som brukar vara gynnsamt för optimal inlärning. Hon påpekar
också att: ”Enligt portfoliometodiken får eleverna själva eller tillsammans
med andra öva att granska sina arbeten, fundera över deras kvalité och
skriva utvärderande omdömen” (s. 75).

3.3 Taxonomier
Vid såväl objektiva som subjektiva bedömningar av kunskapsmängd, kun-
nande och kognitiv nivå utgår man ofta från någon taxonomisk värde-
ringsgrund vid konstruktionen av bedömningsunderlaget. Den vanligaste
och mest kända taxonomin är Blooms taxonomi. Eftersom taxonomier
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enligt min uppfattning har sin bakgrund i teorier om inlärning och kognitiv
förmåga på olika nivåer, beskrivs de mera ingående i kapitlet ”Teorier” i
denna uppsats.

Att flera forskare och författare av pedagogisk litteratur tar upp Blooms
taxonomi - av dessa kan nämnas Egidius (1992), Andersson (1999), Da-
vidsson (1995), Larsson (1986), Rowntree (1977) och Wedman (1988),
innebär troligtvis att taxonomier har stor betydelse i bedömningssamman-
hang

Andersson (1999) nämner att det gemensamma för taxonomin är att de
klassificerar kunskaper och han visar på hur Blooms taxonomi gör detta
från enklare former till mera komplexa. Både Andersson och Wedman ger
exempel på hur Blooms taxonomi kan användas vid provkonstruktion.
Wedman (1988) rekommenderar essäfrågor för att mäta de mera komplexa
delarna syntes och värdering.

Bakom formerna av bedömning och utformning av bedömnings-
underlag förekommer olika teorier om elevers utveckling och förmåga att
inhämta kunskaper och redogöra för dessa. Taxonomier för värdering av
olika typer av kunskapskvaliteter och bedömningar av sådana ligger ofta
till grund för bedömning i skolan, varför teorier kring några dylika kom-
mer att presenteras. Den mest använda värderingsgrunden är förmodligen
Blooms taxonomi både i sin ursprungliga form och i reviderade former.

3.3.1 Blooms taxonomi enligt andrahandskällor
Benjamin Blooms taxonomi har sedan mitten av 1950-talet varit rättesnöre
för många pedagoger i bedömningssammanhang.

Taxonomi betyder ”taxeringsnormer” och är rangordnande. Blooms
taxonomi är en bedömningsmodell med olika kvalitativa nivåer där sätten
att bedöma följer ett rangordningssystem. Denna taxonomi beskrivs i Tax-
onomi of educational objectives, del 1 (av Bloom 1954) Inlärningsmålen
klassificeras systematiskt och huvudstrukturen är följande.

1. Kunskap
2. Tolkning
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3. Tillämpning
4. Analys
5. Syntes
6. Värdering

Blooms taxonomi bygger på olika kvalitativa nivåer. Egidius (1992) visar
på en förenklad modell av samma typ som Blooms taxonomi för att kunna
användas vid betygsättning. Denna kan tänkas ha endast fyra steg.

1. Fragmentarisk, osammanhängande kunskap.

2. Välorganiserad kunskap om fakta och sammanhang.

3. Samma som 2 jämte förmåga att dra slutsatser av fakta och att
tillämpa metoder för att söka ny kunskap.

4. Samma som tre jämte förmåga att se sambandet mellan feno-
men på olika områden och att kreativt bearbeta och utveckla kun-
skap och verksamhet inom ämnesområdet (s. 49).

Koort (1962) har en taxonomi snarlik Blooms men berör inte det faktum
att denna i stort sett överensstämmer med Blooms taxonomi.

Mera detaljerade uppställningar och nivåbeskrivningar har gjorts både
av Egidius (1992) och Måhl (1991). Egidius har utformat en sammanställ-
ning som underlag till elevers studiemål (Egidius 1992, ss. 42 - 48). Den
ser i stora drag ut enligt följande.

A. Fakta är den lägsta nivån och gäller för uppfattning och reproduktion
av kunskap som den inhämtas från litteratur eller muntligt återgivande.
Även förståelsen av de förvärvade kunskaperna är inlärd och reproducerad
i enlighet med t.ex. en text i en lärobok.

B. Tolkning av information kan ske på flera sätt. Bloom talar om förståel-
se av inlärningsstoffet med en indelning i tre huvudtyper.
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1. Överförande av symboler och regler från en kategori till en annan. Egi-
dius kallar denna tolkning för ”bearbetande återgivning”.
2. Interpunktering (interpretation enl. Egidius ) som innefattar tolkning av
diagram, tabeller etc. och de slutsatser man kan dra av denna.
3, Extrapolering (extrapolation) kräver förmåga att dra slutsatser och för-
klara tendenser bakom givna data och av detta kunna förutsäga vilka kon-
sekvenser detta kan få i olika sammanhang.

C. Tillämpning av inlärda kunskaper är en form av problemlösning i en
konkret situation. Fakta, begrepp, metoder, principer och förmåga att tolka
etc. används för att förstå problemet och välja sätt att lösa det.
 Men ”tillämpningen” på nivå 3 får inte vara svårare än att de studerande
kan känna igen problemet och applicera en viss given metod eller kunskap
att lösa det.

D. Analys består av tre typer av analyserande:
1. Analys av elementa - delarna i en helhet, innebär att skilja fakta från
hypoteser, det som förekommer från det som borde vara, orsak från verkan
och förutsättning från slutsats.
2. Analys av relationer mellan delarna där man kan argumentera för hur
orsakssamband stämmer överens.
3. Analys av helheten i organisationsprinciper, som innebär förutsättningar
och strukturerade mönster, som t.ex. förekommer i en text eller en rapport.
I en redogörelse av syften, problem och antaganden skall man kunna för-
klara sammanhanget mellan dessa faktorer.

E. Syntes sker i form av personligt producerade alster där framställnings-
förmågan och formuleringen av ”lösningar” är framträdande.
 Även på denna nivå anger Bloom tre områden:
1. Produktion av unika alster som uppsatser, berättelser och dikter.
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2. Produktion av förslag till lösning av ett angivet problem d.v.s. kunna
föreslå prövningar av hypoteser och teorier och göra en syntes av det re-
sultat man kommit fram till.
3. Kunna förklara samband mellan observerade fenomen i form av egna
hypoteser och/eller teorier.

F. Värdering sker med ledning av inre kriterier respektive yttre kriterier.
Denna nivå innefattar bedömning av idéer, metoder, material, planering
och förslag till olika lösningar - sammanhang och konsekvenser.

Måhl (1991) presenterar Blooms taxonomi i ”trappform” och benämner de
olika nivåerna ”trappsteg 1 - trappsteg 6”. Här nedan följer Måhls upp-
ställning:

”Trappsteg 1”: Erinran och detaljkunskap, känna till termer och kunna
enskilda fakta.
”Trappsteg 2”: Förståelse, tolka facktext och återge innehållet med egna
ord.
”Trappsteg 3”: Tillämpning, använda sina kunskaper i tillämpande sam-
manhang.
”Trappsteg 4”: Analys, kunna helheten så bra att man kan analysera och
ange delarna.
”Trappsteg 5”: Syntes, att själv kunna skapa förklarande helheter.
”Trappsteg 6”: Värdering, att bedöma och värdera olika förklaringar av
samma fenomen.

Vi kan jämföra Måhls (1991) formulering av ”trappsteg 5” och finner att
det motsvarar ”E. Syntes” i Egidius uppställning. Måhl pekar på det peda-
gogiska värdet i att diskutera t.ex. de tre första trappstegen i Blooms taxo-
nomi i en skola som ett sätt att synliggöra målen för eleverna. Trappstegen
4 - 6 tycker Måhl inte har någon relevans ens i en sådan diskussion då de
enligt hans uppfattning, ligger långt bortom de gängse tolkningarna av
innebörden i analys, syntes och värdering. På ett sätt analyserar, syntetise-
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rar och värderar det minsta barn allting i sin omvärld. Måhl påpekar att
taxonomin uttrycker att kunskap inte bara är en fråga om mer eller mindre
av samma sak.

Måhl (1991) menar att om en taxonomi ska vara trovärdig ska
”trappan” i viktiga delar stämma överens med etablerad teori om kognitiv
utveckling.

Andersson (1999) tar upp Blooms taxonomi som en av flera kända in-
delningar eller typologier för kunskaper. Han anser att det uppstår vissa
problem vid användandet av Blooms taxonomi. Det har t.ex. visat sig att
elever klarar uppgifter på högre kognitiva nivåer än vad de bedömts befin-
na sig medan andra inte klarar av nivåer som de borde ha gjort. Detta
skulle tyda på att Blooms taxonomi inte är ”strikt” hierarkisk.

Om man kopplar Blooms taxonomi till betygskriteriernas kunskapsni-
våer kan slutsatserna bli osäkra enligt Andersson. Han anser vidare att en
annan osäkerhetsfaktor vid bedömning av kunskapsnivåer, såsom de fram-
ställs i Blooms taxonomi, är att en prestation kan vara resultat av enkel
utantillärning men se ut som kunskap på en högre nivå.

Varje nivå i Blooms taxonomi har sina specifika drag samtidigt som
den ena nivån övergår i nästa, varför gränserna inte alltid är helt tydliga.
Samma synsätt företräds av Egidius (1992), som menar att de olika nivåer-
na inte är helt entydiga och att gränserna dem emellan kan överlappa och
gå in i varandra.

Det uppstår lätt misstag vid användning av Blooms taxonomi om
man får för sig att nivå 1 endast skulle omfatta faktakunskap.
Elevens förmåga att förstå och återge innehållet i lagbundenheter
och teorier tas då felaktigt som tecken på att de bemästrar ett äm-
nesinnehåll på nivåerna tolkning, analys och syntes (s. 44).

Egidius anser vidare att tillämpning av Blooms klassificering av inlär-
ningsnivåer, som underlag för betygsättning, skulle medföra att en motsva-
rande betygsskala skulle bli alltför svår att använda, Han ifrågasätter om
detta skulle ge någon meningsfull information om en persons kompetens
på de områden som betygen avser.

Rowntree (1977) tar fram en positiv sida av Blooms taxonomi och kon-
staterar att: ”Blooms taxonomi fått många lärare att för första gången all-
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varligt tänka igenom vilken mångfald av mentala aktiviteter de håller på
med att bedöma hos sina elever” (s. 79).

Han tycker dock, i likhet med bl.a. Måhl, att Blooms taxonomi inte är
tillämpbar för lärarna i undervisningen, då den är ”alltför belastad med
inkonsekvenser och luckor” (s. 99).

Rowntree anser att det inte är självklart att senare nivåer bygger på de
tidigare eller innefattar dessa. För att belysa denna tankegång frågar sig
Rowntree om man inte kan ”....sammanfatta en unik utsaga innan man är i
stånd att analysera den eller ens förstå vad det är man just då gör” (s. 99)?

Vidare undrar han vari den kognitiva skillnaden ligger, om man jämför
eleverna åldersmässigt - om de äldres förståelse ligger på en högre nivå än
de yngres.

Trots sina invändningar menar Rowntree att man inte ska vara för
sträng i sin kritik av taxonomier och att de har sitt värde om man ser dem
som förslag och inte som föreskrifter.

Biggs och Collis (1982) diskuterar olika infallsvinklar för evaluering av
elevers kunskaper och förmåga. De tar upp Blooms taxonomi och menar
att den är designad för att ge lärare hjälp vid testkonstruktioner i meningen
att ordna frågor/uppgifter i termer av sex kvalitativa hierarkiska nivåer av
responser. Denna taxonomi har visat sig vara användbar men den innehål-
ler en del svårigheter enligt Biggs och Collis.

För det första undrar de om Blooms taxonomi inte är ämnad att styra
vid selektionen av items till ett test snarare än att värdera kvaliteten på
studenternas svar på ett särskilt item.

Med andra ord, för att söka adekvat täckande bör en lärare sätta ett
antal frågor på olika kunskapsnivåer - några på Comphrehension level,
någon på the Analysis level o.s.v. Detta för att vara säker på att studenten
inte kan passera genom att ge just ett stort antal svar på lägre nivå/nivåer.
Funktionen i Blooms taxonomi är begränsad till en ”before-the-event at-
tack” på lärandekvalitet. Detta kännetecken gör det svårt att applicera tax-
onomin meningsfullt i öppen-slut svar.

För det andra och uppkommet ur den första punkten, är det inte alltid
lätt eller ens naturligt att uppfinna frågor för att dra ut svarsnivåer av fatt-
ningsförmåga.
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3.3.2 SOLO-taxonomin
Biggs och Collis (1982) har utvecklat SOLO-taxonomin (Structure of the
Observed Learning Outcome), viken delvis bygger på Blooms taxonomi.
SOLO-taxonomin är tillämpbar vid mätning av inlärningskvaliteten vid en
bestämd avgränsad situation där ett specifikt och specificerbart innehåll
ska läras. De anser att det faller sig naturligt att lärandekvalitet är beroende
av grunddrag utanför den lärande såsom kvaliteten på instruktionen i sig
själv och inneboende särdrag hos den lärande såsom motivation, utveck-
lingsstadium, tidigare kunskaper inom området etc. .

Biggs och Collis analyserar grunden för urskiljandet mellan responser
av olika kvalitet och skissar en taxonomi för resultatet.

SOLO-taxonomin är ett redskap för att synliggöra strukturen i det ob-
serverbara av lärandet d.v.s. kunna värdera vad som kommer ut vid inlär-
ningsprocessen. I denna process är inlärningen nära kopplad till det som
mottagaren lärt sig i realiteten. Biggs och Collis diskuterar såväl fenome-
nologiska aspekter som Blooms rangordnande hierarkiska taxonomi som
Piagets framställning av åldersbunden kognitiv utveckling. De markerar att
de hellre ser att inlärning sker på olika nivåer samtidigt och inte bör isole-
ras stegvis där det ena steget är en förutsättning för nästa. Däremot finner
de ett samband mellan Piagets ”stegvisa kognitiva utvecklingsteorier” och
sina egna teorier om olika nivåer av kognitivitet.

Biggs och Collis (1982) benämner den kognitiva strukturen HCS (hy-
potetical cognitive structure) och beskriver skillnaden mellan HCS och
SOLO.

The distinction between HCS and SOLO is very important in un-
derstanding the relationship between developmental stage and
quality of learning. Consequently we feel obliged to use different
terminology to distinguish HCS stages from SOLO levels. This
distinction is exactly analoguos to that between ability and at-
tainment, and it might help to pursue that analogy (s. 22).

Biggs och Collis menar att det överhuvudtaget kanske är omöjligt att mäta
HVS i utvecklingssteg då den studerandes förmåga vid ett visst tillfälle,
vilket nämnts tidigare, är avhängigt andra faktorer.
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The student is not jumping from one developmental stage to an-
other but merely manifesting that he understands some tasks bet-
ter than others or is more motivated on one day to demonstrate
that understanding than he is on another.

…. In short, SOLO levels are equivalent to attainment test results,
they describe a particular performance at a particular time. They
are not meant as labels to tag students (s. 23).

Vidare framhåller Biggs och Collis att det är viktigt att inse skillnaden
mellan att beskriva responser och beskriva människor. Lärare som kan ”sin
Piaget” finner det ofta svårt att förstå varför en elev, som borde befinna sig
på en viss kognitiv nivå med tanke på åldern, inte uppfyller kraven på den-
na nivå i vissa avseenden. Detta är en av anledningarna till att de introdu-
cerat SOLO.

It is because of this confusion between stages of development
(about which we actually know little) and particular test results
(about which we know a good deal) that we have introduced the
SOLO terminology. It carries with it a warning not to overgener-
alize (s. 23).

I en tabell (Table 2,1 s 24 – 25) beskriver Biggs och Collis SOLO och dess
tänkbara parallellitet. Längst till vänster finns den åldersmässiga utveck-
lingsbasen, som följer Piagets kognitiva åldersindelning. Enligt Biggs och
Collis kan denna möjligen sätta den övre gränsen till SOLO-nivåerna då
det vanligtvis är vid de angivna åldrarna respektive SOLO nivå förekom-
mer. I tabellen följer därefter tre kolumner beskrivande, bestämda och
korsande karaktäristika för SOLO nivåerna angående kapacitet, relaterande
operationer och konsistensitet. Av dessa anser jag att ”Relating operation”
ger de kompletterande uppgifterna för en presentation av SOLO.

Några av Piagets ”utvecklingsåldrar” kontra motsvarande ”SOLO-
beskrivning” hämtade ur tabell 2.1 (ss. 24 – 25) får stå som exempel.

Development base stage with minimal age ”SOLO description”:
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Early Concrete (7 – 9 years) Unistructural
Relating operation: Can ”generalize” only in terms of one aspect

Middle Concrete (10 – 12 years) Multistructural
Relating operation: Can ”generalize” only in terms of a few limited and
independent aspects

Concrete Generalization (13 – 15 years) Relational
Relating operation: Induction. Can generalize within given or experienced
context using related aspects. 
 
Biggs och Collis (1982) gör också jämförelser mellan SOLO och Martons
studier av studenters lärande ur en fenomenologisk synvinkel. Vad en stu-
dent lär kan bara mätas genom en students eget perspektiv. De anser att
Marton tror att lärande endast kan evalueras i termer av innehållet i läran-
det. Vad studenten säger är vad han förstod från en speciell inlärningsepi-
sod.

De båda författarna hänvisar till Marton och Säljö 1970 och säger vida-
re att Marton fann att studenters svar/respons kunde klassificeras på fyra
nivåer och att varje nivå visade ett ökande bemäktigande av materialets
komplexitet. Som detta framställdes var dessa nivåer enligt Biggs och
Collis identiska med de fyra första ”SOLO levels” (punkt 3 i citatet).

 There is, then, some agreement with what previous work exists:

1. Qualitative assessments of student learning are desirable and
necessary.

2. Such assessment may be made in terms of the structural com-
plexity of the outcome.

3. The levels are ordered in terms of characteristics that include
progression from concrete to abstract; an increasing number of
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organizing dimensions; increasing consistency; and use of or-
ganizing or relating principles, with hypothetical or self-
generated principles being used at the most complex end (s. 14).

Enligt min uppfattning kan man i huvudsak sammanfatta resonemanget
kring SOLO såsom Biggs och Collis (1982) uttrycker det.

Our own view is that there are endogenous limits to learning, but
these are not structural ones in the Piagetian sense. Rather, com-
plexity of structure is a measurable feature of a particular re-
sponse, which is governed by general process factors residing in
the learner, by motivation, and immediate contextual, task-related
factors (s. 213).

Biggs och Collis påpekar att SOLO nivåerna inte desto mindre är verkligt
identiska med utvecklingsstadier i Piagets mening i de exempel som de har
betraktat, men i skolan kommer inlärningsfrågor mycket ofta till korta i
förhållande till den förväntade ”Piagetnivån”. ”What limits there are to
learning my not be due to developmental stages but to general learning
process factors, and to factors that are specific to the task and to the testing
context” (s. 213).

SOLO-taxonomin och Piaget
Måhl (1991) nämner Piaget i samband med sin presentation av SOLO-
taxonomin och säger att:”... den är anpassad till Piagets psykologi på det
viset att trappsteg 5 förutsätter det Piaget kallar formellt operationellt tän-
kande. Detta tänkande utvecklas tidigast i 12 - 13-årsåldern. I och med
detta förändras förmågan till reflektion kvalitativt” (s. 173).

Även Egidius (1992) ger exempel på hur man kan göra kognitiv rang-
ordning med Piagets teorier som underlag men påpekar att det inte är nå-
gon lätt uppgift att rangordna - man måste ha kriterier efter vilka man kan
göra rangordning. Kvalitativa rangordningsuppgifter efter svårighetsgrader
då det gäller prov nämns som exempel av Egidius, som anser att Piagets
”nivåer” kan användas ”taxonomiskt” i skolsammanhang.

Det verkar som om Biggs och Collis både framhåller Piagets kognitiva
utvecklingsstadier och samtidigt ”varnar” för ett kategoriskt tillämpande-
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/applicerande av dessa. Däremot kan man inte bortse från dem som bak-
grund vid utfallet av lärande. Gång på gång förklarar de SOLO taxonomin
i ett samband med Piagets nivåer, men gör oss uppmärksamma på att det
inte går att värdera utfallet av undervisning och inlärning enbart utifrån
”Piagetaspekter” utan ser dem som ett komplement.

Reviderad form av SOLO-taxonomin
En reviderad variant av taxonomin har använts vid Saltsjöbadens samsko-
la. SOLO-taxonomin framställs av Måhl (1991) huvudsakligen i den form
som återfinns i Lars-Owe Dahlgrens bok Inlärningens utfall och Saltsjöba-
dens rapport ”Prov och inlärning”. Taxonomin presenteras här nedan i en
förenklad form, som bygger på Måhls uppställning (s. 176).

Trappsteg 1: Nollfaktornivå. Svaret består av detaljer, som saknar relevans
för frågan.
Trappsteg 2: Enfaktornivå. Svaret innehåller en konkret detalj med rele-
vans för frågan.
Trappsteg 3: Flerfaktornivå. ....strukturlös uppräkning
Trappsteg 4: Relationsnivå. ....några av dessa hänger ihop i ett resonemang
Trappsteg 5: Principnivå. ”utvidgad abstrakt nivå”

Enligt Måhl har SOLO-taxonomin brister. Bl.a. fördunklar den kun-
skapsmålen och ger inget rättvisande utslag för kunskapsskillnader. Samti-
digt anser Måhl att fördelen med taxonomin är att den öppnar vägen till
kvalitativa perspektiv på bedömning.

Andersson (1999) hänvisar till Måhl, 1991, men ser annorlunda på an-
vändbarheten av SOLO-taxonomin i den form Måhl presenterar. Anders-
son påpekar att denna taxonomi benämns ”Saltsjöbadens taxonomi” och att
en högre nivå kallad ”aspektnivå” lagts ovanför principnivån. Även mellan
relationsnivån och principnivån har ytterligare en nivå lagts in nämligen
”helintegrerad nivå”.
 Följande kritik framförs av Andersson.

Hur invecklad taxonomi Måhl än hänvisar till för att förklara tan-
karna bakom kunskapsrelaterade betyg är det svårt att finna stöd
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för det generella nivåtänkande som han vill föra fram i Lärarupp-
draget och Betygsberedningen. Snarast upplever man ifrågasät-
tande och osäkerhet och man kommer ut på allt tunnare is. Tan-
ken om att kunna knyta respektive betygsnivå till en viss typ av
tänkande visar sig svår att fullfölja (s. 65).

Andersson anser ändå att det finns förtjänster med taxonomierna då de kan
bilda underlag för diskussioner om kunskap. Det är ett sätt att strukturera
kunskapsbegreppet och anger en inriktning mot vilka som skall ha ett visst
betyg.

Kommentarer
Av någon anledning nämns inte varken Blooms eller liknande taxonomier i
svenska styrdokument för skolan. Ändå kan man se att begrepp och nivåer
för vad som ska läras och bedömas kan sättas in i ett taxonomiskt sam-
manhang likt Blooms taxonomi. I Lpo 94 påpekas att begreppet kunskap
inte är entydigt och förekommer i olika former. Här nämns fakta, förståel-
se, färdighet och förtroende och att dessa former ”förutsätter och samspelar
med varandra”. Här anser jag att man kan dra paralleller med Blooms tax-
onomi även om ordvalen inte är desamma så kan betydelserna överens-
stämma. Skolverket (1996b) ger anvisningar om vad som ska bedömas vid
betygsättning och utgår från kursplaner och anger bedömningens inrikt-
ning i samband med betygskriterierna. För att belysa påståendet om likhe-
ter med taxonomier har jag hämtat ett exempel ur bedömning av elevens
kunnande i matematik. En av underrubrikerna är Förmågan att använda,
utveckla och uttrycka kunskaper i matematik.

Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt
matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av
uppgifter och situationer som förekommer i skola och samhälle,
till exempel förmågan att upptäcka mönster och samband, föreslå
lösningar, göra överslag, reflektera över och tolka sina resultat
samt bedöma deras rimlighet (s. 54).

I ett av målen som elever skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
används en terminologi som förekommer i taxonomierna nämligen att:
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”Eleven skall
- kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och

diagram” (s. 53).
Som ett ytterligare belägg för mina tankar kring taxonomier vill jag

peka på att resonemanget kring kvalitativa kognitiva nivåer förts tidigare
vid bedömning av elever. I Lgr 69 påpekar man i samband med betygs-
grundande bedömningar att det i flertalet ämnen är lätt att gradera förmå-
gan att memorera kunskapsstoff men att det är svårare att elevens förmåga
att tänka självständigt:

Svårare är det att bedöma i vad mån eleven kan tänka självstän-
digt och konstruktivt i anslutning till det memorerade, överblicka
och kritiskt bedöma detta och använda kunskaperna för pro-
blemlösning i vidare mening. Särskilt skall detta beaktas när prov
ges och bedöms (s. 101).

Vid diskussioner kring undervisning och bedömning av studieresultat och
för vidareutveckling av elevers kunnande kan Blooms taxonomi utgöra
underlag eller ge anvisningar om hur ett ”taxonomiskt” tänkande ter sig.
Jag tror att det skulle kunna ge upphov till en del nya reflektioner hos lära-
re. Vissa delar i läro- och kursplaner skulle få en förklaring – tydliggöras
om den enskilde pedagogen gavs tillfälle att förstå tankarna bakom en del
uttryck och begrepp. Faktakunskaper kommer t. ex. in i sitt samband med
förståelse, tolkning och analys som en naturlig förutsättning.

De författare och forskare inom pedagogiken, som diskuterar och stöder
sig på taxonomier som bakgrund/underlag för bedömning av kunnande
hänvisar ofta till taxonomier, även om de inte alltid anammar dem till ful-
lo. Det står ju var och en fritt att acceptera uppbyggnaden av en speciell
taxonomi eller någon variant av en dylik, men man kan inte frångå att de
innehåller en kärna som kan appliceras i skolarbetet både tidigare och i dag
då de funnits i snart femtio år och fortfarande brukas. Jag tror att en öppen
diskussion kring taxonomier inom lärarlag, på enskilda skolor eller rek-
torsområden skulle vara berikande för pedagogiken och metodiken och i
slutändan för undervisningsresultat och bedömningsförfarande.
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3.4 Feedback i samband med prov
I samband med prov i främmande språk har det gjorts ett antal studier om
testtagarnas uppfattningar om prov s.k. ”test-taker feedback”. Erickson
(1998) presenterar några sådana undersökningar, däribland en egen under-
sökning där hon kommer fram till att elevers ”feedback” ökar deras förmå-
ga att utveckla ett ansvar för sina studier och själv bedöma sina resultat,
vilket som tidigare nämnts anges i Lpo 94.

Insamling och användning av elevernas reaktioner på och be-
dömning av prov och provuppgifter rimmar väl med denna syn på
eleven som subjekt i den egna kunskapsutvecklingen. Förhopp-
ningsvis kan även de frågor som ställts ha en viss ”washback-
effekt” i klassrummen genom inspiration till analys av ämnesmål,
inlärning, undervisning och bedömning (s. 95).

3.5 Motivation
Motivation/motiverad kan enligt gängse ordböcker ersättas/förklaras med
uttryck som ”drivfjäder, skäl, orsakerna till ett beteende, drivkraft, grunden
till en handling”. Begreppet motivation i Dictionary of Psychology (1995)
är det som jag tror läroplanernas motivationsidéer bl.a. grundar sig på:

The most typical use of this extremely important but definitio-
nally elusive term is to regard it as an intervening process or an
internal state of an organism that impels or drives it to action. In
this sense motivation is an energizer of behavior (s. 472).

Motivation är ett framträdande begrepp i skolsammanhang. Här handlar
det oftast om att motivera elever – skapa motivation. I de tidigare läropla-
nerna (Lgr 62 och Lgr 69) finns speciella avsnitt med rubriken
”Motivation”. I Lgr 80 kan man läsa om motivation under Urval och stoff.

För elevernas motivation är det centralt att de har näraliggande,
klara etappmål att sträva emot. De måste kunna uppleva att de
lyckats, lär sig något och gör framsteg. Det är också viktigt att
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motivet för att lära sig en viss bestämd kunskap klargörs. Diffus
orientering är förödande för motivationen (s. 29).

Förutom att skapa motivation för lärandet i skolan diskuteras motivation
för prov och betyg. Ohrlander (1981) och Arfwedson (1998) tar upp skol-
motivation och deras synpunkter får representera teorier kring nämnda
begrepp. Ohrlander menar att det är en populär inställning att skolmotiva-
tion kommer från ”en inre lust att lära, från en spontan nyfikenhet och
vetgirighet”. Han kommenterar detta och menar att en sådan teori innebär
att man ser motivation som medfödd och att yttre förhållande inte skapar
motivation utan endast ger möjligheter för att förverkliga den inre motiva-
tionen.

Ohrlander anser att det som avgör elevens motivation är det samhälleli-
ga kravet på kunskap och att barnets motivation för att lära växer genom
dessa krav. Arfwedson (1998) påpekar att nästan all forskning om motiva-
tion är vad man kallar ”content-blind”, vilket innebär att forskarna studerar
generella företeelser, som anses påverka elevers motivation. Inom psyko-
logiskt inriktad forskning definieras motivation oftast enligt Arfwedson
som ”den process som startar, styr och vikmakthåller en aktivitet” (s. 112).



67

4 Bedömning och de svenska läropla-
nerna

4.1 Läroplanerna – de yttre ramarna för skolan
Reformering och utveckling i den svenska skolan har bl.a. medfört att oli-
ka läroplaner avlöst varandra. Man kan inte bortse från läroplanernas bety-
delse vid denna undersökning. Genom att studera läroplanernas innehåll
bör man således kunna bilda sig en uppfattning om samhällets krav och
intentioner för en god utbildning passande det rådande samhället, synen på
individens utveckling samt kunskapssynen. Enligt Marklund (1984) är en
läroplan inte en plan utan ett mål och styrdokument. Ett måldokument
kräver tolkning men medger samtidigt olika tolkningar.

För denna undersökning är det lämpligt att ta del av läroplanernas inne-
håll som bakgrund till de pedagogiska, sociala och psykologiska teorier
som kan tänkas ligga till grund för undervisning och bedömning av elever.
Genom att se på vad som ”är nytt” från den ena läroplanen till nästa kan
man förhoppningsvis också få en bild av skolans utveckling och/eller brist
på utveckling. Läroplanerna återspeglar i viss mån även inställningen till
olika företeelser som skola kontra samhälle, politik, pedagogik, psykologi,
teoretiska – respektive praktiska kunskaper, synen på barns utveckling etc.

Läro- och kursplanernas intentioner och anvisningar om bedömning
och bedömning - betyg i skolan fokuseras speciellt då detta är det primära
för min forskning. En mera övergripande presentation av de svenska läro-
planerna bidrar till helhetsbilden.
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4.2 Grundskolans fyra läroplaner
Storm (1970) ger en detaljerad beskrivning av kursplanerna i Lgr 69 med
idéskisser för skolarbetet i de olika ämnena gjorda av ett tjugotal ämnesex-
perter. Han gör också sammanställande jämförelser mellan Lgr 62 och Lgr
69 i väsentliga delar. Genom att se på vad som är nytt får man en bra upp-
fattning om hur man såg på skolan och vad som hände på 50-talet när Lgr
62 utarbetades och vad som skedde på 60-talet, då Lgr 62 reviderades och
lämnade plats för nästa läroplan Lgr 69. På samma sätt kan man sedan titta
på förarbete och utformningen av Lgr 80 och Lpo 94.

För denna studie är det, som tidigare nämnts, förändringarna och anled-
ningarna till dessa, som kan bidraga till svaren på ”Varför, vad, när och
hur bedöms elever och elevprestationer?”.

Det skulle visa sig att mångt och mycket av det som formulerades i Lgr
62 även finns med i de senare läroplanerna. Därför kommer sammanställ-
ningen av vår första läroplan för grundskolan bli mera omfattande, med
bl.a. flera citat, för att därefter endast nämnas som ”likalydande” eller
”med samma betydelse”, om det endast handlar om ringa språkliga om-
formuleringar. Synpunkter på och tolkningar av läroplanernas innehåll och
styrande funktion kommer att diskuteras efter den översikt, som följer här
nedan.

4.2.1 Lgr 62
I Lgr 62 framhålls skolans roll i ett demokratiskt samhälle och som kun-
skapsförmedlare av kvalitativt kunnande i ett demokratiskt perspektiv.

I ett demokratiskt samhälle, där man önskar lägga allt större an-
svar på den enskilda människan, får intellektets skolning stor vikt.
De kvaliteter, som särskilt bör hållas i sikte, är tankens klarhet
och reda, dess rörlighet och skärpa, förmågan att pröva kritiskt
och självständigt och motstå tendentiös påverkan, att analysera,
jämföra och sammanfatta (s. 16).

Individualiseringstanken uttrycks i följande citat: ”I en skola för alla, där
största möjliga hänsyn skall tas till den enskilde elevens intresse och för-
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måga, måste kraven på prestationer inom en och samma klass variera” (s.
17).

Uttalade krav på och egenskaper hos den enskilde läraren för individu-
alisering och rättvis bedömning av eleverna återges bl.a. i följande formu-
lering:
”…egenskaper …som är nödvändiga för att en lärare ska lyckas i sitt ar-
bete hör emellertid alltid rättvisa, d.v.s. förmåga att opartiskt bedöma ele-
vernas prestationer mot bakgrunden av deras anlag och förutsättningar”
(s 34).

Motivation och aktivitet enligt Lgr 62
Under huvudrubriken Undervisningsformer i Lgr 62 återfinns två under-
rubriker, som kan vara av speciellt intresse vid min fortsatta genomgång av
läroplanerna med tanke på min egen undersökning, där bl.a. ”resultat”
ligger till grund för bedömning nämligen komponenterna Motivation och
Aktivitet:

Som allmän regel gäller, att inlärning måste vara motiverad, om
den skall ge varaktigt resultat. Undervisningen måste vädja till
elevernas intresse och behov. …En förutsättning… är att under-
visningsformer och arbetssätt är tillrättalagda för deras mognads-
nivå (s. 46).

I Lgr 62:s avsnitt om aktivitet påpekas att inlärning är en aktiv process och
här ges exempel på olika aktiverande arrangemang i skolarbetet t.ex. att
värdera:

Även att värdera kan betraktas som en aktivitetsform. Läraren bör
låta eleverna söka kontrollera och värdera sina prestationer i för-
hållande till den egna förmågan.

…Vanan och förmågan att aktivt och kritiskt värdera bör kunna
utvecklas genom övning i en mängd situationer i skollivet (s. 47).

Här kommer man osökt in på elevers självvärdering, vilket är en högaktu-
ell fråga i dagens skola.
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4.2.2 Från Lgr 62 till Lgr 69
Många av de allmänna anvisningarna, som citerats ur Lgr 62 kvarstod med
i stort sett samma rubriker och Lgr 69 inleddes också med Skollagen § 1. I
ett avsnitt uttrycks kraven på skolan.

Skolan skall ge alla elever en grundläggande utbildning, som in-
nefattar sådana färdigheter och kunskaper, vanor, attityder och
värderingar som är av betydelse för deras personliga utveckling.

 Kraven på goda grundläggande kunskaper å ena sidan och på
allmän förmåga att använda kunskapskällor, tillämpa sitt vetande
och uppfatta sammanhang mellan fakta å andra sidan har nära
samband och måste samtidigt upprätthållas (s. 12).

Andemeningen i ovanstående citat är inte helt olik det som senare skulle
komma att prägla vår senaste läroplan Lpo 94.

4.2.3 Lgr 80
Ändringarna från Lgr 69 till Lgr 80 blev mera omfattande än från Lgr 62
till Lgr 69. I Lgr 80 avspeglas bl.a. människo- och samhällssyn. Det beto-
nas att: ”Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinfly-
tande i takt med deras stigande ålder och mognad” (s. 13).

Kommentarer
I Lgr 80 markeras sålunda åter elevernas ansvar och medinflytande, vilket
bör noteras då medinflytande kan översättas till elevinflytande. Elevinfly-
tande är således inget ”nytt”, vilket man ibland får intrycket av c:a 20 år
senare d.v.s. från det år vi fick Lgr 80 fram till nutid. Vad som är mera
anmärkningsvärt är att man ännu inte tycks ha uppnått detta mål, vilket
kommer att diskuteras senare, då det i grunden handlar om elevers själv-
kännedom som kan kopplas samman med självbedömning.
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4.2.4 Lpo 94
Lpo 94 är uppdelad i tre huvudavsnitt av vilka Mål och riktlinjer är det
som närmast berör denna undersökning. Av målen och riktlinjerna för de
åtta områdena inom skolans verksamhet (Kap 2) är det framförallt de som
gäller för Kunskaper (2.1), Normer och värden (2.2).

Elevernas ansvar (2.3) och Bedömning och betyg (2.7), som ligger till
grund för lärarnas undervisning och bedömning av elevernas skolarbete
och resultaten av detta, vilket är av intresse i föreliggande studie.

Elevernas ansvar och inflytande
Under rubriken Elevernas ansvar och inflytande i Lpo 94 står följande
inskrivet:

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och va-
ra delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskaps-mässiga
och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar
för det egna arbetet och för skolmiljön samt att de får ett reellt in-
flytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det
alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer
(s. 13).

Kommentarer
I Lpo 94 uttrycks tydligt att eleverna själva har ansvar för sitt skolarbete
och att detta förutsätter delaktighet och inflytande vid uppläggningen av
bl.a. undervisningen på alla områden. Ett tillägg från de tidigare läropla-
nerna är att de (eleverna) får ett ”reellt inflytande”, vilket kan betyda att
man insett att elevinflytandet trots intentionerna inte varit verkligt.

4.3 Bedömning och betyg i ett historiskt
perspektiv

Skriftliga betyg och omdömen om enskilda personer har förekommit sedan
långt tillbaka i tiden, vilket beskrivs av Lalander (1970). För svenska sko-
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lans vidkommande är det, som mest påminner om nutidens betyg de an-
teckningar, som fördes vid husförhören. Prästerna bedömde bl.a. försam-
lingsbornas läskunnighet och hur de kunde de kristna huvudstyckena. I ett
utdrag ur en husförhörsbok från början av 1800-talet finns följande
”gradering” av läsförmågan under ”Läser och förstår”:

Har begynt läsa

Läser någorlunda

Läser någorlunda och svagt begrepp

Läser försvarligt och svagt begrepp (s. 52)

Med ovanstående exempel vill jag peka på det faktum bedömning av vissa
kunskaper förekommit som omdömen som följt individen från tidig ålder
så länge en mera formell undervisning förekommit. Efter det att den all-
männa skolplikten infördes har betygssättandet förändrats i takt med skol-
reformerna. Betygskriterierna har då som nu fokuserats, men man har även
lagt vikt vid rekommendationer till betygsfördelning.

4.4 Betygsbeteckningar och normer enligt
läroplanerna

Bokstavsbeteckningar, som en form av betyg, infördes i och med 1820 års
skolordning. Då gav de fyra bokstäverna A – D information om kunskaper
och flit samt om sociala förhållanden.

Betygsättning av kunskaper och färdigheter i ett skolämne kan ses ur
flera vinklar. Antingen är de norm-, individ-, eller grupprelaterade men
man kan också ha aspekter på betyg som varande relativa eller absoluta,
vilket kommer att belysas i ett senare avsnitt. Betygsfördelningen har följt
”normalkurvprincipen” åtminstone fram till Lgr 80 där man börjar ”rucka”
på denna princip.

Betygsbeteckningarna C Bc B Ba Ab a A användes fram till införandet
av grundskolan 1962 och fördelades enligt följande:
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Betyg  C  Bc  B  Ba   Ab  a   A
Procent  1    6   24 38   24   6   1

I och med Lgr 62:s införande slogs de båda ”yttergrupperna” ihop och fick
sifferbeteckningar i följande betygskala:

Betyg  1   2   3    4   5
Procent  7   24 38  24 7

Normen för fördelningen av betygen skulle vara de kunskapsmängder som
eleverna inom procentgrupperna behärskade sett totalt över hela landet –
inte nödvändigtvis i de enskilda klasserna. Betygen var grupprelaterade.

I ett riksdagsbeslut i december 1993 antogs ett nytt betygssystem för
grundskolan. Med Lpo 94 infördes åter en form av bokstavsbeteckningar
som beskrivning/betyg på elevers kvalitativa kunnande. Dessa är relaterade
till mål, som skall uppnås inom ett visst ämne, och inte såsom tidigare
huvudsakligen ett mått på kunskapsmängd. Följande omdömen gäller som
”bevis” för att/om eleven nått ett visst mål och kvaliteten på kunskap.

M V G = mycket väl godkänd
VG = väl godkänd
G = godkänd
I G = icke godkänd

Någon rekommenderad betygsfördelning förekommer av naturliga skäl
inte. Normalkurvfördelningsprincipen är således inte aktuell längre.
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4.5 Bedömning, prov och betyg enligt
läroplanerna

4.5.1 Bedömning och betyg i Lgr 62 och Lgr 69
Som nämnts tidigare skiljer sig inte Lgr 62 och Lgr 69 mycket då det gäl-
ler kriterierna för utvärdering, bedömning och betyg. Vad som skiljer dem
åt är i princip de beteckningar/termer som används. Både termen prov och
utvärdering finns t.ex. i de båda läroplanernas register; i Lgr 69 med sid-
hänvisningar medan det i Lgr 62 hänvisas till ”arbetsresultat”. Detta kan
tolkas som att tanken bakom prov inte längre doldes bakom formuleringar
som ”bedömning av elevers arbetsresultat” utan att man går mera ”rakt på
sak” i Lgr 69.

I Lgr 62 talas om utvärdering (evaluering) som kontroll av undervis-
ningens resultat i relation till undervisningsmålen. Här nämns också norm-
relaterad utvärdering där den enskilde elevens resultat bedöms i relation
inom elevgrupp.

En tredje inriktning av utvärdering är den individrelaterade.

Den innebär att elevens framsteg och svårigheter bedöms i rela-
tion till motsvarande prestationer vid en bestämd tidigare tidpunkt
och till de förutsättningar i vidaste mening som eleven bedöms ha
vid utvärderingstillfället. Eftersom det yttersta syftet med under-
visningen i grundskolan är den enskilde elevens optimala person-
lighetsutveckling, måste den individrelaterade utvärderingen äg-
nas speciellt intresse (s. 71).

I Lgr 69 märks en inriktning mot mera subjektiva metoder för bedömning
av elevprestationer.

Skrivningar och frågor av verbal karaktär får sålunda ofta ett
otillbörligt utrymme i utvärderingen. De bör kompletteras av and-
ra utvärderingssätt, t.ex. skattningar, rangordningar och bedöm-
ningar, även med risk att subjektiviteten får ökat inslag.
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Dessa vanliga fel vid utvärderingar av elevernas resultat har med-
fört att kunskaper och färdigheter i skolans ämnen (kognitiva
funktioner av undervisningen) blivit det alltigenom dominerande i
utvärderingen och att man ofta bortsett från andra klart uttalade
syften med undervisningen. Av samma skäl har även inom det
kognitiva fältet otillbörlig vikt fästs vid reproducerbara faktakun-
skaper, medan utvärderingen mindre gällt tillämpningen och an-
vändningen av kunskaperna (s. 71).

En mer allsidig bedömning bör enligt Lgr 69 avse elevens kognitiva, ma-
nuella, emotionella, estetiska, fysiska och sociala funktioner.

Elevens resultat bör så långt möjligt utvärderas inom vart och ett
av dessa målområden, varvid det gäller att avgöra vad som är
bättre eller sämre resultat och att fortlöpande följa resultat-
utvecklingen från enkla och mera osjälvständiga resultat till mera
avancerade uttryck för tillämpning och skapande förmåga (s. 72).

Angående betyg och prov är anvisningarna likalydande i både Lgr 62 och
Lgr 69: ”Läraren måste vara på sin vakt mot en övervärdering av sådana
resultat, som lättare än andra låter sig bedömas.” (Lgr 62, s. 90; Lgr 69, s.
101)

Med ”resultat som lättare än andra låter sig bedömas” syftas förmodli-
gen till objektiva mätbara prov där resultatet kan anges i siffror.

För att öka tillförlitligheten av lärarnas bedömningar rekommenderas
lagarbete och vidareutveckling av den pedagogiska mättekniken. Vidare
noteras det att de emotionella och sociala funktionerna är ”svårmätta” och
det varnas även för överdrivna krav i mätsammanhang.

Här bör emellertid varnas för överdrivna krav på tillförlitliga
mätningar i utvärderingssammanhang. Ett inslag av subjektivitet i
vissa utvärderingar är oftast mindre ödesdigert än ett slopande av
vissa obekväma utvärderingskrav. Mäter man enbart det lätt mät-
bara reduceras skolans mål åter till väsentligen enkla kognitiva
minnesfunktioner med därav följande teoretisering och fak-
taplugg (s. 73).
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Kommentarer
Anledningen till att citaten ur Lgr 62 och Lgr 69 mestadels tagits med i
oavkortad form är att de innehåller så mycket av sådant som debatteras i
dagens skola och som jag därför anser vara av stor vikt som bakgrund vid
en senare diskussion. Många av begreppen och därmed tolknings-
möjligheterna skulle gå förlorade om de ersattes med en förkortad version.

4.5.2 Bedömning och betyg i Lgr 80
I både Lgr 62 och Lgr 69 diskuteras den relativa betygsättningen och an-
vändandet av de centralt utarbetade standardproven. I Lgr 80 minskade
intresset för standardprov och relativ betygsättning medan individrelaterad
bedömning fick allt större utrymme.

Betygen blev kursrelaterade, mot de tidigare målrelaterade, och skulle
ges i en 5-gradig skala med betyget 3 som medelbetyg. Vidare skulle bety-
gen grundas på elevernas individuella prestationer utan någon specificerad
fördelning i procent. Undantaget var ”medelbetyget 3”, som skulle gälla
för samtliga elever i hela landet. ”Standardprov” skulle liksom tidigare
ställas till skolornas förfogande som riktningsgivare för betyg 3 i svenska,
matematik och engelska.

Som betygsgrundande kriterier anges i Lgr 80 både prov och iakttagel-
ser av elevernas kunskaper och prestationer:.

Betyg i vissa ämnen, där skriftliga prov ges, får inte göras bero-
ende enbart av dessa prov. Samtliga prestationer skall inräknas,
och läraren måste undvika att övervärdera sådana resultat som
lättare än andra låter sig bedömas. Betygen skall också grunda sig
på iakttagelser och anteckningar under hela högstadiet och inte
enbart på intryck vid periodens slut. Även under läsår då betyg
inte ges skall läraren föra anteckningar om elevernas arbete som
underlag för samtal med elev och föräldrar (s. 40).

I Lgr 62 och Lgr 69 står det att läraren ska vara ”på sin vakt” mot övervär-
dering av sådana resultat som lättare låter sig mätas. I Lgr 80 har uttrycket
”vara på sin vakt” bytts ut med ordet ”undvika”.
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4.5.3 Riktlinjer för bedömning och betyg i Lpo 94
Med Lpo 94 försvinner det relativa betygssystemet och sifferbetygen suc-
cessivt. I stället får vi mål- och kunskapsrelaterade betyg som visar hur
mycket eleverna lärt sig i förhållande till kursplanens innehåll. I Lpo 94
står följande angående ”bedömning och betyg” (2.7).

Betygen uttrycker i vad mån den enskilde eleven har uppnått de
mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne. Som stöd för
betygsättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika kvalitets-
steg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kurs-
plan (s. 16).

Lärarens uppgift
I riktlinjerna för ”Bedömning och betyg” står det bl.a. att:

Läraren skall

* genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga
och sociala utveckling

* utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kun-
skapsutveckling,

muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt
informera rektorn

* vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om ele-
vens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en
allsidig bedömning av dessa kunskaper (s. 16).

Betygskriterier enligt Skolverket
Skolverket (1996b) ger anvisningar om vad som gäller för bedömning och
betygsättning och vilka kriterier som ligger till grund för betygen. I denna
skrift återfinns kursplaner med betygskriterier för alla skolans ämnen. I
inledningen står följande att läsa:
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Mål att uppnå beskriver den miniminivå av kunskaper som anges
för det femte respektive det nionde skolåret. Kraven uttrycker den
grundläggande kunskapsnivå i ämnet som alla elever skall ges
möjlighet att minst uppnå. Det är viktigt att understryka att de all-
ra flesta elever naturligtvis kommer och skall komma längre i sitt
lärande (s. 5).

4.6 Sammanfattning och kommentarer
I Lgr 69 tar man upp bedömning i samband med utvärdering/evaluering
men även i likhet med Lgr 80 och Lpo 94 i sammanhanget bedömning och
betyg. Både i Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 beskrivs standardprovens funktion
bl.a. som normgivande för hela rikets elever. I och med att Lpo 94 infördes
försvann standardproven och ersattes av nationella prov och diagnoser med
en annan karaktär än de tidigare standardproven.

I samtliga läroplaner står det dock förvånansvärt litet om hur lära-
re/elever skall gå till väga vid bedömning, medan kursplanerna, som anger
ämnenas innehåll och kunskapsmål för vissa skolår, är relativt detaljerade.
Om vi utgår från att bedömning av uppnåendet av målen bl.a. bedöms ge-
nom prov och läxförhör ser kanske läroplansförfattarna det som en själv-
klarhet att varje lärare även har den tid och kompetens som krävs för att
använda andra bedömningsformer och att råd, anvisningar härom är över-
flödiga. Däremot ges det ”rekommendationer” i form av ”varningar”. Så
varnas det t.ex. för ensidigt bedömande av rena faktakunskaper som
och/eller för bedömningssätt där kunskaper inhämtas genom memorerande
och bedöms genom reproducerande av sådana kunskaper. Under rubriken
Bedömning av elevernas arbetsresultat i Lgr 62 och Lgr 69 används ut-
trycket ”kontroll”:
”Den fortlöpande kontrollen av elevernas arbete har en viktig funktion i
undervisningen. …Kontrollen kan ske genom muntliga och skriftliga redo-
visningar, genom föredrag, uppsatser och prov.” (Lgr 62, s. 89; Lgr 69, s.
100).
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Vidare står det i de nämnda läroplanerna att de muntliga förhören bör
hållas i samtalsform men att eleven även bör få tillfälle att lämna samman-
hängande redogörelser.

Under c:a 20 år uttrycktes bedömning bl.a. i exakt likalydande termer. I
dag skulle man reagera mot ordet kontroll, medan andemeningen i ovan-
stående beskrivning inte skiljer sig väsentligt från våra senare läroplaner.
Tänkvärt är att det som betonades i bedömningssammanhang för 40 år
sedan fortfarande gäller som grundidé. Om intentionerna sedan förverkli-
gas i klassrummen är en annan fråga som jag inte kan besvara här.

I Lpo 94 markeras att kunskap kommer till uttryck i olika former varvid
nämns fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och att dessa delar för-
utsätter och samspelar med varandra. Vidare sägs det att skolarbetet ska
innehålla olika kunskapsformer och skapa ett lärande där de olika former-
na kan balanseras till en helhet. Det står ingenstans att bedömning av t.ex.
fakta ska göras separat, förståelse för sig o.s.v. Men eftersom fakta är lätta-
re att mäta på ett prov/läxförhör än förståelse och förtrogenhet görs be-
dömningar av rena faktakunskaper förmodligen oftare separat. Som exem-
pel kan nämnas att Lgr 69 tar upp frågan om ”det lätt mätbara” kontra
”svårmätta funktioner” och rekommenderar att man kompletterar objektiva
bedömningar med andra utvärderingssätt även om det finns ”risk” för ökat
inslag av subjektivitet.

I vår senaste läroplan ser man tydligen inte subjektivitet som en risk-
faktor om man får döma utifrån de nationella diagnoserna och proven som
mera har karaktären av subjektiv kvalitetsbedömning. Man kan tycka att
resultaten är mera svårtolkade då det har visat sig att olika lärare ger olika
omdömen på samma resultat. Nu finns dessa nationella bedömningsun-
derlag tillgängliga och det finns säkert lärare, kanske samtliga, som själva
gör liknande diagnoser/test/prov och utgår från sin undervisning och ele-
vernas utveckling och förmåga, men jag tror inte att det är en ”enkel”
självklarhet. Konsekvensen är i varje fall att både bedömningsunderlag och
utlåtande av resultat, delvis eller helt, blir subjektiva. Därmed inte sagt att
en subjektiv bedömning inte är av mindre värde utan snarare tvärtom. Med
tanke på målen i Lpo 94 är det i alla fall omöjligt med enbart summativa
objektiva bedömningar.
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5 Empiriska studier

5.1 Metodval
Syftet med undersökningen är att få en bild av elevers och lärares uppfatt-
ningar av bedömning. Den empiriska studien innehåller två delar:

1. Utröna lärares erfarenheter och uppfattningar av bedömning i grund-
skolan.
2. Elevers uppfattningar och upplevelser av att bli bedömda i skolan stude-
ras.

5.2 Metoddiskussion

Inledning
Mitt intresse är att ta reda på hur elever upplever och uppfattar bedömning,
som sker i skolan. För att få reda på detta stod valet mellan enkät och in-
tervju

Med tanke på elevernas ålder - 7 – 16 år – framstod enkät som ett sämre
alternativ. För mitt andra intresse – lärares uppfattningar – framstod där-
emot enkät som ett rimligt val.

Det styrktes av önskan att om möjligt få lärare från hela landet att med-
verka. Vidare ville jag att samtliga skolår skulle vara representerade för att
utfinna om bedömningsförfarandet skilde sig för olika åldrar och i så fall
på vilket sätt. För att uppnå detta var det lämpligt att använda en under-
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sökningsmetod där man når ett större antal personer varvid jag ansåg en-
käten skulle vara lämplig.

Då det gällde eleverna krävdes en närkontakt i samtalsform med möj-
lighet till uppföljningsfrågor. Om enkäten skall användas, åtminstone för
elever i de tidigare skolåren, måste undersökningsledaren närvara person-
ligen för att läsa och förtydliga frågeställningarna. Således låg det närmast
till hands att intervjua elever.

5.3 Fenomenografisk forskningsinriktning
Angående fenomenografin som forskningsinriktning skriver Svensson
(1989) följande.

Fenomenografin är i första hand en forskningsinriktning, den de-
finieras genom vad som utgör forskningens objekt och syftet i
förhållande till objekten. Forskning kännetecknas också av de
metoder som används för att uppnå syftet. Den fenomenografiska
forskningen har vissa sådana metodiska kännetecken. Fenomeno-
grafin utgör emellertid inte i sig en metodisk ansats men en sådan
har utvecklats i nära relation till fenomenografin och kallas kon-
textuell analys (s. 34).

För Svensson har syftet med forskningen inte varit att beskriva fenomenen
i sig utan deras subjektiva innebörd som en del (enhet) inom individers
tänkande. Dessa enheter benämns uppfattningar och det motsvarande be-
greppet på engelska är ”conceptions”, varför den fenomenologiska forsk-
ningsinriktningen kan definieras som ”forskning om uppfattningar” enligt
Svensson: ”Phenomenography – Describing conceptions of the world aro-
und us” (s. 34).

Andra ledet i fenomenografi - grafi - innebär inriktning mot beskriv-
ning. Uppfattningar och likheter samt skillnader mellan uppfattningar be-
skrivs. Svensson förtydligar den beskrivande karaktären, som är typisk för
fenomenografin genom att jämföra med två vanligt använda motsatser
nämligen analytiska och förklarande.

Enligt Svensson kan fenomenografiska undersökningar kritiseras:
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”De fenomenografiska undersökningarna kan eventuellt kritiseras för att
vara allt för lite beskrivande och allt för analytiska men också för att vara
allt för beskrivande och för lite analytiska, beroende på vilken utgångs-
punkt man har” (s. 35).

Svensson (1989) fortsätter sitt resonemang kring fenomenografin och
menar att den i första hand är en forskningsinriktning men den behöver
inte också vara en forskningsansats. Den kan vara sitt eget mål och syfte
och behöver inte ses som ett medel för något annat. I de flesta studier som
har gjorts har beskrivningarna av uppfattningar också varit ett sätt att bely-
sa andra fenomen än uppfattningarnas innehåll och karaktär i sig. Beskriv-
ningen av uppfattningar är enligt Svensson ett sätt att studera inlärning
eller undervisning. I denna mening kan man tala om fenomenografisk in-
lärningsforskning, undervisningsforskning, didaktik o.s.v.. Som forsk-
ningsansats ingår den fenomenografiska inriktningen i en mer allmän in-
riktning mot t.ex. inlärning eller undervisning.

I föreliggande studie sågs en fenomenografisk infallsvinkel som möjlig
vid utformningen av elevintervjuerna, då man kan se ”uppfattning av att
bli bedömd” som fenomenografisk. Larsson, S. (1986) menar att man inom
den fenomenografiska forskningen har ett speciellt förhållande till teori.
Själva ansatsen innehåller teoretiska antaganden om kunskap, om föränd-
ringar i kunskap och om den lärande människans förhållande till omvärl-
den. Bedömningar i skolan, av vad slag det månde vara, kan sättas in i
sammanhanget kunskap om den lärandes förhållande till omvärlden. Om
man således översätter kunskap till erfarenheter som bidrar till utvecklan-
det av kvalitativa nivåer av uppfattning av bedömning kan de sägas vara
kunskapsgivande. De upptäckta kvaliteterna ses då ur fenomenologiska
aspekter.

Kroksmark (1987) talar om elevens uppfattning av ett nytt undervis-
ningsinnehåll och att det finns två möjliga tillfällen för forskaren att närma
sig elevens uppfattning av fenomenet nämligen i en intervju direkt vid
inlärningssituationen eller vid samtal där elevens tänkande om undervis-
ningsinnehållet kommer till uttryck. Vid båda tillfällena är det den ome-
delbara/i tid närliggande uppfattningen av kvaliteterna som gäller.

Larsson, S. (1986) påpekar att det genom fenomenografiska studier kan
väckas reflektioner, som gör att antaganden upphör att tagas för givna.
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Genom intervjuer i föreliggande undersökning skulle elevers uppfatt-
ningar och upplevelser av bedömning under skoltid, d.v.s. som en del av
undervisningen/inlärningen utrönas. Elevers utsagor om detta kommer att
analyseras i ett helhetsbegrepp. Dessa tankebanor leder mig in på Rosen-
qvist (1988) i hans resonemang om en fenomenografisk ansats och hur han
ser ”arbetslöshet” som ett fenomen, som har olika innebörd för olika män-
niskor. Att ”bli bedömd” kan också ses som ett fenomen som för subjektet
”den bedömde” har en personlig innebörd. Rosenqvist (1988) anser att den
fenomenografiska ansatsen i många stycken täcker syftet i hans avhand-
ling. Hans tankegångar stämmer i stort med de jag har kring en fenomeno-
grafisk ansats för elevintervjuerna och tolkningen av dessa.

5.4 Den fenomenografiska intervjun
Intervjun är den form som bl.a. används av fenomenografiska forskare vid
undersökningar av människors uppfattningar av fenomen. Kroksmark
(1987) betonar särskilt två kännetecken för den fenomenografiska inter-
vjun och intervjuaren. För det första ska frågorna vara öppna och formule-
rade så att intervjupersonerna förstår vad intervjuaren säger samt vad
han/hon menar med frågan. För det andra ska intervjuaren ha ett djupin-
tresse d.v.s. försöka nå fram till den intervjuades verklighet, på vilken den-
nes uppfattningar av fenomenet grundas.

Kroksmark förklarar uppfattningsbegreppet och sätter det i samband
med intervjun..

Uppfattningsbegreppet har inom delar av fenomenografin en
överordnad ställning. Skilda uppfattningar av ett ting definierar
tillsammans en intersubjektiv förståelse av det aktuella objektet.
Det innebär, att en beskrivning av människans samlade uppfatt-
ningar, d.v.s. skilda kvaliteter systematiserade i ett beskrivande
kategorisystem, definierar den totalt möjliga kunskap som kan
konstitueras som medvetande vid ett visst tillfälle.

När en fenomenografiskt anlagd forskning undersöker tematiserar
och beskriver ett avgränsat objekt i omvärlden, t.ex. barns upp-
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fattning om inlärning är det möjligt att undersöka detta proble-
mområde på två skilda sätt (s. 235).

Enligt Kroksmark skiljer sig dessa två sätt beroende på om det gäller vux-
nas eller barns uppfattningar om inlärning. Genom intervjun kan man fråga
vuxna direkt vad de menar med inlärning, d.v.s. vad inlärning är som fe-
nomen. Barn kan man undervisa och efteråt fråga vad inlärning är. I båda
fallen är metoden anpassad till intervjupersonernas förutsättningar att sva-
ra. Gemensamt är att båda sätten går ut på att beskriva människors uppfatt-
ningar av inlärning, vilket kan redovisas i kvalitativa skillnader.

5.5 Relationen intervjuare - intervjuperson
Enligt Svensson (1989) bestämmer intervjuaren i den fenomenografiska
intervjun vilka fenomen som ska behandlas. Däremot får intervjuaren inte
påverka den intervjuades uppfattningar av fenomenet. Den intervjuades
utsagor styr intervjuns innehåll inom ramen för de fenomen som ska be-
handlas. Risken för påverkan från intervjuaren bör uppmärksammas och
elimineras.

Eneroth (1989) menar att samtalet inte behöver vara strukturlöst utan
kan följa ett visst mönster. Frågorna och orden används för att uppnå för-
ståelse – upptäcka och synliggöra fenomen och för att förstå dessa.

Vid samtalet eller intervjun försöker jag lära känna den andres
själsinnehåll genom att enbart ställa frågor, inte genom att före-
ställa mig vara honom. Jag försöker komma åt den andres tan-
keinnehåll och känslor genom att fråga, inte genom ”tigande” in-
levelse. Frågorna kommer alltså först, utan någon föregående in-
levelse, ja frågorna i intervjun är t.o.m. uppgjorda i förväg (s.
102).

Förutsättningarna för samtalet eller intervjun är enligt Eneroth att båda
parter förstår frågorna och svaren. Däremot inte att intervjuaren och den
intervjuade tänker likadant.
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Personer som ska besvara frågorna har av någon anledning blivit utval-
da för undersökningen. Det är viktigt att intervjupersonerna får så mycket
information om avsikten med undersökningen och anledningen till att just
han/hon anses kunna bidraga med sina uppfattningar och synpunkter. Den
intervjuade bör vara motiverad och kunna se nyttan med sin insats. För-
hållandet mellan undersökaren och deltagaren underlättas om de delar
erfarenheter t ex genom sitt arbete eller har någon annan gemensam prefe-
rens.

Vid en intervju kommer motivationen att påverkas ytterligare genom de
relationer som uppstår vid mötet och under själva intervjun. Patel och Da-
vidson (1991) anser att det är viktigt att visa ett genuint intresse och förstå-
else i dialogen och att inte uttrycka känslor och attityder som verkar för-
dömande gentemot den som besvarar frågorna.

Carlsson (1984) pekar på problem som kan föranleda upphov till fel-
källor om intervjuaren och intervjupersonen inte är på samma våglängd.
Det kan vara sådana faktorer som kön, klädsel, ålder, sättet att uttrycka sig
och tala.

5.6 Intervjun som metod i denna undersökning
En intervju är ett samtal som förbereds av intervjuaren, men utfallet är
långt ifrån givet i en sådan dialog. Intervjuaren måste vara lyhörd och följ-
sam, vilket inte minst gäller för barnintervjuer. I samband med varje svar
görs en snabbtolkning och är man osäker på vad intervjupersonen menar
måste en uppföljningsfråga komma direkt. Min erfarenhet är att barn och
ungdomar gärna förklarar i metaforisk form med exempel från något de
själva erfarit, varför jag var inställd på att få denna typ av förklaringar till
deras upplevelser av fenomenet ”att bli bedömd”.

Då det gäller mina egna föreställningar om bedömning är det tänkbart
att detta kan påverka intervjun. Jag har försökt undvika detta genom att
förhålla mig lyssnande och positiv. Mina egna föreställningar kommer
självfallet till uttryck i valet av intervjufrågor.

Däremot är det viktigt att barns och ungdomars känsla, i det här fallet
inför att ”bli bedömda” genom t.ex. prov/test och diagnoser tolkas induk-
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tivt. Vad menar individen med uttryck, som kan tolkas som negativa, om
han/hon samtidigt ser glad ut? Det finns förmodligen teorier som tolkar
kroppsspråket. Genom att vara lyhörd för kroppsspråket kan jag fortsätta
samtalet på ett annat sätt än jag från början tänkt mig.

Vid analys av intervjuerna följer jag Svenssons (1989) anvisningar.
Han ser tolkning och analys av insamlat data som explorativ. Det gäller att
i data finna innebörden av uppfattningarna. Detta innebär att man vid ana-
lysen tar fasta på sådana utsagor som innehåller olika aspekter av fenome-
net.

Uppfattningen gäller det helhetskaraktäristiska hos fenomenets
innebörd. Detta innebär att utgångspunkten tas i avgränsningen av
fenomenet och inte i den totala mängden data. Utsagor som inte
handlar om fenomenet (så som den intervjuade själv avgränsar
detta) sorteras bort. Bland de utsagor som behandlar fenomenet
väljs vanligen sådana ut som anger att det finns huvuddelar (as-
pekter eller komponenter) av fenomenet och hur dessa är relate-
rade till varandra eller organiserade (s. 42).

Syftet med intervjuerna är att nå fram till elevers uppfattningar och upple-
velser av att ”bli bedömd” i skolan. Jag utgår ifrån att elever är medvetna
om att bedömningar sker då de ställs inför prov, tester och diagnoser. And-
ra bedömningstillfällen, som t.ex. lärares observationer under lektioner,
läxförhör och vid samtal, är inte lika självklart att eleverna uppfattar som
”bedömningar”, varför frågor måste ställas om detta.

Jag vill veta hur elever upplever bedömningssituationer av olika slag
och om/varför de känner på ett visst sätt när de skall bedömas.

5.7 Val av intervjumetoden
Intervjuerna borde underlättas av att jag arbetade som lärare på ett ”lagom
stort” och i socialt hänseende blandat rektorsområde att jag inte var en helt
okänd person för eleverna.

Intervjuerna består i huvudsak av öppna frågor, vilka tillåter att elevens
egna inre tankar kan formuleras. En samtalsvänlig miljö bör eftersträvas så
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att intervjupersonen kan känna sig trygg med intervjuaren och inte få en
känsla av att det sker ett förhör, som kan innebära negativa konsekvenser
för t.ex. skolsituationen. Eleverna ska inte uppleva att intervjuaren tänker
”skvallra” för lärare eller skolledning, om de uttalar sig negativt i någon
fråga .

Då det gäller barns sätt att tänka har jag bl.a. tagit fasta på att de stund-
tals uttrycker sina tankar om fenomen i abstrakt form, vilket kräver någon
form av uppföljningsfråga, som bör ge en mera konkret beskrivning. Erfa-
renhetsmässigt vet jag att barn och ungdomar då gärna använder metaforer
ur vardagslivet. Dessa bildlika uttalanden får då tolkas och stå som kriteri-
er på den aktuella utsagan.

5.8 Elevstudien

5.8.1 Urval och bortfall
Genom intervjusvaren ville jag för det första veta vad barn på skolans oli-
ka stadier har för uppfattningar och upplevelser av bedömningar av skif-
tande slag. Alltså skulle jag vända mig till elever på låg- mellan- och hög-
stadiet.

För det andra ansåg jag att något urval med tanke på elevens ”skol-
framgångar” vore lämpligt så att t.ex. inte endast de duktigaste kom till
tals. Det är lätt att urvalet blir snett och resultatet av undersökningen miss-
visande om endast en kategori elever uttalar sig. Även om antalet intervju-
personer kan begränsas kan sådana kriterier uppfyllas. Därför bestämde jag
mig först för att på varje stadium ta ut 12 elever fördelade på tre elever
som ansågs vara svagare än genomsnittet respektive tre av de duktigaste
och resten ur mellangruppen, vilken de flesta elever tillhör. Detta urval
skulle göras i samråd med klasslärare och klassföreståndare.

Dessa kriterier var grundläggande för valet av intervjupersoner, men
med en utökning av antalet elever till 16 barn på lågstadiet och 14 på mel-
lanstadiet medan jag stod fast vid att 12 elever på högstadiet skulle vara
tillräckligt. Denna utökning till 42 intervjupersoner från tidigare 36 berod-
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de på att jag efter några provintervjuer på lågstadiet fann att de yngre ele-
verna ibland hade litet svårare att ”förklara sig” och att jag därför ville
lyssna på litet flera för att få en klarare bild av deras uppfattningar och
upplevelser av att bli bedömd i skolan. Principen för valet av intervjuper-
soner gjordes, såsom tänkt, utifrån lärarnas uppskattning av sina elever
som varande ”låg-, mellan- eller högpresterande” och var densamma för
alla stadierna, d.v.s. något mer än hälften i det s.k. ”mittfältet” och resten
lika fördelade på ”ytterkanterna”. Motiveringen till detta var att alla kate-
gorier barn skulle vara representerade med samma fördelning som i en
”normalklass”.

5.8.2 Uppläggning och genomförande
Innan intervjuerna skulle genomföras tillfrågades skolans rektor och gav
sitt medgivande. Föräldrarna till låg- och mellanstadieeleverna fick ett
brev, där de informerades och ombads svara om de hade något emot att
deras barn intervjuades. Föräldrarna visste att jag tjänstgjorde som speci-
allärare på deras skola, vilket kanske bidrog till att ingen hade något att
invända. De ”utvalda” högstadieeleverna fick ett brev med liknande inne-
håll via sin klassföreståndare men fick själva avgöra om de ville deltaga.
De hade också möjlighet att i så fall tala om det för sina föräldrar. Samtliga
tillfrågade ville vara med.

Intervjuerna skulle spelas in på band och inledas med ett kort samtal
om anledningen till intervjun, att jag tyckte att deras åsikter var viktiga och
att de kunde tala fritt. Jag poängterade att jag inte frågade i lärarens roll.
Tiden för varje intervju beräknades till 20 minuter och inte mer än en halv
timme för att uppnå högsta koncentration och uppmärksamhet hos elever-
na.

Intervjufrågorna
Vid utformningen av intervjuerna betraktades de kontexter eleverna befin-
ner sig i d.v.s. skol-, hem- och fritidsmiljö.

Kontext 1. Skolan som varande psykosocial miljö där eleven tillbringar en
stor del av sin tid. Det är av värde att känna till hur intervjupersonen upp-
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fattar sin skolsituation – kamrat- och vuxenrelationer, delaktighet, fri-
het/tvång, trivsel, egenvärde etc.

Kontext 2. Hemmet där skolförberedelserna sker. Här finns förutsättningar
för samverkan kring skolarbetet och grogrunden till barns och ungdomars
inställning till skola och samhälle. Familjemedlemmars insatser och stöd,
samt uppskattning av varandra upplevs av den intervjuade och kan åter-
speglas i bedömningssammanhanget.

Kontext 3. Lektioner under vilka kunskapsförmedling sker men även
praktiskt, kreativt och kognitivt utövande av eleven enskilt eller i sam-
verkan med kamrater. Uppfattningar av andra, deras omdömen och själ-
vomdömet vid sådana tillfällen utgör ett led i den totala bilden av uppfatt-
ningen av att bedömas.

Kontext 4. Tillfället att stå inför en uttalad, planerad bedömning av kun-
skaper och prestationsförmåga då alla förberedelser är gjorda upplevs för-
modligen individuellt och kanske även kollektivt. Faktorer som kan påver-
ka upplevelserna kan vara olika beroende på t.ex. hur väl man förberett sig,
hur svårt ämnet i fråga anses vara, hur man brukar lyckas på prov, vilka
krav man har på sig själv och hurdant självförtroendet är.

Kontext 5. Bedömningssituationen kan variera och påverka elevens upple-
velser av tillfället i fråga. Upplevelserna kan variera under arbetets gång.

Kontext 6. Tillfället då provresultatet delges är bildlikt talat då ”domen
faller”, men det betyder inte att det blir ett negativt utfall. Känner eleven
månne förväntan eller misstro inför delgivandet och hur upplevs ett lyck-
ande respektive misslyckande? Vilka förklaringar ges och hur stor betydel-
se har utfallet av bedömningen i psykologiskt och socialt avseende?

Kontext 7. Framtidsperspektivet, som kan ses både hypotetiskt och verk-
ligt. I samtal kring ”nyttan av bedömningar” i skolan kan tankar kring ”en
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fortsättning” – konsekvenserna av de personliga resultaten på sikt belysas
samt ge en bild av hur detta uppfattas av elever. Tankar om framtidsutsik-
ter är personliga och kan avspegla självkännedom och självkänsla av olika
grader.

Strukturering av intervjuerna
En förberedelse till intervjuerna bestod i ett samtal kring ovanstående
kontexter. Frågorna skulle vara så öppna som möjligt. De skulle dessutom
intressera intervjupersonerna och ske i en avslappnad samtalston. Det
skulle således finnas en struktur i intervjuerna men ändå en öppenhet för
en mera informell framtoning.

Inledningsvis ville jag således få igång ett samtal med respektive elev
och bestämde mig för att ställa frågor kring trivsel för att sedan övergå till
skolarbetet, och om vad de uppfattade som bedömning i olika ämnen. Frå-
gorna skulle också beröra förberedelser inför bedömningstillfällen och hur
det kändes att bli bedömd och sedermera få veta resultaten.

Intervjuguiden byggdes kring dessa intentioner och presenteras här
nedan. Jag var medveten om att frågornas inbördes ordning kunde ändras
beroende på vad som föll sig naturligt att gå vidare med under samtalets
gång, men de skulle finnas där som en röd tråd. Det var tänkbart att jag
som intervjuare skulle nödgas att komma med ”ledande” frågor eller
kommentarer för att få eleverna att fortsätta prata.

Intervjuguide
Frågorna ska beröra följande:
- skolsituationen – trivsel och vuxen- och kamratrelationer
- skolarbetet – lektioner, ämnen, läxor, redovisningar
- vad bedöms i skolan
- vad uppfattas som bedömningstillfällen
- hur upplevs bedömningssituationer
- beskrivningar av upplevelserna kring bedömning (kriterium)
- värdet/nyttan (eller vice versa) med bedömningar/prov
- uppskattningen av olika former av bedömningar
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- elevers självuppfattning

5.8.3 Bearbetningsmodell
Grounded-theory-metoden, som kommer att presenteras i ett följande av-
snitt,  skulle i princip kunna användas vid genomgång och bearbetning av
intervjuerna. Redan vid utskriften av samtliga intervjuer skedde en ”öppen
kodning”, varvid det vid första anblicken utkristalliserades ett antal, vad
jag kallar ”budskapsbärande uttalanden”, vilka i sin tur utökades efter hand
för att därefter reduceras eller sammanvägas till kategorier, som synlig-
gjordes genom citat ur intervjuerna. Så småningom uppstod en viss mätt-
nad varvid kategoriseringen upphörde och övergick i analys och tolkning.

Redovisning av resultaten
För att få en helhetsbild av intervjuerna fann jag det lämpligt att presentera
två intervjuer som exempel. Jag valde dessa i efterhand, då jag av utrym-
messkäl inte kunde ta med flera. De två intervjuerna som blev utvalda var
samtidigt de som blivit underlag för typelever, som jag tycker att de repre-
senterar.

För övrigt redovisas intervjuerna i de klasser och kategorier jag fann
genom kodningsprocessen, uppdelade i grupper efter skolår.

Vid analys och tolkning visade det sig att ”typelever” framträdde och
kunde illustrera elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i
skolan. I denna del av redovisningen har jag utgått från ”idealtyps-
modellen” som ansats efter den beskrivning Eneroth (1984) gör. Denna
metod har presenterats i metoddelen.

5.9 Diskussion av enkät som undersökningsmetod
I den del av undersökningen som berör lärarna vill jag få bedömning belyst
ur lärarens synvinkel. Valet stod mellan att ställa frågor i enkätform och
intervjun varvid jag kom fram till att enkäten skulle vara att föredraga av
flera orsaker bl.a. följande:
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1. Enkäten innebär att respondenten får tid att begrunda sina svar, formule-
ra dem i lugn och ro och skriva ner svaren när han/hon anser att det finns
tid för detta. Då finns det också möjlighet att ”recensera” sina tänkta svar
vid behov.
2. Eftersom jag vänder mig till lärare utgår jag från att de är kreativa, tän-
kande personer som är vana vid att formulera sig verbalt och gärna skriver
ner sina tankar om ett fenomen som berör deras professionalism.
3. Forskaren kan planera frågorna och pröva dem relativt enkelt i en pilot-
studie, t.ex. på en närbelägen skola, för att sedan göra eventuella ändring-
ar. I denna undersökning gjordes så.
4. Genom att ställa öppna frågor ges det möjlighet till uttömmande kvali-
tativa svar, som kan liknas vid intervjun varför enkätintervju skulle kunna
vara en lämplig beteckning.
5. Bearbetning och tolkning av svaren blir med tanke på frågornas karaktär
snarlik den som sker vid intervjun.

Det finns även en del nackdelar med enkät som undersökningsmetod
och några sådana beaktades speciellt nämligen att:
1. Det kan vara svårt att nå de tänkta respondenterna personligen för att
påverka dem att svara eller få veta orsaken till uteblivet svar. De kanske
vill svara men saknar t ex tid för detta. Carlsson (1984) pekar på just denna
nackdel och säger att svarsfrekvensen kan bli så låg att den ibland ligger
betydligt under 50%.
2. Distributionen både vid utskick och insamling kan vara komplicerad och
kostsam. Man vet heller inte exakt vem mottagaren av försändelsen är och
hur denne sedan lämnar ut enkäten till de ”rätta” personerna. En variant är
att skicka till de enskilda personerna, vilket skulle vara en över-
dimensionering i det här fallet, då frågorna ställdes till lärare vid vissa
utvalda skolor.
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5.9.1 Enkät som metod i denna undersökning
Enkäten kan vara renodlat kvantitativ respektive kvalitativ eller innehålla
en blandning av de båda frågetyperna. Vidare kan frågeformuleringen vara
öppen eller bunden, strukturerad eller ostrukturerad.

Frågornas inbördes ordning
Både Carlsson (1984) och Patel och Davidson (1991) rekommenderar den
s.k. ”tratt-tekniken” för öppna frågor, vilket innebär att man startar med
allmänna neutrala frågor, vanligtvis sådana som ger information om såda-
na bakgrundsvariabler som behövs för undersökningen. Undan för undan
snävas frågorna ner och blir mer specifika. Patel och Davidson rekommen-
derar att intervjun eller enkäten avslutas neutralt med plats för svarsperso-
nens egna kommentarer kring frågorna/svaren och/eller egna tillägg.

Frågorna kan också sekvenseras i ett system utifrån problemets delom-
råden. Ett sätt som då är användbart är ”omvänd tratt-teknik”. Enligt Patel
och Davidson innebär denna att man först ger specifika frågor om delarna
och avslutar med övergripande frågor. Under tiden som frågorna besvaras
får personen möjlighet att bilda sina uppfattningar och åsikter, som
han/hon kan sammanfatta på slutet. Jag har valt att använda den omvända
tratt-teknik-modellen i denna studie då jag anser att delområden såsom de
bedömningsformer och frekvens av bedömning lärare använder sig av ger
objektiva svar. De öppna frågorna kan därefter byggas upp och utvecklas
genom svar på varför ett visst tillvägagångssätt vid bedömning förekom-
mer och uppfattningar av detta synliggörs.

Pilotstudier
När alla frågor är klara och hänsyn tagits till de ovan relaterade reglerna är
det fortfarande flera villkor som ska uppfyllas innan den egentliga under-
sökningen utförs. För det första är det viktigt att forskaren har erfarenheter
av enkäter och intervjuer och känner till hur sådana material kan bearbetas
för att nå bästa resultat. Speciellt när det gäller enkäter rekommenderas en
pilotundersökning på en mindre grupp, vilket jag gjorde inför den delstu-
die, som handlar om den enskilda skolenheten och dess lärare. Närmast till
hands låg det rektorsområde jag själv tjänstgör på. Utslaget från denna
förundersökning ledde till vissa ändringar av enkäten.
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Inför intervjuerna gjorde jag också två provintervjuer, som kan liknas
vid enkätens pilotstudie. Jag har erfarenhet av tidigare intervjuer med barn
och ungdomar , dels med lågstadiebarn dels med f.d. waldorfskoleelever.

5.10 Analysmetoder
Frågan om hur kvalitativ data skall analyseras ges av t.ex. Svensson
(1989). Enligt hans syn på fenomenografisk analys ska utsagornas inne-
börd bilda aspekter/kategorier. Jag fann det emellertid nödvändigt att ock-
så studera andra metoder för att få hjälp med analysarbetet.

En sådan metod är ”grounded theory”, vilken bl.a. beskrivs av Strauss
och Corbin (1990). Som utgångspunkt tog jag fasta på deras presentation
av denna metod.

5.10.1 Grounded Theory
Flera svenska forskare ( t.ex. Eneroth, 1989; Persson, 1994 och Freine-
Lindhagen, 1997) benämner The Grounded Theory ”grounded theory”
eller som metod som ”grounded-theory-metoden” d.v.s en kombination av
engelska och svenska, vilket tydligen är godtaget. I denna studie föredrar
jag att genomgående använda beteckningen ”grounded theory”.

Följande definition av Strauss och Corbin (1990) får stå som en inle-
dande presentation av grounded theory.

Grounded theory is an action/interactional oriented method of
theory building. Whether one is studying individuals, groups, or
collectives, which is directed at managing, handling, currying out,
responding to a phenomenon, as it exists in context or under a
specific set of perceived conditions. The interactional component
refers to self as well as other interaction (s. 104).

Analysen inom grounded theory sker i flera steg och leder fram till en teori
kallad kärnkategori enligt nedanstående schema:
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1. Öppen kodning – framtagande av budskapsbärande kvalitativa uttalan-
den.
2. Klassificering.
3. ”Öppen kodning 2”
4. Axial kodning – kategorisering.
5. Etikettering (labeling).
6. Diskussion kring kategorierna – kriterier och kontext.

Varje steg medför i sin tur att följande beaktas:
a) kodningsprocessen
b) action/interaktion
c) kontext
d) orsakssammanhang (Casual Conditions)
e) mellanliggande/inskjutna faktorer (Intervening Conditions)
f) konsekvenser (Consequenses)
g) dimensioner och styrka (spridning, täthet, nivåer)
7. Selektiv kodning – komprimering/reducering av kategorierna och dis-
kussion kring detta.
8. Analys av den selektiva kodningen, som innebär framtagande av kärn-
kategorier/kärnkategorin.
9. Analys och tolkning av kärnkategorin (-erna).
10. Diskussion och belysande av kärnkategorin (-erna). Tidigare forskning
redovisas b l a som kriterium för slutsatsernas pålitlighet.

Framtagande av kärnkategorin
Processen utmynnar i en huvudkategori, även kallad ”kärnkategori”. Den-
na utgör den teori, som byggts upp genom de olika kodningarna. Enligt
Strauss och Corbin (1990) sker detta både som ” öppen” och ”axial” kod-
ning.

This means, just as with open and axial coding, that the central
phenomenon has to be given a name. …Here, you might first look
at your list of categories to see if one of them is abstract enough
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to encompass all that has been described in the story. Sometimes
you already have such a category (s.120).

Grounded theorymetoden har använts av andra forskare vilka förtydligar
metoden.

Eneroth (1989) benämner grounded-theory-metoden ”kartläggnings-
metoden” och förklarar den sålunda:

Denna metod innebär att när man står inför en mängd tydlig-
gjorda data så försöker man systematiskt gruppera och omgruppe-
ra dem tills man gjort en så fullständig kartläggning av företeel-
serna som möjligt utifrån dessa givna data (s.144).

Arbetsgång – analys och tolkning följer ett visst schema. Eneroth beskriver
de olika stegen.

Först gör man en ytterst allmän gruppering av data d.v.s. vi försöker
finna några breda kategorier, varvid ett och samma data ibland kan tillhöra
flera kategorier. Eneroth kommenterar denna första genomgång.

Genom att gång på gång gå igenom materialet kors och tvärs för-
söker vi att utifrån de givna data upptäcka så många sådana breda
kategorier som möjligt d.v.s. allmänna aspekter av begreppet.

När vi på detta sätt sugit ut vad som går ur dessa tydliggjorda sin-
nes- och förståelsedata d.v.s. gjort en första sammanfattning av
data går vi vidare (s.144).

Inom respektive kategori görs ånyo en gruppering av data för att synliggö-
ra olika dimensioner hos kategorierna.

Eneroth tar självuppfattning som exempel och menar att vissa data kan
handla om tillit till sin praktiska förmåga och i så fall tillhöra dimensionen
”praktisk självtillit” medan en annan dimension kan vara ”intellektuell
självtillit” .

Nu är det dags att gruppera dessa data i de olika kvaliteter som respek-
tive dimension kan innehålla.
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Här exemplifierar Eneroth med dimensionen ”människovärde” (i kate-
gorin ”självuppfattning”) och finner att ett uttalande som ”mitt liv är bort-
kastat” kan hänföras till kvaliteten ”känsla av värdelöshet”.

Även en företeelses relationer och strukturer kan enligt Eneroth kart-
läggas genom grounded-theory-metoden. Då står begreppet för företeel-
sens helhet medan de olika strukturerna bildar kategorier med särskilda
dimensioner och kvaliteter.

Freyne-Lindhagen (1997) gör också en noggrann genomgång av groun-
ded theory och anser att Glaser och Strauss´ framställning är speciell där-
för att deras presentation av metoden och dess utgångspunkter är att de
bemödat sig att tala om vad forskaren bör göra genom att peka på vad som
kan hända under en kvalitativ forskningsprocess och på vilka grunder så
sker.

Persson (1994) översätter ”grounded theory” till ”teorigenerering på
empirisk grund” och anser att: ”Målsättningen är att ur data härleda en
begreppsmässig specificering. Den selektiva kodningen tar vid när de teo-
retiska koderna framträder. Då kan man fokusera och avgränsa arbetet till
att gälla en huvudvariabel…” (s. 187).

Persson säger vidare att genom en öppen kodning kategoriseras alla
data. Kodningen begreppsliggör underliggande mönster hos de empiriska
indikatorerna i data materialet. En kod uppkommer genom att man konti-
nuerligt jämför indikatorerna med varandra. När begreppet börjar framträ-
da tolkas de olika indikatorernas giltighet för det uppkomna begreppet.

Utifrån den öppna kodningen låter man hela materialet utsättas för veri-
fiering, korrigering och mättnad. Detta genererar en underliggande likfor-
mighet, vilket i sin tur resulterar i ett kodat begrepp och en början till detta
begrepps egenskaper.

Den selektiva kodningen tar vid när de teoretiska koderna framträder.
Då kan man fokusera och avgränsa arbetet till att gälla en huvudvariabel
och avgränsa sitt letande till variabler som passar och kan relateras till
huvudvariabeln.

Det finns enligt Persson (1994) två typer av koder – substantiva och
teoretiska. Substantiva koder innebär en utkristallisering av begrepp som
tydliggör innebörden i de uppkomna koderna. Teoretiska koder begrepps-



98

liggör hur substantiva koder kan komma att relateras till varandra som
hypoteser eller goda idéer för att sedan integreras i en teori, vilken är slut-
resultatet av processen.

I sin undersökning Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg
gör Persson flera delstudier. Huvudstudien gjordes i enkätform medan en
uppföljning av denna bestod av intervjuer (delstudie 4).

Meningen med intervjuerna var att begrepp som speglade variationer av
uppfattningar skulle utvecklas och att dessa dels skulle avspegla variatio-
nen av uppfattningar dels fördjupa innebörden i de i enkäten och intervju-
erna deltagande föräldrarnas föreställningar. För detta ändamål ansåg Pers-
son att de metodiska anvisningarna i grounded theory var tillämpbar som
metodansats. Med metodansats menar då Persson att tillämpningen går
utöver de metodiska anvisningarna. I det här fallet för att tolka begreppen
som uppkommit och för att upptäcka nya kategorier. Persson poängterar att
det inte är för att generera teori i samma bemärkelse som i grounded theo-
ry.

Tolkningen av föräldrars föreställningar prövas således i intervju-
materialet och tolkas sedermera kontextuellt.

Freyne-Lindhagen (1997) resonerar om sitt val av arbetssätt kontra
grounded theory.

När jag beskriver mitt arbetssätt …framgår det att jag inte sla-
viskt har följt grounded theorymodellens metodiska detaljangi-
velser. Mina studier bygger ändå på dess kunskapssyn, metodsyn
och synen på forskarens förhållningssätt i processens olika ske-
den och vändpunkter. Jag har frångått det regelmässiga kodnings-
systemet …men har tillvaratagit metodens förespråkande av intu-
itiv öppenhet och komparation… (s. 109).

Grounded theory som metod vid kategoriseringen av data
Grounded theorymetoden tycks genom sin strukturella uppläggning vara
ett lämpligt redskap för analysen av mina data. Varje steg vid kodningarna
behöver inte visas i detalj, men finns med i de minnesanteckningar (me-
mos) forskaren gör. Bearbetningen kan presenteras i sådan form att en
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”story line” kan följas fram till en eller flera kärnkategorier, som utvecklas
vid analysen av den selektiva kodningen.

Liksom Persson (1994) och Freyne-Lindhagen (1997) anser jag att gro-
unded theorymetoden kan modifieras. Jag kommer därför inte att strikt
följa alla de specifika stegen i metoden. I min undersökning kan man tänka
sig att lärares respektive elevers utsagor var för sig bildar en huvud-
kategori, som sedan kan diskuteras och eventuellt kopplas samman.

Med hänvisning till ovanstående resonemang av bl a Eneroth (1989),
Persson (1994) och Freyne-Lindhagen (1997) kan man enligt min uppfatt-
ning fördjupa analysen av de genom grounded theory kartlagda kategorier-
na och särskilja uppfattningar av fenomenet bedömning och upplevelser av
att bli bedömd som speciella kontexter genom en fenomenografisk ansats.

Att grounded theory kan användas som metodansats i modifierad form
stöder mitt beslut att använda den vid framtagandet av kategorier. Jag ser
den som ett redskap – en sökmetod vid klassificeringen och sökandet av
kvalitativa uttalanden som exemplifierar kategorier. Frågan är hur denna
metod förhåller sig till fenomenografins sätt att bilda kategorier.

Fenomenografin är induktiv, vilket enligt Kroksmark (1987) innebär
följande:

… forskningen rör avgränsade enskildheter vars olika uttryck
formas till generella slutsatser om det studerade och undersökta
objektet, (Motsatsen är deduktiv, där forskaren formulerar en teo-
ri om fenomenet för att sedan pröva teorins giltighet i de avgrän-
sade enskildheterna (s. 227).

Kroksmark påpekar också att fenomenografin är en avbildande och beskri-
vande ansats och att den inte gör anspråk på att bevisa hur något
”egentligen” är utan inriktar sig på att vi ska förstå hur något ”kan vara”
sett i ett mänskligt perspektiv.

Enligt Kroksmark (1987) uppstår möjliga kategorier direkt ur data,
d.v.s. ur det ”idealiserade” talet, vilket innebär att det är det talade ordet,
idealiserat som text, som tolkas och fångas i kvalitativt skilda beskriv-
ningskategorier. Forskaren har rätt att benämna kategorierna Detta innebär
att ett aktivt val av dimension görs i tolkningen av innehållet. Resultatet



100

utgörs både av utsagorna hur individerna på olika sätt gett innebörd åt in-
nehållet ifråga och av de kategorier som dessa utsagor bildar..

Om kravet på att kategorierna ska kunna återföras direkt i data på ut-
saganivå bör man i kategorisystemet kunna peka ut tänkbara uppfattningar
även om de inte direkt finns tillgängliga i data.

Det finns en grundläggande likhet mellan en analys baserat på groun-
ded theorymetoden och förankring i fenomenografi. Båda metoderna byg-
ger kategorier på intervjuutsagor. I det arbetet tar forskare fasta på aspekter
som särskiljer utsagor från varandra och söker bilda kategorier som repre-
senterar data.

Skillnaden mellan metoderna är att man i grounded theory söker efter
en (ev. flera) kärnkategori som fångar datas ”story” medan man i fenome-
nografin söker variationer i data.

För mig framstår en analys grundad i fenomenografisk metod som rim-
lig även om jag kommer att följa systematiken i grounded theory. Mitt
ställningstagande baseras på att jag inser att elever och lärare varierar i sin
uppfattning av bedömning.

5.11 Idealtypsmetoden
En utveckling av analysen efter kategorier skulle kunna innebära att ut-
veckla s.k. idealtyper.

Eneroth (1989) beskriver idealtypsmetoden, eller som han också kallar
den, karikatyrsmetoden. I denna metod kartlägger man inte företeelsers
kvaliteter utan grupperar dessa till en slags idealtyper. Man skulle kunna
använda de genom grounded-theory-metoden synliggjorda kvaliteterna
som underlag för att skapa ”idealtypiska” förhållningssätt.

Om man ser till Eneroths framställning skapas idealtypen således ge-
nom grupperingar av egenskaper. Han pekar på vissa villkor vid skapandet
av idealtyper: ”Dessa bör t.ex. konstrueras så att de utesluter varandra, och
samtidigt täcker hela materialet. Man grupperar således sinnesdata eller
förståelsedata till kvaliteter i olika idealtyper, så att åtminstone de flesta
fall kan sägas entydigt tillhöra en bestämd idealtyp” (s. 151).
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Eneroth påpekar dock att det inte är tvunget att idealtypen till punkt och
pricka finns i verkligheten d.v.s. att ett konkret fall behöver ha alla kvali-
teter som ingår i idealtypen: ”Men å andra sidan är idealtypen så verklig-
hetstrogen att den skulle kunna finnas i verkligheten” (s. 151).

Vid analysen av mitt elevintervjumaterial avser jag att söka skapa såda-
na idealtyper.

Slutsatsen av metoddiskussionen är att jag kommer att använda intervju
– inspirerad av den fenomenografiska intervjun för att komma åt elevers
uppfattningar och upplevelser av bedömning. Datamaterialet kommer att
analyseras med hjälp av i huvudsak fenomenografisk ansats men komplet-
teras med systematiken i grounded theory.

Analysen kommer så i ett sista steg att eventuellt resultera i idealtyper.
 För lärarna kommer data att insamlas via enkät med öppna frågor, vilka
analyseras på motsvarande sätt.
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6 Lärarstudien

6.1 Urval och bortfall
Studien gäller lärare i svenska grundskolan som undervisar skolår 1 –
skolår 9-elever, d.v.s. motsvarande det vi tidigare benämnde låg-, mellan-
och högstadiet.

Avsikten var att lärarna skulle hämtas från skolor spridda över landet
och i olika typer av kommuner med olika storlek från storstad till liten
kommun.

Steg 1
Sålunda valdes i steg 1 med slumpmetod 2 ”stora” kommuner, 5 ” medel-
stora” kommuner och 6 ”små” kommuner. (Kommunerna betecknades
efter antalet invånare 1990 01 01 enligt följande: Stor kommun > 90´ invå-
nare, mellanstor kommun > 27´ invånare och liten kommun < 26 999 invå-
nare.)

Det betyder att 1 – 3--parallelliga skolor i 13 kommuner valdes ut.

Steg 2
Från dessa 13 kommuner valdes med slumpmetod ett rektorsområde från
vardera kommunen, vilket innebar att c:a 160 klasslärare i åk 1 – åk 6 och
ungefär lika många lärare på högstadiet.

Steg 3
Ett krav var att svarspersonerna skulle ha undervisat i minst fem år. En av
enkätfrågorna handlade om om lärarna förändrat sitt sätt att bedöma elever
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under den senaste 5-års perioden. Detta innebar att respondentgruppen
minskades från c:a 320 lärare till c:a 280 lärare.

Steg 4
Ytterligare krav var att lärarna skulle vara mer än halvtidsanställda på hög-
stadiet – inte bara ha undervisning enstaka lektioner, vilket minskade an-
talet svarspersoner något (c:a 10). Totalt beräknades härefter antalet möjli-
ga svarspersoner bli 270 lärare. Lärarna har i regel inte uppgivit kön, me-
dan flertalet har angett antalet tjänsteår (tabell 1).

Bortfall
Då en skola avsagt sig deltagandet i undersökningen kvarstod 12 skolor
och därmed c:a 270 lärare – ett antal som kunde anses vara tillräckligt stort
med avseende på enkätens kvalitativa uppläggning.

Enkäten (bilaga 1) besvarades av 127 lärare, som motsvarar 47 % av
urvalet, vilket innebär att bortfallet var 53 %. Anspråken på generaliser-
barhet måste därmed bortses från lärarenkäten, men med tanke på enkätens
omfattning och komplexitet ger svaren ett viktigt bidrag då de ger röst åt
lärares uppfattningar om bedömning.

De flesta lärarna angav sin tjänstgöringstid. Fördelningen härvidlag
framgår av nedanstående tabell. (tabell 1).

Tabell 1. Besvarade enkäter fördelade på respondenternas nuvarande
skolårstillhörighet och totala antal tjänsteår.

Skolår/tjår 5 – 9 10 – 19 20 – Ej uppg Totalt
1 – 6  3  15  44  8  70
7 – 9  9  15  31  2  57
Totalt  12  30  75  10 127

Tabell 1 visar att 82 % av de svarande har tjänstgjort som lärare i mer än
10 år. Av den totala svarsfrekvensen har 59 % över 20 års erfarenhet i sitt
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yrke, vilket indikerar att respondenterna har god erfarenhet av undervis-
ning och bedömning i skolan.

6.2 Uppläggning
Enkäten, plus ett följebrev till skolledare, där syftet med enkäten samt en
önskan om att få den distribuerad på respektive skola var det huvudsakliga
innehållet, sändes till 13 skolor med låg- mellan- och högstadium

Vid senare telefonkontakt med skolledarna var alla utom en positiva
och villiga att lämna enkäten till skolans arbetsenheter. Den skolledare,
som ansåg att skolans lärare inte kunde besvara enkäten, menade att skolan
redan deltagit i flera undersökningar av psykologisk/pedagogisk karaktär
och därför inte hade tid för ytterligare extra engagemang. Dessutom hade
lärarna tidigare fått betalt för dylika uppdrag, vilket inte var aktuellt i det
här fallet. Efter diskussion med min handledare ströks denna skola utan att
ersättas med någon annan, då underlaget ändå ansågs vara tillräckligt.

Enkäten
Enkäten består av två huvuddelar – Del A och Del B. Del A består av öpp-
na frågor som sinsemellan följer den ”omvända tratt-modellen”, vilket
innebär att mera personliga frågor kommer avslutningsvis.

I Del B skall lärarna ange vilken form/former av bedömning de använ-
der genom att pricka för dessa i en tablå.

I denna rapport redovisas endast del A då den motsvarar de kvalitativa
aspekter studien är uppbyggd kring.

Min bedömning är att fyra av de åtta kvalitativa frågorna i Del A inne-
håller det centrala för att klargöra lärarnas egna uppfattningar och upple-
velser av vad bedömning innebär i deras undervisning men också deras
uppfattningar om elevernas reaktioner på att bli bedömda. Dessa fyra frå-
gor är:

Fråga 1: För vad/vem/vilka görs proven/bedömningarna?
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En del prov och provresultat används kanske huvudsakligen i den dagliga
undervisningen medan andra bedömningar görs i andra syften som t.ex.
föräldrainformation, resursfördelning m.m.
Vilka syften ligger i huvudsak till grund för Dig i detta sammanhang?

Fråga 2: Hur tror Du att Dina elever upplever prov och bedömnings-
situationer?

Fråga 3: Har Du under den senaste 5-årsperioden ändrat Ditt
”bedömningsförfarande” och vari består i så fall förändringen och vad är
orsaken till detta?

Fråga 4: Vilka personliga synpunkter på och upplevelser av olika bedöm-
ningsformer och syftena med dessa har Du genom Din egen verksamhet i
grundskolan?

6.3 Bearbetningen av de fyra enkätfrågorna
Samtliga svar har dokumenterats under varje enskild fråga. Därefter har
kategorisering skett såsom vid ”grounded-theory-metoden”, vilken be-
skrevs och diskuterades i kap 5. Genom en första ”öppen kodning” fram-
kom ett stort antal uttalanden som grund för olika kategorier, vilka i sin tur
analyserades och bildade mera precisa, bredare kategorier vid en axial
kodning och etiketterades. Efter ytterligare integration uppstod en mättnad
av svarskategorier. Den slutgiltiga ”selektiva kodningen” av de för under-
sökningen betydande kategorierna kommer att redovisas i följande avsnitt.

Varje lärare identifieras med ett nummer där 1 – 39 omfattar lågstadiet
(L), 40 – 70 mellanstadiet (M) och 71 – 127 högstadiet (H).

Svarskategorierna rubriceras och exemplifieras med lärares svar som
kriterium. Utifrån detta presenteras de därefter under stadierubriker då så
är befogat för en jämförelse, som är lättare att urskilja när svaren är samla-
de stadievis. F.ö. anges det stadium lärarna undervisar på vid undersök-
ningens genomförande inom parentes, där L står för lågstadiet (år 1 – år 3),
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M för mellanstadiet (år 4 – år 6) och H för högstadiet (år 7 – år 9). Stadie-
indelning, och följaktligen benämningarna enligt ovan, används fortfaran-
de allmänt, varför jag inte ser det som något hinder att göra denna indel-
ning vid presentationen av enkäten.

6.4 Lärares uppfattningar av bedömning

Syftet med bedömning
Fyra huvudkategorier bildades av svaren rörande syftet med bedömning.

Tre av huvudkategorierna består av ett par aspekter. Var och en av des-
sa innehåller i sin tur flera delar.
1. Undervisningsrelaterade
2. Elevrelaterade
3. Föräldrarelaterade
4. Resultatrelaterade

6.4.1 Undervisningsrelaterad bedömning

6.4.1.1 Formativt syfte

För att påverka den fortsatta undervisningen
1. ”Bedömningarna görs i huvudsak för att jag själv ska veta vad eleven
presterar och på så vis kan jag planera min undervisning.” (L)

39. ”För att jag själv ska få en uppfattning om hur arbetet fortskrider. För
att kunna se vilket arbetssätt som ger det bästa resultatet.” (L)
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57. ”Proven görs för att kunna lägga upp arbetsgång och välja rätt material.
(ibland för att veta om någon elev bör jobba längre med material eller om-
rådet/avsnitt – sällan använt).” (M)

94. ”Merparten av diagnoser och läxförhör styr undervisningen.” (H)

104. ”Det gäller för den dagliga undervisningen – hur har det gått hem?
Behöver vi repetera, köra längre etc.?” (H)

Elevers utveckling
10. ”Proven görs i huvudsak för att jag ska veta och kunna följa deras ut-
veckling.” (L)

52. ”Jag tycker det är intressant att följa barnens utveckling och använder
proven för att jämföra samma elev vid olika tillfällen.” (M)

92. ”För eleven själv och för mig. Då får jag ju veta elevens helhets-
uppfattning.” (H)

Prov som inlärningstillfälle
100. ”Som en ”sista chans” att lära ut något, lite klarare, lite mer – genom
frågornas själva formulering.” (H)

6.4.1.2 Summativt syfte
65. ”Proven görs för mig, för att kunna bedöma var eleven befinner sig.”
(M)

78. ”För elevens skull, en kontroll på inhämtad kunskap.” (H)

94. ”Proven används som mer slutgiltiga bevis på kunskapsnivån.” (H)
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Bedömning för betygsättning
96. ”Proven används som mer slutliga bevis på kunskapsnivån. Prov för
betygsättning spelar en stor roll på högstadiet.” (H)

Kommentarer
Både formativa och summativa bedömningar förekommer som ett led i
undervisningen. De formativa bedömningarna, bl.a. i form av diagnoser,
görs av lärarna för att förändra och/eller utveckla pedagogiken efter att ha
bildat sig en uppfattning om elevers utveckling av kunskaper och presta-
tionsförmåga. Här nämns att eleven jämförs med sig själv vid olika tillfäl-
len. Sådana bedömningar gagnar både lärare och elever.

Lärarnas uttalanden om de summativa bedömningarna handlar mera om
kontroll av elevers kunskapsmängd, t.ex. efter ett avslutat arbetsområde,
och som ”slutgiltiga bevis” på kunskapsnivån. ”Slutgiltiga bevis” låter
väldigt drastiskt – något som inte går att förändra/förbättra.

På högstadiet fokuseras användandet av dessa ”bevis” vid betygs-
sättningen, vilket kan vara illa nog om eleven inte är en ”testmänniska”,
d.v.s. inte klarar av test- och provsituationer utan påverkas negativt till
sämre resultat av denna anledning. Lärarna anger emellertid att objektiva
bedömningar, som styrs av prov, innebär att betygen blir så rättvisa som
möjligt. Om så är fallet är det befogat med de allmänt förekommande kun-
skapsproven.

Det verkar således som om lärarna anser att objektiva prov är mera
trovärdiga samtidigt som de underlättar betygsättningen. Subjektiva for-
mativa bedömningar nämns inte i betygssammanhang.

6.4.2 Elevrelaterad bedömning

1. Motivation
1. ”Vissa prov sporrar eleven att läsa på/prestera ännu bättre.” (L)

42. ”Motivation, barnen vill visa att de läst på. …Eleverna uppskattar ett
svar på sina ansträngningar: Det räcker inte att förhöra stickprovsvis – alla
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kartnamn på läxan skall skrivas. Kartorna gör eleverna noggrannare om de
blir bedömda – man kämpar för att förbättra sin prestation.” (M)

90. ”Eleverna får genom provresultat o d veta hur väl de tillgodogjort sig
undervisningen respektive hur de läst på läxan – eventuellt ökad motiva-
tion.” (H)

2. Självkännedom
52. ”Jag tycker att eleven själv får en bra uppfattning om sitt sätt att läsa
läxan vid våra regelbundna läxförhör.” (M)

84. ”För att styra elevernas ansträngningar mot deras brister och till större
fulländning i deras eget arbete (helst genom samtal).” (H)

102. ”För eleven självklart. Se hur deras tänkande utvecklas.” (H)

Kommentarer
Lärares uppfattningar om att bedömningar är relaterade till elever går ut på
att uppmuntra och öka elevers vilja att prestera efter bästa förmåga. Ele-
vers motivation och självkännedom är grundläggande för större intresse
och ansvar för skolarbetet, vilket i sin tur innebär ökad inlärning och bättre
resultat. Lärarnas övertygelse om detta är behjärtansvärt och i grunden en
god tanke om det leder till ett positivt gensvar hos eleverna.

6.4.3 Föräldrarelaterad bedömning
8. ”Jag ska kunna visa upp vad vi gjort och förklara min bedömning.
Muntligt räknas ej på samma sätt – lättare att motivera om de ser vad ele-
verna skriver.” (L)

52. ”Boken skickas hem så att föräldrarna också kan se om läxläsningen är
tillfredsställande eftersom de där har ett stort ansvar.” (M)
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83. ”Självklart vill man ge föräldrar besked, ej bara att barnen är snälla
o.s.v., utan att de också har kunskaper.” (H)

Kommentarer
Information till hemmen sker ibland genom att skicka hem ett provresultat
men främst vid utvecklingssamtal i skolan där samtalet kan kompletteras
med ”skriftliga bevis”. I detta sammanhang nämns prov. En lärare på låg-
stadiet gör en del skriftliga test enbart för att kunna informera föräldrarna
om hur barnet arbetar och presterar.

I flera fall talas det om att informationen görs för att föräldrarna ska få
kännedom om både sina barns utveckling, arbetsförmåga, framsteg och var
de står kunskapsmässigt i förhållande till kursplanerna. Detta tyder på att
föräldrarna ges möjlighet att aktivt påverka barnens utveckling i skolan.

En del lärare talar mera direkt om att de visar test- och provresultat och
skickar hem vissa prov för föräldrainformation utan att nämna något om t
ex elevens utveckling, samarbetsförmåga eller arbetsinsatser i skolan.
Denna kategori av lärare tycks mera se summativa prov- och testresultat
som bevis på undervisnings- och inlärningsresultat och som underlag till
att förklara sina bedömningar.

Eftersom summativa bedömningar förekommer, och tydligen upplevs
som lättare att förstå för föräldrar, ingår de i informationen som skriftliga
bevis. Förhoppningsvis kompletteras denna information med kvalitativa
och psykosociala omdömen så att det uppstår en givande kommunikation
mellan skola och hem där både skolans, elevens och föräldrarnas ansvar
framkommer och utmynnar i en positiv anda till en gynnsam utveckling för
eleven.

6.4.4 Resursrelaterad bedömning
14. ”Proven görs för att kunna informera skolledningen en gång/termin till
grund för resursfördelning.” (L)

54. ”För att hjälpa/sätta in resurs till den eller de elever som bäst behöver.”
(M)
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Kommentarer
Påfallande många lärare på lågstadiet anser att prov- och testresultat bildar
underlag för skolans resursfördelning. Om så är fallet kan prov och test
kännas viktiga i tider där resurserna till undervisning för barn med särskil-
da inlärnings- och skolsvårigheter är knappa. En allmän uppfattning är att
resurserna skall sättas in så tidigt som möjligt, vilket kan vara en av orsa-
kerna till att lärarna i år 1 – år 3 är speciellt angelägna att försöka få re-
sursbehovet tillgodosett.

Av någon anledning är förhållandet på mellan- och högstadiet inte det-
samma – fyra respektive ingen lärare anger att bedömningar genom
prov/test ligger till grund för resurstilldelning. Måhända beror detta på att
elever/klasser med behov av extra resurser för elever med särskilda svårig-
heter fått sin tilldelning och att denna är mer eller mindre permanent. Ele-
ver kan också undervisas i särskilda undervisningsgrupper (SUG) och då
är resurstilldelningen redan klar när dessa elever kommer upp på högre
stadier.

6.5 Lärares uppfattningar av elevers upplevelser
av bedömning

Lärarnas svar på frågan: ”Hur tror Du att Dina elever upplever prov och
bedömningssituationer?” kan sorteras in i följande kategorier:

1. Naturlig del av skolvardagen
2. Positiv upplevelse
3. Duktiga elever upplever prov positivt – lågpresterande känner olust
4. Stressigt och nervöst
5. Upplevelsen beror på typ av prov
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6.5.1 Naturlig del av skolvardagen
10. ”Eftersom det gäller lågstadiet så är de inte så medvetna om att det är
fråga om en bedömningssituation. Möjligen besvikna ibland (åk 3) efter-
som de inte alltid får veta resultatet.” (L)

52. ”De är så vana vid provsituationen att de inte upplever den så speci-
ellt.” (M)

101. ”De flesta tar det som ett normalt inslag i skolan och ett ämne med
regelbundna och klart formulerade prov har hög status.” (H)

Kommentarer
Lärares uppfattningar av att elever uppfattar och upplever bedömning kan
skifta med tanke på vilket skolår de befinner sig i men anger ingen skillnad
mellan pojkar och flickor i detta avseende.

Elevers känslomässiga upplevelser vid bedömningssituationer nämns
inte alltid direkt utan mera att de uppfattar prov som en del av skolverklig-
heten och intar en accepterande hållning.

En del lärare har den uppfattningen att elever inte reagerar på att bli
bedömda genom lärares muntliga eller skriftliga läxförhör eller reguljära
prov och diagnoser. De ser det som en del av den ”dagliga undervisning-
en” och kan tycka att det är ett stimulerande inslag.

På högstadiet nämner endast ett par lärare att bedömningar/prov lämnar
eleverna odelat oberörda även om det kan ses som en del av undervisning-
en/skolarbetet.

6.5.2 Positiv upplevelse
6.. ”Mina elever tycker mycket om det.” (L)

47. ”Innerst inne vill nog de flesta elever ha prov och bli bedömda.” (M)
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48. ”Eleverna upplever det övervägande positivt. Vill pröva sig själva och
redovisa sina kunskaper.” (M)

70. ”De tycker i allmänhet att det är roligt och tar det på allvar. Nästan alla
blir nöjda med sina resultat även om de inte är så lysande.” (H)

100. ”De tycker det blir ”rättvisast” med skriftliga prov p.g.a. stort elev-
antal i klasserna.

En rent ”barnslig” glädje över att få tillbaka prov och se hur det har
gått. Eleverna blir positiva till prov – såvida de begränsas till 2 st/vecka.”
(H)

107. ”Positivt. Elever kräver med all rätt millimeterrättvisa vid betygsätt-
ning.” (H)

Kommentarer
En del lärare uppfattar att elever har en odelat positiv inställning till be-
dömningar i form av prov utan att nämna något speciellt skäl till detta.
Flera lärare på högstadiet anser att elever vill ha prov, oavsett sina fram-
gångar för att visa vad de kan och för en rättvis bedömning. Eftersom
många lärare på högstadiet förklarar sitt sätt att ge prov i positiva ordalag
och ”försvarar” provens vardande något olika, har flera svar än brukligt
citerats för att understryka engagemanget.

6.5.3 Upplevelserna beror på prestationsförmåga
11. ”De svagpresterande upplever det som jobbigt. De flesta begåvade
upplever det positivt.” (L)

18. ”Många elever tycker det är spännande och roligt. De som jämt miss-
lyckas uppskattar det inte lika mycket.” (L)
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40. ”De flesta positivt, men barn som har svårigheter känner olust inför
prov.” (M)

58. ”I de flesta fall tycker de att prov är roligt. Som alltid – mycket svaga
elever är mindre roade.” (M)

91. ”De duktiga eleverna älskar prov och tycker det är ett rättvist bedöm-
ningssätt. Svagpresterande elever är negativa till prov.” (H)

98. ”Som en chans att få visa vad de går för eller i svaga elevers fall, lik-
som de som inte läst på efter sin förmåga, en bestraffning.” (H)

Kommentarer
Lärare anser att elevers inställning till prov och upplevelser av bedöm-
ningar varierar beroende på prestationsförmågan.

Ofta nämns att ”svaga” elever eller ”ett fåtal” upplever någon form av
ovilja/oro medan resten, d v s de normalpresterande och ”duktiga” elevers
upplevelser är allt från ”allmänt positiva” till att de ”älskar prov” – de vill
bli bedömda oavsett bedömningens karaktär.

När det nämns ”lågpresterande” (eller motsvarande) elever utgår jag
ifrån att det gäller ett fåtal elever.

6.5.4 Stressigt och nervöst
14. ”Ibland blir de nervösa och undrar om alla skall göra likadant.” (L)

57. ”Många blir nerviga och vill prestera så mycket att de därigenom stres-
sas och får sämre resultat. Tabellträning som skett på tid – för att automati-
seras blev inte lyckad då eleverna ibland sa sig ”bli blockerade”.” (M)

96. ”Nervöst och samtidigt lite otäckt. Men ofta medför det att eleverna
skärper sig och presterar mer.” (H)
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Kommentarer
Lärares uppfattningar är att elever känner stress, är spända, blir stirriga och
nervösa vid provsituationer. Samtidigt ”försvarar” en del lärare test och
prov genom att tillägga sådant om elevens situation som att: ”…de vill ha
dem för att de ska kunna få betyg”. ”…ofta medför det att eleverna skärper
sig” etc.

Sådana ”ursäkter” kan tyda på att läraren intalar sig att test och prov är
nödvändiga och t.o.m. bra för elever, även om de skulle framkalla
oroskänslor.

Endast en lågstadielärare nämner att ”de” (eleverna) blir nervösa och då
med viss reservation genom att inleda med ”ibland blir de nervösa…” och
på mellanstadiet är tendensen i stort sett som på lågstadiet. På högstadiet
nämns någon form av enbart nervositet i betydligt högre utsträckning än
för de lägre skolåren, varför jag här, liksom för kategorin ”positiv upple-
velse”, utökat citaten, som är mångfaldiga.

6.5.5 Upplevelsen beror på typ av bedömning

Lågstadiet
1. ”De flesta bedömningssituationer i klassen tror jag alla (med något un-
dantag möjligtvis) upplever som stimulerande. Det rör sig om rättskriv-
ning, fri skrivning, som ofta läses upp inför klassen och bedöms med ton-
vikt på innehåll, läsläxor och enstaka skriftliga kunskapsfrågor i Oä.

Däremot kan nog de ”centrala” proven, som är speciallärarledda upple-
vas som olustiga.”

12. ”Jag har haft flera barn, som upplevt inskolningsproven som jobbiga.
Jag tycker att proven är onödiga. Övriga prov är ju på sådant de arbetat
med och är beredda på. Många gånger är det spännande.”
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19. ”När de utförs av någon annan än mig blir de nervösa och kan miss-
lyckas totalt. Tidstest är värst då lågstadieelever inte kan bedöma hur fort 2
min går. Det leder till stress eller overksamhet.”

Mellanstadiet
42. ”Positivt, om man inte gör för stor affär av det (långa avsnitt, svåra,
kuggande frågor, uppräkning av resultat där bara det högsta är gott nog).
 Det bör vara: Korta stycken som alla hinner läsa på. Frågor där alla kan
känna att de lyckas. Individuell bedömning, möjlighet att fråga om man
inte förstår, eller göra om, om man av någon anledning misslyckats.”

43. ”Jag vet för jag har frågat dem (åk 6)
- Stora omfattande prov i Oä är pest och pina.
- Små prov är spännande.
- Diagnostiska prov är inget att vara rädd för.
- Glosförhör får mig verkligen att lära in en massa ord.”

63. ”prov – något onaturligt, konstlat. Diagnoser – naturlig del i arbetet.”

Högstadiet
80. ”Prov anses stressande. Däremot är varje form av tester, diagnoser,
skriftliga förhör av stort värde för att få reda på vad de kan. (Detta enligt
mina elever).”

99. ”Prov av typen ”Skriftliga på ett visst avsnitt som repeterats” är väl
fortfarande pressande för vissa elever.
 Andra iakttagelser, som jag gör vid muntliga redogörelser o.d. tror jag inte
eleverna upplever som testsituationer. Skriftliga läxförhör vet de alltid om
i förväg.”
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Kommentarer
Lärare har den uppfattningen att s.k. ”centrala prov”, och prov som leds av
någon annan än klassläraren, skapar oro. Vissa typer av prov kan upplevas
som pressande, men det är främst när provsituationen känns konstlad som
den blir ”stressande” – den tillhör inte det vardagliga.

Samma barn kan däremot tycka att läxförhör, diagnoser och andra prov
som de känner till i förväg är ”av stort värde”, ”spännande”, ”inget att oroa
sig för” etc.

De flesta svaren handlar om att den enskilde eleven upplever bedöm-
ningsförfarandet olika p.g.a. faktorer som bedömningens karaktär eller
personliga förmågan att tillgodogöra sig kunskaper.

6.6 Har lärarna ändrat sitt sätt att bedöma elever?
I enkäten ställs frågan ”Har Du under den senaste 5-årsperioden ändrat Ditt
”bedömningsförfarande”? Vari består i så fall denna förändring och vad är
orsaken till detta?”

Av svaren kan utläsas att hälften av lärarna har ändrat sitt förfarande, en
fjärdedel anger inga förändringar medan resten är tveksamma om de ändrat
på något i detta avseende.

Vari består förändringarna?
Vad förändringarna inneburit och orsakerna till detta kan sammanfattas
under punkterna enligt nedanstående rubriker:

A. Förändringarna innebär att man har:
1. Färre prov

2. Nya bedömningsformer
- från summativa prov till formativa
- individuell bedömning
-  från egna prov till externa
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- från större prov till mindre

3. Kvaliteter bedöms
- bedömer andra kvaliteter
- betonar positiva kvaliteter

B. Orsakerna till förändrat bedömningsförfarande:
1. Professionell utveckling
2. Ändrade krav i skolan
3. Ändrade arbets- och undervisningsformer
4. Ändrad elevsyn
5. Ändrat inställningen till prov

6.6.1 Förändringar i bedömningsförfarandet
En del lärare har ändrat sitt bedömningsförfarande på flera sätt och kan
således inordnas under mer än en kategori. Orsaker till förändringar be-
skrivs ofta samtidigt som man talar om vari förändringen består och av-
skiljs ej från citaten, då dessa uttalanden i så fall skulle bli ofullständiga.

6.6.1.1 Färre prov
5. ”Mindre antal prov speciellt när det gäller Oä.” (L)

57. ”Dessutom använder jag mindre prov – många bedömningar görs i det
dagliga arbetet.” (M)

82. ”Jag har gått ifrån provens betydelse mer och mer.” (H)
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6.6.1.2 Nya sätt att bedöma

1. Från summativa prov till formativa bedömningar
2. ”Jag hade förr ”riktiga prov” ganska ofta. Det har jag inte nu – den dag-
liga processen med rutiner, samarbete, arbetsvillighet o.s.v. är det centrala
i mitt arbete – att se barnen glädjas åt resultat och framgångar.
”Gammaldags prov” försätter eleverna i en konstigt onaturlig situation,
som jag inte vill utsätta dem för.” (L)

107. ”Ja, proven har blivit mer problemorienterande. Ej längre benhård
kunskapskontroll.” (H)

2. Individuell bedömning
64. ”Nu tar jag t ex mig tid att sitta en liten stund med varje elev ensam en
gång i veckan och så tittar vi tillsammans igenom det han har gjort i sin
planering under veckan och vi pratar om vad som har varit bra respektive
dåligt.” (M)

80. ”Ja, om en elevs resultat avvikit från det jag förväntat mig, försöker jag
ta reda på orsaken genom individuella samtal.” (H)

3. Från egna prov till externa prov
69. ”Använder alltmer färdiga test.” (M)

4. Från större prov till mindre
86. ”Gått ifrån mastodontproven i historia. De är så plågsamma för de
svagpresterande eleverna.” (H)

90. ”Ökat antal läxprov på bekostnad av större prov. Det är viktigt att ele-
verna följer med i ämnet kontinuerligt och inte ”vrålpluggar” till enstaka
tillfällen.” (H)
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Kommentarer
Någon förändring har skett mot färre eller mindre omfattande summativa
prov, vilka dock tycks vara ofrånkomliga i den dagliga undervisningen där
bedömning av elevers kunskaper ingår. Det visar sig att emellertid mera
påtagligt att en del summativa prov ersatts med formativ bedömning, viket
framträder i nedanstående kategorier.

6.6.1.3 Kvaliteter bedöms

1. Bedömer andra kvaliteter
8. ”Jag försöker nog mer bedöma eleven som helhet och inte bara mäta
begränsade kunskaper, utan förmågan att själv ta reda på och lära sig.” (L)

89. ”Jag bedömer nog mer elevens förmåga att bl.a. ta reda på saker, deras
initiativförmåga etc. Samhället har förändrats så att vi inte behöver alla
kunskaper i huvudet utan måste mer kunna använda oss av maskiner och ta
reda på. Likadant har nog mina bedömningsförfaranden förändrats.” (H)

2. Betonar positiva kvaliteter
33. ”Har gjort helomvändning vad gäller prov. En svag elev ska inte stän-
digt behöva känna sig dålig eller en bra elev alltid vara bra utan att an-
stränga sig så värst mycket. Jag bedömer så positivt jag kan för att sporra
eleven till att våga ta nya tag.” (L)

56. ”Mer beröm till lågpresterande. De behöver ett Bra! Ibland också.” (M)

70. ”Är mindre hård både vid genomförande och rättning. Jag har ett posi-
tivt samarbetsklimat i klassen. Svårt att ändra till 100% strikt individuellt
arbete just vid prov. Ett tveksamt svar friar jag förr än fäller. Ger bäst ut-
delning. Ger mycket poäng. Det är roligare att ha 70/100 än 7/100.” (M)
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Kommentarer
Förändringarna i bedömningsförfarandet anger en riktning mot mera for-
mativa och kvalitativa bedömningssätt. Eleven bedöms oftare individuellt
och ur ett helhetsperspektiv till gagn för elevens vidare utveckling. Ofta
framförs bedömningarna muntligt i positiva termer med hänsyn till elevens
personliga förmåga och psykosociala förhållanden, som kan inverka på
skolprestationerna. Indirekt kan detta ge eleven en bättre självkänsla. Ten-
denserna är att lärare – elev – dialoger sker i större omfattning utan kon-
ventionella prov som bakgrund och är mera processinriktad. Detta kan leda
till ett användande av portfolio, som innebär att eleven görs medveten om
sitt lärande och med hjälp av läraren kan se sin egen utveckling.

6.6.2 Orsaker till ändrat bedömningsförfarande

1. Professionell utveckling – större erfarenhet
11. ”Kanske litar jag mer på mitt eget omdöme och använder mig mindre
och mindre av prov.” (L)

43. ”Som ung lärare värdesatte jag teoretiska kunskaper, men som speci-
allärare har jag lärt mig uppskatta andra saker mera.” (M)

2. Ändrade krav i skolan
12. ”Kraven har minskat. Det är svårare att skapa lugn och arbetsro, myck-
et sociala störningar, splittrade barn. Det gör att man inte hinner med så
mycket.” (L)

89. ”Samhället förändras så att vi inte behöver alla kunskaper i huvudet.”
(H)

Kommentarer
En del förändringar, som kan kopplas till undervisning och bedömning, är
att kraven på formellt lärande minskat. Enligt lärare är anledningarna till
detta både av samhällelig, social och psykosocial karaktär. Dels krävs det
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inte att så mycket fakta behöver lagras, men framförallt har det psykosoci-
ala klassrumsklimatet förändrats så att det inte finns samma förutsättningar
för undervisning/inlärning som tidigare.

3. Ändrade arbets- och undervisningsformer
2. ”Den dagliga processen med rutiner, samarbete, arbetsvillighet o.s.v. är
det centrala i mitt arbete.” (L)

68. ”Mera samarbetsövningar, att fungera i grupp, att klara relationer.” (M)

104. ”Mer och mer diskussioner med eleverna. Upplever att det ger en god
kombination av ren undervisning och bedömningsgrund vad gäller elevers
kunskaper, intresse, förmåga att kombinera och tänka till bl.a.” (H)

Kommentarer
De ändrade undervisningsformerna hänger nära samman med beskrivning-
arna av de ändrade kraven i skolan. Samtidigt innebär det ett mera kvalita-
tivt tänkande från lärarna. Man kan tolka uttalandena som att ett mera för-
ståelseinriktad arbetssätt och elevers medverkan genomsyrar skolverksam-
heten.

4. Ändrad elevsyn
20. ”Tar större hänsyn till barnens olika förutsättningar.” (L)

32. ”Tar större hänsyn till elevens utveckling.” (M)

101. ”Har börjat ta större hänsyn till elevernas egenart och relaterar deras
prestationer och bedömer i förhållande till detta.” (H)

5. Ändrat inställningen till prov
19. ”Har nog alltid varit emot test, som kan ge felaktiga resultat tack vare
”dåliga dagar”, missförstånd, stress, utslagning, dämpad arbetsglädje, då-
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ligt självförtroende. Prov och test ska ges under trevliga förhållanden och
man ska kämpa med sig själv för att nå bättre resultat.” (L)

25. ”Jag har blivit mer kritisk till de ”prov” som kommer ”uppifrån”. För
vem görs proven?” (L)

53. ”Mera muntlig information. Förändringen gjort för att ge en rättvisande
bild av presentationerna och för att komma från de vanliga normalkurvre-
sonemangen.” (M)

Kommentarer
Orsakerna till att lärare ändrat sitt sätt att bedöma elever är flera – bl.a. att
ändrade krav på skolan kan innebära större krav i vissa hänseenden och
mindre ur andra perspektiv. Förmedlande av fakta anses dels vara av mind-
re betydelse dels svårare att genomföra med tanke på klassrums-
situationen. Högre krav ställs på elevers egna insatser och förmåga att in-
hämta information genom att använda sig av modern teknologi. Genom
handledning och samtal stödjer lärare elever i denna del av deras utveck-
ling.

Främsta orsaken till att lärare förändrat sig då det gäller att bedöma
elever kan sammankopplas med deras egen utveckling som pedagoger. De
har fått större förmåga att göra formativa och subjektiva elevbedömningar
och att delge elever personomdömen. Till detta krävs det den professio-
nella styrka (och mod) som lärare påvisar genom sina uttalanden – de vå-
gar numera göra mera kvalitativa bedömningar gör färre sedvanliga sum-
mativa prov.

Lärare är måna om att uppmuntra eleverna genom att ge bedöm-
ningarna en vänligare framtoning när de presenterar resultaten. Bakom
detta förfarande kan man tänka sig att lärare vill motivera sina elever, få
dem att känna mindre oro för prov och öka elevens självkänsla. I likhet
med att lärare uppfattar att elever som inte lyckas så bra på prov upplever
provsituationer med större ängslan och oro än de elever som lyckas bättre
gör menar man här att en så betingad oro kan minskas, vilket är en av or-
sakerna till att lärare ändrat sitt sätt att bedöma elever.
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6.7 Lärares uppfattningar av bedömning
Lärares personliga uppfattningar av bedömning kompletteras och utvecklas
i en öppen fråga med följande formulering:
”Vilka personliga synpunkter på och upplevelser av olika bedömningsfor-
mer och syftena med dessa har Du genom Din egen verksamhet i grund-
skolan?”

Svaren är i regel av berättande karaktär. De har kategoriserats efter sitt
kärninnehåll enligt följande:

1. Accepterar prov som bedömning

- bedömning av bästa resultat
1:1
68. ”Man ska inte ta bort alla bedömningsformer utan lite prov och krav är
nog bara bra. Barn vill gärna få bekräftat att de lyckats med något de ar-
betat med.” (M)

1:2
93. ”Kanske nödvändigt ont. Men samtidigt behöver eleverna ”en piska”
eller ”morot” för att göra sitt bästa. Att inte använda sig av tester och prov
vore att ”sänka ribban”. Eleverna vill visa att de är duktiga och detta ger
motivation. Frustrerande att inte behöva prestera något. Alla har inte in-
sikten att de lär för sin egen skull. Hur vi gör finns det elever som inte
passar in i skolans värld.” (H)

1:3
1. ”Jag anser att elever bör bedömas i naturliga sammanhang och i en av-
spänd miljö (med avspänt och välvilligt bemötande). Detta befrämjar bar-
nets prestationer. Min avsikt är att ett barn på lågstadiet ska ha rätt att be-
dömas efter sina topprestationer (alla kan ha dåliga och bättre dagar eller
stunder). Eleven presterar bättre med en vuxen person, som visar respekt
och förtroende för honom/henne. Jämförelser bör alltid göras med hänsyn
till barnets tidigare prestationer och/eller utgångsläget.” (L)
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- tveksam till tidsbegränsning
1:4
6. ”Det är viktigt att man tar det lugnt med elever som finner tidstester

eller liknande som oerhört stressande. Varje lärare måste pröva sig
framtill vilken bedömningsmetod som passar deras elever bäst.” (L)

- vissa provformer gynnar vissa elever
1:5
101. ”Kanske eleverna ibland bedöms alltför ensidigt efter provresultat och
inte att arbetet på lektionerna räknas dem till godo.
 Vissa provformer gynnar vissa elever.” (H)

2. Negativ till prov som bedömning
2:1
26. ”Jag vill inte tvingas utföra prov från central myndighet, prov vars
resultat man inte riktigt vet vad det ska användas till och för vem de utförs.
Det tar dessutom en massa tid och tillför inte mig som lärare något ytterli-
gare i min bedömning av elevens totala prestationer och svårigheter.” (L)

2:2
34. ”Om man har sunt förnuft och litar till barnets egen kraft kommer man
längre med elevutvecklingen. Skolan är en viktig del av livet, men skolli-
vet är ändå en liten del av livet. Det gäller att stärka självkänslan och det
gör man inte med prov och test alltför ofta!” (L)

2:3
53. ”Vi bedömer nog överhuvudtaget mindre och går mer in för att åstad-
komma färdiga arbeten typ processkrivning, där ju vår påverkan hela tiden
för resultatnivån uppåt. Ofta gruppsamverkande projekt. Individuell be-
dömning blir mer hur arbetet fungerar, samarbete m.m.” (M)
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2:4
56. ”Vi har naturligtvis för många prov som mäter teoretiska kunskaper,
alldeles för få prov som mäter och bedömer praktiska kunskaper och andra
färdigheter och egenskaper.” (M)

2:5
121. ” ”Stora” prov och ”standardprov” ger både eleverna och oss en fel-
aktig kunskapssyn. Vi stirrar oss blinda på delar av människan och inte
hela människan och hennes utveckling.” (H)

Kommentarer
Man ser att lärare funderar mera kring vissa fenomen beroende på vilken
åldersgrupp elever de arbetar tillsammans med.

Lågstadielärares uttalanden ligger på det psykosociala planet. De talar
för att elever ska bedömas i naturliga sammanhang i en avspänd miljö.
Tidspress skapar stress och försämrar barnens prestationsförmåga. Vidare
talar lärare i de lägre skolåren om att man ska ta hänsyn till elevernas soci-
ala situation, beakta hur de mår och ta vara på deras egen kraft. Det är
viktigt att elever känner förtroende för sin lärare. Elevernas självkänsla,
kunskapsveckling och utveckling som person ses ur ett individperspektiv
och ska främjas i skolan.

Lärare på mellanstadiet funderar mera kring hur läxförhör bör utformas.
Samtidigt reflekterar de kring hur sedvanliga prov kan reduceras i antal
och betydelse. Det konstateras att diagnoser och individuell bedömning av
projekt- och processinriktade arbeten ger en bra bild av elevers förmåga.
På mellanstadiet talar man dock inte i någon större omfattning om elevers
utveckling som på lågstadiet.

Högstadielärare närmast beklagar sig över att kravet på att sätta betyg
innebär att gemensamma prov förekommer för ofta, men att detta kanske
är ett nödvändigt ont. En önskan tycks vara att göra individanpassade prov.
Inställningen att elever bör bedömas som individer både med hänsyn till
elevens tillstånd och förutsättningar för utveckling är framträdande. Det
påpekas att eleven som unik person sällan sätts i centrum.
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7 Elevintervjuerna

7.1 Vad är ”bedömning” för år 2 och år 5 elever?
Innan man kan tala med eleverna om deras uppfattningar om bedömning i
skolan måste det stå klart när de anser att de blir bedömda av lärarna och
vad som är bedömningar. Meningen är att klargöra detta här nedan.

A. Uppfattas LoS-diagnosen som bedömning?
Låg- och mellanstadieeleverna intervjuades inledningsvis kring den läs-
och skrivdiagnos (LoS), som de deltagit i c:a. fyra veckor tidigare. Dia-
gnosen genomfördes på samma sätt för båda åldrarna, d.v.s. instruktioner-
na för lärarna var likalydande men utgick från två skilda texttyper. På låg-
stadiet behandlades ett utdrag ur boken Sagan om den lilla farbrorn av
Barbro Lindgren och Eva Eriksson. Textutdraget är på 11 sidor där varje
sida är illustrerad med svartvita teckningar av Eva Eriksson.

År 5-elevernas text på två sidor var mera faktabetonad med titeln Spar
på pussarna Djur kan smitta! (ur Snilleblixten) Utdrag ur texten ger belägg
för att den kan ses som ”sakprosa”:

Med tanke på texternas olika karaktär är det möjligt att eleverna upp-
fattar bedömningen på skilda sätt. Båda elevgrupperna skulle emellertid
bedömas i samma delområden och totalt skulle en diagnos på deras
språkutveckling ställas genom att följande bedömdes:
Läsförmåga/läsutveckling – läsförståelse; tyst läsning och högläsning med
muntlig redovisning.
Skrivförmåga/skrivutveckling; textinnehåll, språklig- och grammatisk
uppbyggnad samt stavning.
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Varför gjordes LoS-diagnosen enligt eleverna?
Efter en övergripande inledning med frågor kring vad hela läs- och skriv-
proceduren gick ut på, talade vi om delmomenten i LoS-diagnosen, där
eleven skulle läsa och berätta och sedan skriva en egen text. Elevernas
uppfattningar av anledningen till att LoS genomfördes gav följande kate-
gorier:

- inlärning
- träning av färdigheter
- upplevelseläsning
- förhör/kontroll

Inlärning
Många elever uppfattade att de läst berättelsen för att lära sig något av
innehållet.

Förkortningarna före citaten anger: L = lågstadiet, M = mellanstadiet
och H = högstadiet samt att P = pojke och F = flicka.

L7P: ”Man får nock lära sig mycket av det. …Att man ska vara snäll mot
varandra och så.”

Träning av färdigheter
L13P: ”För att träna läsning och skrivning.”

M1F: ”Ja, för att man ska träna sig och komma ihåg. (om skrivandet) Är
det inte för att vi ska göra stödord?” (minnesanteckningar)

Upplevelseläsning
L2P: ”Den var intressant. …Det var rätt synn om den lilla farbrorn för han
var rätt ensam. Om kvällen då satt han och vänta. …Så kom det en räv.”
(en hund i själva verket)
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Kommentarer
Att läsa enbart för nöjes skull ligger nära kategorin ”inlärning” för lågsta-
dieeleverna, då deras berättelse var av sådan karaktär att det man lär sig
ligger på det känslomässiga planet. Innehållet har fått eleverna att tänka på
hur man ska respektive inte ska vara mot varandra, något som tydligen
engagerat dem. De talar om sina upplevelser utan tankar på att bli bedöm-
da i något avseende. Mellanstadieelever upplevde däremot inte enligt min
uppfattning att de läset enbart för ”nöjes skull”.

Förhör/kontroll
L8F: ”Jo för L skulle kolla oss eller nåt sånt. …Eeh kanske att man läste å
sånt.”

M5P: ”Förhör på det och sånt. …Ja, förhör kan man säga.”

Kommentarer
År 2-barnen nämner inte ordet kontroll utan säger ”kolla”, medan det finns
år 5-elever som använder ord som ”kontroll” och ”förhör” som synonymer.
Om dessa elever uppfattat LoS-diagnosen som förhör/kontroll, och därmed
eventuellt som ett test redan från början, vilket man inte kan bortse ifrån,
framkommer inte i detta avsnitt av kodningen.

Det finns elever som nämner att de i första hand tänkte på ”hur texten
skulle se ut” antingen estetiskt eller med riktig stavning.

Både läsandet, det muntliga återgivandet (läsförståelsedelen) av texter-
na och författandet av egna texter uppfattades som en del av skolarbetet –
ett närmast trevligt inslag. Flera elever tyckte att de lärde sig någonting av
innehållet och fick träna sig på att komma ihåg. Någon lågstadieelev tyckte
att man både fick träna läsning och skrivning.

Samtalet med läraren efter läsningen sågs i viss mån som ett förhör men
av en del barn även som en kontroll på att man läst eller att man skulle
träna sig att berätta.

Vid det egna skrivandet finns det elever som nämner att de tänkte på
hur de skrev – det skulle vara en fin stil, stava rätt och berätta rätt. Lågsta-
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dieelever reflekterade känslomässigt kring innehållet vilket återspeglas i
deras etiska svar om ”Den lilla farbrorn”.

7.1.1 Rättskrivning kan uppfattas som bedömning
Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet har rättskrivning en gång i veck-
an, som de förutsätts träna hemma inför. Har de en föreställning om var-
för?

Inlärningstillfälle
L6F: ”För att man ska stava rätt! …För att man ska liksom komma ihåg att
det stavas så.”

M7P: ”Näe, bara för och lära sig och stava och sån´t när man kommer ut i
livet.”

Kommentar
Svaren pekar på uppfattningen att rättskrivning/diktamen förekommer dels
som träning dels som inlärning.

Rättskrivning inger känsla av prov
L8F: ”När man sitter där och precis ska ha rättskrivning så, rättskrivning så
är det så spänt. …Att man inte ska klara det och sånt.”

M10P: ”Pirrigt! …Ja, ibland om det är dom svåraste orden så är det alltid
det – nervöst och så.”

Kommentarer
Man behöver givetvis inte känna något särskilt inför att bli bedömd även
om man är medveten om detta. Däremot kan man tolka reaktioner som att
det känns ”pirrigt”/”nervöst” i samband med rättskrivningar att dessa upp-
levs som prov och inte enbart som träning av färdigheter – inlärning.
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7.1.2 Tidsbegränsningar tyder på prov
L1P: ”Det var ett prov i ”gånger”. Vi fick en så´n där liten lapp, så fick vi
fyra minuter på oss och göra den.”

L6F: (Svar på frågan om LoS-diagnosen var ett prov) ”Nää, …för att det
gick inte på TID! …Och så var det inte så svårt heller.”

M10P: ”Man har kanske 20 minuter på sig – då måste man va snabb alltså!
…Det blir svårare för man kan inte tänka lika länge på saker. Så blir det
inte lika rätt när man gör det.”

Kommentarer
En vanlig uppfattning både på L- och M-stadiet är att det handlar om
”prov” när något ska redovisas på en viss angiven tid.

Uppfattningen av att det handlar om prov då tiden är begränsad/knapp
förstärks genom att många elever upplever att detta fenomen påverkar
skrivsituationen och resultatet.

7.1.3 Ordet ”test” signalerar ”litet prov”
L5F: (om ”testen” i Ma-boken) ”Jo, det är ett litet prov men vi har så
mycket ”test” och sån´t. …Det är ju inte på tid, men man är ju ändå upp-
hetsad och så. (I:”Varför?”) Jo, för man vill ju ha alla rätt.”

M2 F: ”(om Rs) ”Det känns som ett test. …Jae, det är inte så liksom precis
ett Oä-prov. Man kan ju läsa på det tills man kan det ju.”

Kommentarer
Ordet test kan tolkas som prov och exempel på detta framkom när vi talade
om Ma-böckernas ”Test-sidor”. Dessa test är egentligen avsedda att vara
underlag för en diagnos på att eleverna inhämtat förväntade kunskaper i ett
avsnitt så att lärare ska veta om det är lämpligt att gå vidare. Sådana test
kan ses som bedömningstillfällen.
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7.1.4 Prov kan ”graderas”
Rättskrivningar och andra bedömningar, som uppfattades som prov, jäm-
fördes.

M2F: (om Oä-prov) ”Nä, det är lite mer. …Det är mer att läsa. …Det
känns ”större” – det känns liksom som det är viktigare på nåt vis. (om Ma-
prov) Njaa, …man liksom…det känns något större än Oä-prov…för att det
är liksom…ganska svårare, om man säger så.”

M4P: (tyckte inte om Rs) ”Oä tycker jag om. …Det är bättre. Jag tycker
det är roligare. …Nä, men det är rätt mycket att hålla reda på – länder,
huvudstäder och sån´t. …(om hur det känns inför Oä-prov) Det känns
konstigt i magen. Det är pirrigt.”

Kommentarer
Vid jämförelsen mellan rättskrivningar och andra bedömningar, som upp-
fattades som prov, nämner elever på M-stadiet att en del prov är ”större”
och viktigare än andra. Dessa bedömningar upplevs som svårare och ska-
par mer nervositet – ”det känns konstigt i magen” - än de mindre viktiga
proven.

Bedömningar utan skriftliga prov
M5P: ”Skrivningarna äee dee som räknas mest. …(I: ”Kan man inte ta
reda på vad ni kan genom att prata?”) Joo, det går nog.”

M7P: ”Ja, och muntligt och så. …Ja, det är lite lättare för…man ska skriva
på tavlan och sån´t ibland. Då så hjälper fröken en.”

Kommentar
Elever ”tror” att deras kunskaper kan bedömas muntligt och att det är lätta-
re för då får de hjälp. En viss tveksamhet råder och ingen elev tar upp be-
dömning utan skriftliga prov spontant.
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7.2 Uppfattningar om varför man har prov i skolan

Självbedömning
M5P: ”För att se vad man kan efter ee …vad heter det nuu? …Vad man
tränat – vad man kan efter avsnittet. …För om man inte kan det så har man
inte läst på, eller kan man det så har man läst på.”

M11P: ”För att man ska se hur bra man är.”

Lärarkontroll för differentiering
M9P: ”Jaa, lite pirr…se och lite så. …Man vill ha reda på om man har
många rätt och sån´t man fått. Jag brukar ligga på medel.”

M13P: (om att få tillbaka prov) ”Ja, hon (läraren) läser på det ju så. Hon
läser vem som kom ”över medel”. Så man hoppas ”bara det kommer”, som
man säger. (I: ”Brukar Du få över medel?”) Ja, det brukar jag. (I: ”Om
inte?”) Tjaa! …Det är inte mycket att göra. Man får läsa på mer.”

M14P: (om Oä-prov) ”Jaa, de eee…känns…ja, när man sitter hemma och
läser på tänker man bara på om man ska ha rätt, när man ska ha sån´t.
…Sen så går man väl och tänker på det hela tiden – tänker på vad jag läst
hemma. …Jag brukar aldrig ha ”över medel” – mindre än ”medel” alltså.”

Kommentarer
År 5-elever uppfattar att resultat på skriftliga förhör/prov bedöms i poäng
som jämförs i en skala. De ställs inför krav och tycker att de bör sträva
efter att ”ligga över medel” och hoppas på att komma över det magiska
strecket. Här kan man ana att resonerandet kring prov och bedömning av
kunskaper är något elever måste anstränga sig extra inför och ta på allvar
för att lyckas.

Att vara medveten om detta kan ses som en inledning i den ”prov- och
bedömningsprocess” som förekommer i skolverkligheten.
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7.3 Elevers upplevelser av bedömning
Att bli bedömd i olika sammanhang i skolan väcker känslor av skiftande
slag hos elever. Framträdande kategorier inom bedömningsfaserna be-
skrivs i det följande.

7.3.1 Från roligt till nervöst

Roligt
L6F: ”Mm, jag tycker det är rätt så roligt.”

M9P: ”Ja, det är bra. …När jag ska skriva? …Ja, men det är bra.”

Kommentarer
”Rätt så roligt” och ”bra” får stå som exempel på uttalanden som tyder på
positiva känslor vid bedömning av kunskaper även om entusiasmen inte är
överväldigande.

Nervöst och pirrigt
L11F: ”Jaa…det känns lite nervöst. …Na, men ee, jag gör många fel och
såå. (I: ”Vad händer då?”) Nä, det händer ingenting, fast det är ju inte så
bra. Då får jag sitta hemma och göra mycket läxor och så. …Njaa, …det
känns inte som vanligt i alla fall.”

M4P: ”Det känns konstigt i magen – det är pirrigt.”

M8F: ”Men ibland så blir jag nervös när jag inte kan städerna, heh. …Då
bara kan jag inte tänka…på det andra heller. …Jo, om ifall dom säger det
sen, då säger man så här: ”Ahh – just det!””

M11P: ”Jaa, det är lite jobbigt så för att när e vi ska ha proven – när man
inte kommer ihåg så är det ”pinsamt”. …Det blir rätt? Vad ska jag göra?
Ska jag låta det vara eller ska jag chansa?”
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Ängslan minskar
M2F: ”När jag väl kommit igång så tänker jag bara på vad det står i tex-
ten.”

M4P: (var ”pirrig” före ett prov) ”Sen när det gått över är det inte så far-
ligt.”

Kommentarer
Påtagligt är att det redan bland år 2-elever känns nervöst med läxförhör.
Många år 5-elever beskriver tydligt sina nervösa symtom som t.ex. ”ont i
magen”, ”konstigt i magen” som kriterier på den oro de upplever samband
med prov. De blir även förvirrade och osäkra på sina kunskaper. Enligt
min uppfattning är detta oroväckande signaler som bör uppmärksammas av
de vuxna i skolan.

Att elever talar om att oron avtar och försvinner efter hand så att kon-
centrationen kan samlas kring själva uppgiften ger ytterligare belägg för att
de varit blockerade vid skrivtillfällets början. Alla kanske inte lyckas över-
vinna nervositeten och komma i balans.

7.3.2 Stressigt med prov på tid
L10P: ”Man fick göra det lite snabbt och det var stressigt för å hinna dom.
…Tiden går så snabbt åh L (läraren)…det verkar som hon sagt det efter en
sekund.”

L13F: ”Lite ehh pirrigt liksom att man skriver snabbare, för vi hade bara 4
minuter på oss. (IP hade inte frågat om ”tid” utan endast om Ma-
prov)…Fyra minuter och sitta såå ”mosschee!” Ååhh! (I visar genom att
skaka på huvudet och darra på handen) (I: ”blir man darrig?”) Ja, jag blir
det i alla fall! …Jag sitter så här: ”Hea, hea heeae!”…Så hoppar jag över
det , så gör jag det andra… så sen kommer – har jag några minuter kvar så
tar jag det.”
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Stress och nervositet påverkar resultatet
L6F: ”Sämre! …Brukar bli det. (I: ”Kan Du inte ”låta bli” att vara ner-
vös?”) Ibland kan jag inte det. Jag tänker: ”Det blir bra, det blir bra!” Som
när jag skulle spela teater…(I: ”…bättre utan tid?”) Ja, det hade det varit.
Då hade jag inte varit så nervös. …Jag hade nog lite mera …mera rätt, om
det hade gått långsammare.”

L10P: ”Det blir inte lika lätt. …Mer stressigt – då får man räkna…ja,
snabbare.”

M1F: ”Ja, man ibland ee…så får man skynda sig om man inte kan det då.
Sådan. …Ibland blir det rätt, ibland blir det väl fel. …Det känns som man
inte ska klara det.”

Kommentarer
Tidsbegränsade prov förekommer mestadels i matematik och detta gäller
redan från lågstadiet, även om det inte sker så ofta där som under de högre
skolåren. ”Tiden” är en faktor som tycks skapa spänning och oro hos ele-
ver och försämra deras tankeverksamhet så att resultaten påverkas nega-
tivt.

Tidsfaktorn påverkar inte
M2F: ”Nä, det tycker jag inte gör nåt. …Nä, jag brukar hinna.”

M7P: ”Ja, men det är rätt så lång tid vi har på oss, så det är lugnt med det.”

Kommentar
Tydligen uppfattas inte ”tidsfaktorn” som något speciellt för ett fåtal ele-
ver.
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7.3.3 Upplevelser av att få veta provresultat

Nervöst att få tillbaka ett prov
Att få tillbaka ett prov ingår i bedömningsprovcessen och elevers upple-
velser inför resultatets tillkännagivande avspeglas i följande uttalanden:

L3F: ”Ja det är litet nervöst för har man inte alla rätt så…ja, då kommer
alla och frågar en och så. Det är liksom…lite pirrigt och säga det till dom.”

M2F: ”Det känns också pirrigt. …Man är spänd liksom. Man vill ju kom-
ma på en bra placering och få det bra.”

M10P: ”Det är pirrigt om man tror man har alla rätt – dom flesta rätt – sen
får man kanske inget rätt.”

Kommentarer
Sammantaget för hela bedömningsproceduren - från de inledande förbere-
delserna till genomförandet av ett prov och senare då resultatet meddelas,
är att elever upplever oro och ängslan. Trots att de i slutfasen borde veta
vad de presterat är de nervösa inför att få höra hur det gått för dem. De
känner sig både osäkra på sig själva och sin förmåga och kamraters reak-
tioner, om resultatet inte är vad man förväntat sig. Oron är således flerfal-
dig och påverkar förmodligen självkänslan i negativ riktning om både av
sig själv och av kamrater uppfattas som en person ”som misslyckats”. Och
allt detta orsakat av ett till synes relativt enkelt kunskapsprov en vanlig dag
i skolan.

7.4 Vilken ”nytta” anser elever att de har av
bedömningar?

Eleverna ställdes även inför frågor rörande vad de ansåg om att bli bedöm-
da på olika sätt, varvid skriftliga prov kom i fokus. Dels svarade de på
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varför man har prov, vilket redovisats tidigare i detta avsnitt, dels på en
motfråga om hur det skulle vara utan t.ex. skriftliga prov. I detta samman-
hang följde ofta uttalanden om vilken nytta eleverna själva såg av skolans
bedömningar.

För inlärning
M10P: (Om prov är nödvändigt) ”Jaa, det är nödvändigt! …För man lär sig
på det. …Ja, om man inte lär sig det kan man ju ingenting. …Ja, men sen
om man inte lär sig det sen så på provet kanske man inte kan det. Så det
…man testar om man kan det på provet ju.”

För betyg
M12P: ”Annars får man inte så bra betyg och så i skolan. …(I: ”Bara för
betygen?”) Nää, för att man ska kunna olika saker och så.”

För framtiden
M2F: (I: ”Kan man inte bedöma utan prov?”) ”Nää, …nä det tycker jag
inte. …Det är viktigt att kunna det när man blir stor ju.”

M7P: ”Näe, bara för man ska lära sig och stava och sån´t…när man kom-
mer ut till jobb och så. …Det är för allas bästa. …Ja, för hela klassen åå få
lära sig – och få jobb åå …kunna leva på.”

Kommentarer
Låg- och mellanstadieelever uppfattar inte lärares subjektiva bedömningar
på återberättande av en text som bedömning av kunnande. Rättskrivningar
kan däremot ses som bedömningstillfällen. Diagnoser i matematik är
”gränsfall” för de flesta, medan Oä-prov och ma-prov på tid uppfattas som
bedömningstillfällen. Många elever reagerar med nervositet och uttrycker
det som ”pirrigt”, ”stressigt”, ”konstigt i magen”, ”nervöst” etc. speciellt
när provet är på tid, men det finns även elever som tycker det är ”roligt”
med prov.
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Det framträder även en ljusare bild av uppfattningen av läxförhör och
prov. Elever tycker de har nytta av prov så tillvida att de lär sig mer och att
det är befogat med prov med tanke på framtiden.

En djupare analys och tolkning kommer att redovisas i en sammanfatt-
ning och diskussion av utfallet från hela intervjumaterialet och ytterligare i
slutdiskussionen av undersökningen.

7.5 Högstadieelevers uppfattningar av bedömning
Denna del av undersökningen fokuserar högstadieelevers uppfattningar av
bedömning. Genom frågorna vill jag vet deras föreställningar om:
- om/att bedömningar sker och i vilken omfattning
- vad som uppfattas som bedömning
- vad det är som bedöms
- upplevelser i samband med bedömningstillfällen
- inställning till bedömning
- nyttan med bedömning nu och/eller i framtiden?

Bedömning sker i skolan
H6F: ”Ja, ibland har vi två prov i veckan så där. Men sen har vi inga på
flera månader. Så där kan det hända. … …Ja, det kanske inte är på två
månader eller så, har vi inte prov över huvudtaget. …Så kanske det kom-
mer fyra i veckan eller så. I början på terminen kan dom inte ha prov för då
har vi inte hunnit lära oss nånting. …Så det är lite svårt för dom också ju,
dela opp det.”

H7F: ”Nnnä, inte lika mycket som jag trodde. Jag trodde att man hade ett
eller två i veckan för ja, det ska ju alltid överdrivas. …Men e, ja det finns
ju vissa perioder och sen så är det ledigt då i flera månader. Och sen kom-
mer det…så det är två.”
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H8F: ”Jo, prov det är lite flera, men det är inte så farligt. …Nä, jag tycker
inte det är så särskilt besvärligt. Det är bara när man får ett par stycken i
veckan…för alla kommer på en gång…när dom äntligen kommer.”

Kommentarer
Elever på högstadiet konstaterar att de bedöms genom prov och att detta
kan vara besvärligt periodvis, då de får flera prov i veckan.

7.5.1 Vad uppfattas som ett bedömningstillfälle?
Bedömning av elever sker i skolan. Vad som uppfattas som bedömnings-
tillfällen av elever varierar delvis.

Prov kontra läxförhör
H9F: (I: …”förhör på läxorna?”) ”Nä, jag tycker prov är bäst. …Jo, men
alltså dee …men ändå såå…att det blir hårdare med prov.”

H12P: ”Det är nog mycket prov man bedömer på juu. …Nä, det är mest
proven, tycker jag. …Jo, läxförhör också, men det är inte här – större prov
och så.”

H7F: ”(biologiläraren)…Hon har inga prov. …Hon har läxförhör i stäl-
let…och det är mycket bättre, tycker vi.” (I: ”Läxförhör – det är ju ändå att
hon…” - avbryts av IP) ”Jo, det är små prov. Men det är inte alls…man
ska inte komma ihåg lika mycket på en gång.”

Kommentarer
Läxförhör ses på sin höjd som ”ett mindre prov”. En elev tyckte att det var
bäst med läxförhör för att man inte behöver ”komma ihåg lika mycket”
men f.ö. tycks läxförhör inte vara likvärdigt med prov i bedömningssam-
manhang,
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Att bedömas utan redovisningar – ”prov” på personligheten

Uppförandet bedöms
H2P: ”Nä, men det är lite hur man är och så ju – hur man jobbar då med
och är tyst eller man pratar hela tiden på lektionerna. …Njaa …dom sätter
inte bara på proven. Det är på hur man är också. Men det mesta är väl på
proven. …Naa, om man pratar mycket, om man är tyst eller skriker åå eller
springer eller har sån´t väsen.”

Flit och aktivitetsgrad bedöms
H5F: (I: ”Bryr dom sig inte om vad ni kan på timmarna?”) ”Jo, …Jah! Jo,
alltså det beror på om man är flitig och räcker opp handen, om man är tyst
å …man är aktiv. ,,,Att man ska va tyst och så. Det gäller inte att bara kun-
na läxan utan man kan inte bara sitta och so…sova och slöa.”

H10F: ”De ee man får liksom omdöme på allt vad man gör. Ja, det är om
man kommer i tid och sån´t också ju …till klassen… och sån´t liksom –
hur man är. …Jag vet faktiskt inte. …Det går kanske litet på humöret, he-
hhe – jag vet inte riktigt. (I: ”Lärarens eller ditt?”) Det är nog mitt humör.”

H11F: ”Nn, njaa …de får alltså…vissa lärare tar åsså hur mycket man
fjäskar, ju. …Men alltså de är många i min klass alltså som gör det ju. Så
det tror jag vissa lärare ger bedömning om.”

H12P: ”Ja, de betygsätter lektionerna, slöjd och sånt. Så säger hon att jag
talar för mycket och sånt ju. Så jag har bara ”medelplus”. (I: ”För att du
pratar för mycket?”) Ja, sånt, ja sånt – så är jag sölig också. (I: ”Är du
det?”) Jah! (I: ”Varför?”) Jag är inte så duktig på och sy.”

Kommentarer
Elever uppfattar att de blir bedömda i det dagliga skolarbetet. Då tycks det
mest handla om ”egenskaper” som uppförande, flit och uppmärksamhet.
Detta resulterar i s k omdömen från lärarens sida, något som eleverna be-
aktar och menar att så småningom kan tillräknas betygen.
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Egna texter inger inte ”provkänsla” men betygsätts
H1P: ”Vi skriver mycket sagor! … …Vi lämnar in dom så får vi betyg.
…det är bara till och tänka ut och skriva.”

H6F: ”Njae …nu håller vi på och läser en bok. Har vi gjort en gång innan
också. Sen så har vi fått gjort sagor, som vi fick ”spela opp” och så. …Har
vi gjort den vanligt kursen då. Man …liksom när man …dom sätter inte
betyg, men dom har omdömen. Så tar man liksom allting eller så. Hur
mycket man har på den vanliga kursen och hur man liksom – om man gör
såna pjäser, som vi har gjort, gjorde, hur vi liksom, hur man kunde den och
så.”
(I: ”Tänker du på det, när du skriver?”) ”Nää, jag gör det inte.” (I: ”Är det
inte som prov?”) ”Nää.”

H11F: (I: ”Har ni prov då i svenska?”) ”Nä, vi har inte haft det hitintills i
alla fall. …Jo, men vi har haft diktamen och sånt.” (I: ”Är det inte prov?”)
”Jo, jo okey då – det är prov. …Jaa, och sen skriver vi så´n ehh …såna
berättelser och sånt.”

Kommentarer
Elever är tveksamma angående bedömningen av egna texter och diktamen
eller andra ”redovisningsnormer” i svenska. De ser inte det som en själv-
klarhet att de blir bedömda då det inte förekommer summativa/objektiva
prov.

 7.5.2 Tidsbegränsning signalerar prov
Av bl.a. schematekniska skäl har eleverna ibland en viss tid på sig att ge-
nomföra sina uppgifter. Hur upplever de tidsbegränsningen?

Tiden räcker till
H4F: ” Ja, vi har 40 minuter på oss. (I: ”Brukar du hinna?”) Jaa!”
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H7F: ”Vi brukar få hela lektionen – hela lektionen vi har. Matteproven har
vi 80 minuter som vi får sitta och ibland får vi 5 minuter på rasten också.
Jag tycker det är gott om tid.”

Tidsbegränsning påverkar resultatet
Vissa elever skulle behöva mera tid på sig för vissa prov.

H1P: (I: ”Skulle det behövas mer tid?”) ”Ja, det tycker jag. …ja, man bru-
kar ju inte hinna kolla igenom uppgifterna. Jag brukar bara hinna precis
räkna…så kan det bli nåt fel …som man inte hann rätta. Ibland struntar jag
i att jag inte kommit så långt.”

H11F: ”Man ska faktiskt ta det lugnt och man ska kunna få den tid man
behöver. NO tycker jag faktiskt att vi borde få ha längre.”

Kommentarer
Tidsbegränsningen förstärker intrycket av att det gäller ett bedömningstill-
fälle. Prestationsförmågan testas då i både snabbhet, uppfattningsförmåga
och kunskapskapacitet. Tiden måste disponeras rätt och arbetssättet anpas-
sas om resultatet ska bli gott:

7.5.3 Prov förknippas med förberedelser

Förberedelser sker i hemmet
H5F: ”…så man får vara beredd och läsa mycket på helgerna. …Jag kän-
ner mig säkrare när jag läser på helgerna ändå. …För det är så mycket prov
samtidigt va, så ibland hinner man inte plugga på nå´n tillräckligt utan det
blir ee…”lite grann på allting”, om man ska säga.

Jag har svårt för matte nu, har jag märkt. …Men så får pappa hjälpa
mig hemma men …ja, det har gått hyfsat på proven.”
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Kommentarer
Flera elever berättar att de förbereder sig inför prov och förhör. Föräldrar
och/eller äldre syskon hjälper då ofta till. Om ingen har möjlighet till detta
nämner eleven att han/hon får ”plugga själv”.

Lärares genomgång antyder provinnehåll
Lärare gör elever ”förberedda” på en del prov:

H7F: ”Det beror på vilken lektion man är på. Vissa så skriver läraren upp
ordentligt på tavlan. Så att man bara skriver av, så vet man det. …”Här äär
det som kommer på provet och inget annat”.”

(I: ”Om man är sjuk då?”) ”Då brukar vi hjälpa varandra och skriva till
den andre. Det gör vi alltid – så det är ingen fara! Så allting ordnar sig
ganska lätt.”

H11F: ”Jag får in mycket i huvudet när nå´n läser för mig. Men mina för-
äldrar alltså, så dom har mycket jobb och sånt. Dom hinner ju inte läsa allt
det jag har prov i.

Jo, som min SO-lärare när han läser upp saker på overhead-papper och
sånt …så jag får skriva ner kanske …då behöver jag inte träna på det jag
skrivit ner och hört! Och sett! …För då, vad heter det? Har jag bara fått in
det i mitt huvud.”

Kommentarer
En del lärare antecknar på tavlan, eller visar på overhead, vad eleverna
tror/tycker är viktigt inför prov. Eleverna skriver av detta och tar nytta av
sina anteckningar inför prov. Härvid skapas troligtvis en form av ”Test
wiseness” hos elever.

7.5.4 Sammanfattning och kommentarer
Vad som uppfattas som bedömningar och föreställningar om vad bedöm-
ningar tjänar till är mera klart uttalat bland de äldre eleverna. På högstadiet
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är man bl.a. medveten om att betyg kommer att ges på kunskaper och
prestationer i skolan. Efter ett läsår har eleverna erfarenheter av bedöm-
ningstillfällen i form av prov, test och diagnoser men även av andra till-
fällen, där de uppfattar att lärare värderar deras insatser. Det förekommer
dock skillnader i uppfattningar om vad det är som bedöms, varför bedöm-
ningar görs samt om vikten av evalueringar i t.ex. olika ämnen.

Inför de flesta s.k. prov har eleverna möjlighet att förbereda sig och
förberedelsearbetet är tydligt uttalat nu, vilket inte var så påtagligt på de
tidigare stadierna. Eleverna berättar om sina mödor, den tid de lägger ner,
eventuell hjälp de får av familjemedlemmar etc. inför skriftliga prov eller
kunskapsredovisning av annat slag. Tidsbegränsning och frekvensen av
provtillfällen, speciellt under vissa perioder, är en andra faktor som berörs
i samband med prov.

7.6 Högstadieelevers upplevelser av att ha
skriftliga prov

Att bli bedömd i skolsammanhang, framförallt genom skriftliga prov,
upplevs av högstadieelever, vilket har lett till följande kategorier, som i sin
tur delvis är avhängiga skedet i provprocessen:
- oroskänslor (inför prov)
- förändring av oroskänslor (under provet)
- oro (inför resultatet)
- glädje (beroende på resultatet)
- nedstämdhet (beroende på resultatet)

7.6.1 Prov skapar oroskänslor

Oro och nervositet före ett prov
H1P: ”Ja, man är ju nervös – det har jag alltid vatt ju. …Jaa, det ee …det
är ”lite jobbigt”, så där. …Man får försöka ta det lugnt. …Man försöker
lugna ner sig lite …ta det lugnt och säga att ”man ska ta det lugnt.”
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H5F: ”Man är ofta nervös! Jag är det. …Sitter och läser ohoh innan! …Jah,
jag vet intee …pirrig i magen …ont i magen eller så där …är det väl oftast
…kanske darrig i händerna nå´n gång.”

Inte särskilt orolig
H2P: ”Ja, jag är inte speciellt nervös för det här med… .Ibland kan det va
när man fått dåligt på ett annat prov, så kan man va litet. …Jag är inte så
väldigt nervös. …Ja, ibland har jag varit det någon gång, men det är inte så
särskilt ofta.”

H8F: ”Jag tycker nästan det är roligt att ha prov! …Då märker man ju vad
man kan och sån´t. Men det är alltid nervöst när man ska ha det! …(I:
”Hur känns det då?”) Jag vet inte. Det är bara liksom…ibland är det lite tid
och öva, så hinner man inte med så mycket. Så får man se hur det går. Så
får man ta det som det kommer. …Nää, det är inte så mycket. …Näe, jag
brukar va relativt lugn mot andra, hehe!”

Stress med prov på tid
H3P: (I: ”Hur är det när det är ”på tid” då?”) ”Stressigt! Ja, dåå …då blir
det …då kan jag inte alla uppgifterna å så där. Kommer jag inte ihåg. Jag
kan inte göra nåt, bara sitta där och tänka efter.”

H11F: ”Man stressar…så är nå´ra som säger: ”Ja, det är 5 minuter kvar.”
Så är det bara å skriva och se ifall man har rätt.”

Oroskänslan försvinner efter hand
H9F: ”Nja, men där ee …så fort jag får papperet så blir jag nervös! (I:
”…du är inte nervös innan då?”) Nä, inte så mycket. …Får ont i magen sen
så…går det inte att koncentrera sig. …Jo, men sen så ser jag att det kanske
är lätt så jag klarar det. Då går det över.”

H7F: ”Men jag blir alltid lugn så fort jag får provet. Jag vill helst ha provet
så snabbt som möjligt för då vet jag att då, då är det lugnt igen.”
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Nervöst inför besked om resultatet
Här följer svar på frågor om hur det känns inför att få veta provresultatet:

H3P: ”Ja dåå känns det helt konstigt! … …Ja, alltså ”hade jag såå lite åå
hade jag så mycket på det” och så där.”

H10F: ”Då är det …alltså man blir besviken för då tror man att man skulle
ha bättre ju. … Alltså man blir ju nervös då också, när man får proven ju
…för att hoppas man ska ha bra.”

H5F: ”Jo, men jag tycker ändå det är bra och det är kul ändå när man får
tillbaka res. …Innan kanske det inte är så kul – timmen. …Ja, för då är ,
om man är nervös och så där – vet inte hur det är. …Ja, men det beror ock-
så på hur man ”ligger” ju. Om man är lite sämre så kanske man inte tycker
det är så roligt.”

Kommentarer
Utan undantag har högstadieeleverna känslomässiga upplevelser i samband
med prov. Upplevelserna kan vara olika och av skiftande styrka samt visa
sig mer eller mindre beroende på om det är inför/under eller efter provtill-
fället samt då de får veta resultatet.

Att ha prov är inte en enkel företeelse av upplevelserna att döma utan
mera en process under i stort sett tre faser nämligen inför ett prov, under
provet och vid tillkännagivandet av resultatet. Det visar sig också att
känslorna är annorlunda om provet sker ”på tid” och kan variera med äm-
net.

Genomgående är att elever, som de uttrycker det, blir nervösa – det
känns pirrigt vid vad de uppfattar som skriftliga prov. Oron upplevs vid
provets samtliga faser men ändras för flertalet elever när de ”fått provet i
sin hand” och ser frågor och uppgifter, medan andra fortfarande känner
stress och nervositet. Av beskrivningarna att döma skapar oron förvirring –
det är svårt att koncentrera sig och de kunskaper man tyckte sig ha före
provet försvinner.
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Totalt sett uttryckte mellanstadieelever, och i mindre utsträckning även
lågstadiebarn, samma fenomen. Således har elever inte ”vant sig” vid
provsituationer. Att kunna hantera sina känslor i samband med prov har
inte förbättrats trots erfarenheter. Möjligen då med undantag av att flera
elever blir lugna när de ska börja skriva, vilket trots allt får ses som något
positivt. Detta innebär att elever ändå är mindre nervösa/inte oroliga och
mera samlade vid det avgörande provskedet, d.v.s. när de ska redogöra
sina kunskaper/sitt kunnande.

7.7 Orsaker bakom oroskänslor

Inlärningssvårigheter
H4F: ”Jaa, jag har svårt för och lära mig och så. …Ja, då glömmer man det
ganska snabbt.”

Osäker på om man läst på tillräckligt/rätt saker
H5F: ”Ja, hemma är jag inte så nervös… utan det är precis innan…man går
in på lektionen alltså. Men då är allting ”kört” och läsa på nåt nytt.”

H10F: ”Man vet inte va som ska komma upp – om man läst på rätt eller så
där.”

Prestationsängslan – självkänslan rubbas
H7F: (I: ”Orolig?”) ”Jag vet inte. …Jo, nog för att det ska gå dåligt, för
atte…man jämför med kompisar och tycker det dom. ,,,Men jag har för
höga krav. … Jag jämför mig med min bror. …Ja, han är så bra, så vill jag
också vara som han.”

H12P: ”Ja, man är orolig – ”tänk om jag inte har…tänk om jag…”. Jag
brukar ju… - tycker jag är väldigt bra i skolan och sånt. Tänk om jag inte
når upp till ee – ja, vad dom tycker, vad dom tycker om mig och sånt. (I:
”Vilka?”) …Allihopa i hela klassen!”



149

Kommentarer
Elever upplever ofta någon form av oro och ängslan. En del förklarar var-
för det känns på ett speciellt sätt i provsammanhang.

Vi kan uppfatta det så att just de citerade förklaringarna är bakomlig-
gande orsaker till t.ex. nervositet/oro/pirrighet och inte situationen ”att ha
prov” i sig självt. Att känna ovisshet om vad provet kommer att innehålla
kan indirekt innebära att eleven blir osäker på om hans/hennes kunskaper
är tillräckliga. Det nämns också i stor utsträckning att situationen inte går
att påverka – man är maktlös när man väl är inne i skrivsalen. Samma sak
gäller när provresultatet ska tillkännages.

Här handlar det mycket om prestationsängslan och prestigeförlust om
man inte kan infria förväntningar från sig själv och andra, både hemma och
kamraterna i skolan. Självkänslan rubbas om resultatet inte motsvarar den
förmåga elever anses besitta.

7.8 Inställning till bedömning i skolan

Negativ till skriftliga prov
H7F: ”Jag tycker inte dom kunde haft det – inte så ofta …och inte på så
mycket.”

H11F: ”Alltså jag kan mycket mer ifall jag räcker upp min hand och pratar
muntligt än vad jag kan när jag skriver. …Då är det precis som
”schheeht!” – det bara går rätt igenom som en vind.”

Elevers alternativ till ”prov”
H4F: ”Läsa och så och sen kunde man själv skriva ner det som är viktigt
…för och visa och sen kunde man lämna in det.”

Kommentarer
Elever talar inte i någon större utsträckning om andra former av bedöm-
ning än den som sker genom prov. Några flickor är inne på tanken att ha
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rätt till att bli bedömd på det sätt som passar henne bäst, bl.a. i enlighet
med portfolio-metoden.

7.9 Varför har man prov i skolan?

Kontroll
H6F: ”Det är för att dom ska se hur mycket man kan eller så väl.”

H7F: ”Därför att ee …kolla hur mycket man lärt sig. …Och det är inte för
att tävla med nå´n annan.”

Inlärning
H1P: (I: ”…att man lär sig mer…?”) ”Ja, jag tycker det! …(I: ”…om inte
prov?”) Jag hade nog lärt mig lite, men inte lika mycket. Jag tror inte det.”

H6F: ”Man försöker lära in det bättre eller så där. Man ska kunna få bättre
resultat. …(I: ”Kommer du ihåg det sen då?”) Ja, en hel del gör jag! …(I:
”…efter en månad?”) Det är inte säkert. Det vet jag inte.”

Motivation att anstränga sig
H1P: ”Ja, om man inte har prov blir man kanske lite för slö.”
H4F: (I: ”…om man inte har prov?”) ”Då pluggar man inte lika mycket.
…Då vet man inte var man ligger ju. …Jag är typiskt bättre på om man vet
man får omdömen.”

Kommentarer
Bortsett från att några elever nämner att prov görs för att kontrollera deras
kunskaper ser man på prov som något som påverkar studerandet. Att det
sker en kontroll motsäger inte heller detta – man läser/pluggar mer till ett
prov och detta ökar kunskapsmängden.
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Något som lärarna ”hittat på”
H2P: ” jag vet inte …ja, jo det är, beror på väl så. …Jag tror liksom också
om lärarna tycker det är roligt och ha prov. …Sånt ju. …Annars kanske det
är bara sånt som vi måste göra. Jag vet faktiskt inte.”

Kommentarer
Ovanstående citat får tala för sig självt. Det är inte omöjligt att flera elever
känner på liknande sätt även om de inte uttrycker samma tveksamhet till
prov utan försöker finna någon användbarhet för sin egen del. Det gjorde
även pojken som uttryckte sin skepsis. (se svar under ”För betyg)

Prov är bästa sättet att bli bedömd på
H8F: (I: ”…andra sätt än prov?”) ”Nej, inte så bra. Det är bästa sättet.
…Jag tycker nästan det är roligt och ha prov! …Då märker man ju vad
man kan och sån´t. Men det är alltid nervöst när man ska ha det.”

H9F: (…om inte prov) ”Ja, det hade inte heller vatt bra …det hade det inte.
…Därför då kanske man inte hade tränat så mycket på det och lärt in det.
…Det är bättre och ha. …Nä, jag tycker prov är bästa. (I: ”Trots att Du blir
nervös?”) Jaa. …Jo, men alltså dee …men ändå såå …det blir ju hårdare
med prov. …Man lär sig mer.”

För betygen
H2P: ”Man ser ju hur man ligger ungefär och så ju på proven. …Ja, jag är
intresserad av hur det går ju. …Det kan ju inte gå hur som helst. …Nä,
men så att man får ett bra slutbetyg sen i 9:an då. …Det står ju för det he-
la.”

Utbildning/yrke
H3P: (I: ”När ska du ha nytta…?”) ”Ja, när jag blir större! …(I: ”Vad tän-
ker du på då?”) Jag tänkte bli snickare. Det är det roligaste.”

H4F: ”När jag blir äldre – utbildningen. …Kock vill jag bli.”
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H9F: ”För jag ska komma in på linjen. …Ja, medialinjen.”

Kommentarer
De flesta elever tycker sig ha nytta av prov som bedömningsform. Skälen
är främst att de tvingas studera och på så sätt lär sig mera eller rent av lär
sig mera genom prov. Provresultat blir till en bruksvara i form av betyg
som kan utnyttjas i framtiden.

7.10 Sammanfattning

Elevers förhållningssätt
Elever på lågstadiet uppfattar inte i någon större utsträckning att de har
prov eller bedöms på annat sätt. De reagerar dock med viss spänning och
nervositet då prov ges på tid.

Mellanstadieelever tycker att de ökar sina kunskaper inför
prov/läxförhör då de sporras att läsa på grundligare, vilket kan uppfattas så
att de ser prov som ett led i lärandet. Däremot tycker de inte att prov är
nödvändiga. Bedömningar som görs av lärarna utan prov tillhör den dagli-
ga undervisningen och anses vara till nytta för lärarna.

Högstadieeleverna är inriktade på att de har prov som ett led i det egna
lärandet och extern kontroll på det inlärda. Till prov läser man för att öka
sina kunskaper med sikte på att få så bra betyg som möjligt, d.v.s. för
framtida bruk. Genom att vara så duktig som möjligt i skolan och få bevisa
det påverkas självkänslan positivt. Men negativt för de som inte lyckas.

Eleverna uppfattar att bedömning av kunskaper kan också göras vid
redovisningar, på elevarbeten och andra arbetsinsatser i klassrummet, an-
tingen av lärarna eller eleven själv – då i regel tillsammans med läraren.
Elever på högstadiet sätter emellertid inte samma tilltro till dylika bedöm-
ningar som till prov, även om de skulle vilja bli bedömda mera utan prov
med tanke på den stress och oro de kan känna i samband med provsituatio-
ner.
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Lärarnas förhållningssätt
Elevernas tankar är förenliga med lärarnas uppfattningar av bedömning i
många avseenden. Lärarna ser prov och annan bedömning både som dia-
gnoser som underlag för fortsatt undervisning och som kunskapskontroll
där provresultat är underlag för betyg.

Lärarna anser att elever, särskilt de svaga, är ängsliga inför bedömning-
ar i form av uttalade prov, men inte för bedömningar som görs av elever-
nas insatser i klassrummet eller självbedömning tillsammans med lärare.
Lärarnas intentioner är att stärka elevernas självkänsla genom utveckling
av kunskap och förmåga. Trots detta fortsätter man i stor utsträckning med
bedömning genom prov, vilket uppenbart är till nackdel för en stor grupp
elever.

Upplevelser av bedömning
Till elevers uppfattningar av bedömning kopplas deras upplevelser av att
bli bedömda. Redan mellanstadieelever kan känna sig nervösa och ängsli-
ga i provsammanhang, men framför allt gör sig oron starkt påmind på hög-
stadiet, där betygen spelar en viktig roll. Provens resultat och betyg inver-
kar positivt eller negativt på elevers självkänsla.

Till upplevelserna av bedömning hör känslan av rättvisa eller orättvisa.
Bedömning ska ge förutsättningar för eleven att visa upp sitt optimala
kunnande. Detta krav lever proven enligt en del högstadieelever inte upp
till.

Kärnkategorin växer fram
Genom öppen kodning enligt grounded theory-metoden har data i intervju-
erna brutits ner i delar, undersökts och jämförts. Liknande händelser har
grupperats och etiketterats. Den axiala kodningen har skett på motsvarande
sätt - ibland parallellt med den öppna kodningen, vilket inneburit en analys
och tolkning av materialet och sammanlänkande av kategorier och under-
kategorier. Sista steget i kategoriseringsproceduren är att genom selektiv
kodning finna det övergripande begrepp som i grounded theory benämns
”kärnkategori”, vilken ökar abstraktionsnivån i analysen. Enligt Strauss
och Corbin (1990) måste kärnkategorin vara solen stående i ett metodiskt
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och systematiskt förhållande till sina planeter d.v.s. de andra kategorierna.
Ibland kan man finna flera kärnkategorier.

Sökandet efter en eller flera kärnkategorier har skett genom att syste-
matiskt jämföra två eller flera fenomen och bl.a. att se på hur olika indivi-
der reagerar på samma slags situation och att se på skillnader och likheter.
Ord fraser och meningar har analyserats för att finna möjliga betydelser.
Kärnkategorin kan enligt Strauss och Corbin (1990) uttryckas med ett ord
eller en mening.

I denna studie har jag sökt en linje där allt som beskrivits av elevernas
upplevelser av bedömning i skolan kan uttryckas och funnit fyra starka
kategorier, som kan sammankopplas till ett övergripande begrepp d.v.s.
kärnkategorin. Denna kan benämnas ”självkänsla”, vilket innefattar sam-
band bedömning i skolan – självbild – positiv eller negativ.

7.11 Typeleven framträder
Som datasammanfattningsmetod kan ”idealtypsmodellen” enligt min upp-
fattning användas för att åskådliggöra de genom grounded theory-metoden
framtagna kategorierna. Kategorier och kvaliteter grupperas då till en kon-
struerad typisk elev som representerar elevers uppfattningar och upplevel-
ser av bedömning i skolan. I det här fallet är det typeleven på högstadiet
som får stå som exempel, då eleverna i de lägre åldrarna inte har erfaren-
heter av bedömning i samma utsträckning.

Eneroth (1989) påpekar att idealtypsmetoden är den kvalitativa data-
sammanfattningsmetod vi oftast använder oss av till vardags för att
”sammanfatta observationer och förståelser om människor och ting”. Vi
talar t.ex. om en ”typisk skåning” och en typisk norrlänning”. I det här
fallet kommer vi att tala om en ”typisk elev” i samband med bedömning i
skolan. Vi ska dock vara medvetna om att ingen elev har samtliga egen-
skaper, som beskrivs med idealtypen, men att man ändå kan hänföra per-
sonen till en viss karikatyr.
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Typelev A
Denna elev förbereder sig inte särskilt mycket inför bedömningstillfällen
och är vagt medveten om att lärare bedömer kunskaper under lektioner.
Lärares omdömen, som ges vid utvecklingssamtal ger dock en fingervis-
ning om ”hur man ligger till”, något som eleven tar fasta på. Det kan inne-
bära att eleven tänker studera mer på egen hand. I regel har inte någon i
familjen möjlighet att hjälpa till med studierna även om det skulle vara
önskvärt.

Tiden strax före prov, under prov och att få igen prov upplevs ”pirrigt”
och nervöst, men ändå utan fysiska reaktioner som ont i magen eller lik-
nande. När provet ska genomföras glömmer eleven vad han/hon kunde
före. Eleven har inga egentliga strategier för att genomföra provet, speci-
ellt då det gäller matteprov. Det finns inga ”knep” att ta till som t.ex. att
börja med de lättare uppgifterna och ev. få flera rätt än om man lägger
mycken tid på sådana uppgifter man ändå inte klarar av.

Vidare intar denna elev en resignerad hållning när provresultatet ska
tillkännagivas. Förhoppningar att nå ett bättre resultat än tidigare är små.
Önskan finns där, men eleven är nöjd med sin prestation även om den inte
ligger i topp eftersom han/hon ändå anser sig ha gjort sitt bästa.

Inställningen till framtida studier och yrke är på intet sätt uppgiven utan
framtiden ses som lockande och yrkesplanerna är mestadels fullt möjliga i
förhållande till förmågan.

Trots en viss oro och nervositet i samband med bedömning säger sig
eleven vilja bli bedömd bl.a. därför att inlärningen förstärks. Däremot före-
slår eleven att bedömningen görs på annat sätt än i form av förhör/prov
med frågor där det endast finns ett ”rätt svar”. Förslagsvis skulle man på
egen hand redovisa sina kunskaper muntligt eller skriftligt i stället för att
uppvisa vad man inte kan och på så sätt styra över inhämtandet av kunska-
per och redovisning av dessa. Slutligen anser eleven att det är viktigt med
en rättvis bedömning.

Typelev B
Denna elev är ambitiös och lägger ner mycket tid på sina studier. Familje-
medlemmar ger hjälp vid förberedelserna om så behövs.
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Olika ämnen rangordnas både i svårighetsgrad och som varande mer
eller mindre viktiga. Matematik anses vara ett svårt ämne, som man inte
kan ”läsa på”, bortsett från ”mekaniskt” räknande, som man kan träna vid
behov, medan andra ämnen är enklare då det bara är att lära sig utantill,
d.v.s. det som står i läroboken. Tidsbegränsade prov, främst i matematik,
upplevs stressande men är inte värre än att man klarar av det , vilket bl.a.
beror på att eleven har kommit på egna sätt att lösa uppgifterna i en viss
ordning. Tidsbegränsning tillhör ämnets ”natur” och kan rent av kännas
som en utmaning – man måste skärpa sig och visa att man har den förmå-
gan.

Trots att denna elev är väl förberedd och brukar lyckas på proven gör
sig nervositet påmind, ofta med fysiska yttringar såsom magont, ”darrig i
handen” etc. Nervositeten beror på prestationsängslan då eleven är orolig
för att inte ha läst tillräckligt för att nå ett bra resultat, helst en helt felfri
skrivning, vilket varit fallet på de flesta tidigare proven. I regel lyckas
denna elev mycket bra, något som f.ö. förväntas av både av kamrater och
hemmet och är en nödvändighet för att elevens framtidsplaner ska kunna
förverkligas.

Det finns också en medvetenhet om att läraren bedömer andra presta-
tioner och egenskaper såsom arbetsinsatser hemma och under lektioner,
flit, samarbetsförmåga och uppträdande i skolan samt att detta räknas till
betygen. Prov anses dock vara det viktigaste bedömningsunderlaget – en
nödvändighet både för inlärningens kvantitet och kvalitet för rättvis betyg-
sättning.

Studierna är framtidsinriktade där bra betyg är inkörsporten till en aka-
demisk yrkeskarriär, ofta i likhet med andra i familjen.

Gemensamt för typelev A och typelev B
Att sammanfoga en gemensam karikatyr av ”elev A” och ”elev B” är gör-
ligt. Eneroth (1989) menar att det finns vissa ramar för framtagandet av
idealtyper: ”Dessa bör t.ex. konstrueras så att de utesluter varandra och
samtidigt täcker hela materialet. …Vi bör exempelvis ha funnit så pass
många idealtyper bland skolbarnen att varje unge åtminstone tillhör någon
av dem” (s 151).
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Gemensamma fenomen för typelev A och typelev B skulle kunna utgö-
ra en mera begränsad men samtidigt ”heltäckande” idealtyp som uppfattar
att det är självklart att:
- bedömning sker kontinuerligt i skolan
- man bör studera för att klara bedömning i form av prov
- bedömning är nödvändig för ökad kunskap
- bedömning är underlag för betyg
- betyg krävs för framtida studier
- bedömningssituationer framkallar oroskänslor
- trots oro finner man sig i att bli bedömd

Kommentarer
Elever tycks ha påfallande stor självkännedom. De är väl medvetna om sin
framtidsinriktning kopplad till sin prestationsförmåga. Jag har endast fun-
nit en elev som undantag för detta påstående. Denna elev talar om skolsvå-
righeter och ligger i regel lågt på skriftliga prov, men menar sig samtidigt
kunna mer, om bara läraren låtit henne svara på lektionerna och ”räknat in”
det i sin bedömning. Om så är fallet är elevens självomdöme ändå riktigt
och framtidsvisionen skulle kunna vara realistisk. I så fall kan man påstå
att samtliga elevers självbedömning är riktig och att det är fullt möjligt att
fortsätta sina studier och uppnå de uppsatta målen.
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8 Sammanfattning

8.1 Lärares uppfattningar av bedömning
Framträdande i lärarnas uppfattningar av syftet med bedömning i skolan är
att den görs med prov och att den underlättar elevers kunskapsutveckling.
Med bedömning menar lärarna främst egentillverkade prov, som gjorts så
entydiga och lätträttade som möjligt. Proven ”summerar” kunskaper efter
ett visst moment/avsnitt. Lärarna föredrar prov där resultaten är lätta att
presentera i siffror. Elever får veta provresultatet, och ibland även sin all-
männa nivå, uppdelat i ”medel”, ”under medel” och ”över medel”. Dessa
uttryck används främst från mellanstadiet och uppåt, men även i viss mån
på lågstadiet.

Bedömningsformer som essäer och problemlösningsuppgifter, kräver
lärares subjektiva kvalitetsinriktade omdöme och anses vara svårare att
använda. Kvalitativa bedömningar tar dessutom relativt sett längre tid att
formulera och presentera för mottagaren d.v.s. elever, föräldrar och skol-
ledning. För att motivera resurstilldelning och för föräldrainformation visar
därför lärare i stor utsträckning på resultat på lätt mätbara test och fakta-
kunskapsprov. Även om lärarna anser att de ger mera subjektiva kvali-
tetsomdömen än tidigare dominerar lätträttade prov och prov på fakta.
Detta stämmer med annan forskning (t.ex. Svingby 1998).

Lärarna är medvetna om elevers ängslan för prov
Lågstadielärarna uppfattar att elever, speciellt de med inlärningssvårighe-
ter, är oroliga, stressade, ängsliga, nervösa etc. inför skriftliga summativa
prov.
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Också lärare på övriga stadier tycks uppfatta elevernas oro, men denna
insikt tycks inte leda till något egentligt ifrågasättande av summativa prov
som norm för bedömning.

Trots lärares medvetenhet om elevers belägenhet förekommer objektiva
prov i stor utsträckning, inte minst på högstadiet, och det talas inte om att.
slopa proven av orsaken elevers ängslan och nervositet. Användandet av
summativa prov försvaras främst med att det blir rättvisast om alla elever
har samma prov - resultat uppmätt i siffror är lättare att fördela rättvist. Det
finns emellertid också uttryck för en annan syn på bedömning, mer proces-
sinriktad och formativ. Lärare säger att en del elever gynnas av vissa typer
av prov. Därför anger några lärare att de använder projekt- och processin-
riktat skolarbete, vars resultat delvis räknas in i betyg på högstadiet.

Lärare uttrycker empati gentemot elever, men ser sig inte ha möjlig-
het/förmåga att bryta prov/test-traditionen utan behåller de summativa
bedömningsformerna. Flertalet lärare hävdar att elevers uppfattningar är att
de vill ha prov. Läxförhör och prov anses befrämja kunskapstillväxten om
de används i diagnostiskt syfte, en funktion som även summativa prov har
som jag tolkar lärares utsagor. Enligt lärare kan prov dessutom befrämja
elevers självkännedom – elever vill veta vad de kan/var de står och det får
de bl.a. veta genom provresultat. Lärarna ger trots detta uttryck för att det
inte är självklart att prov och provresultat ökar självkänslan hos eleverna.

Lärarna försvarar sitt användande av summativa bedömningar också
med att ”vanliga” prov gagnar hela undervisningen. Elever läser på bättre,
av tvång eller egen vilja och lär sig därmed mera. Lärare får veta vilka
kunskaper elever har inhämtat efter ett avsnitt och kan anpassa sin under-
visning efter detta - ”gå vidare” efter att ha konstaterat var den enskilde
eleven eller hela klassen ”ligger”. Om provresultaten /diagnoserna pekar åt
ett oväntat håll kan lärare ändra sitt sätt att undervisa. Lärarnas argument
för traditionella prov handlar således om att få kontroll över eleven och
därmed över undervisningssituationen.

Lärares bedömning och läroplanens mål är i konflikt
Lärarna ger uttryck för att bedömningsproblematiken är ett konfliktområ-
de. De arbetar enligt traditionella provmodeller men uppfattar ett tryck bl.
a. från läroplanen att ändra sin bedömning. Även ändrad kunskapssyn och
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ändrade behov av kunnande, med hänseende till samhällsutveckling och
teknik, har inneburit krav om att bedömningar av elever får en annan in-
riktning. Elever skall kunna använda och utveckla sina kunskaper. Att ha
förmåga att förstå, tillämpa, tolka och analysera är fenomen som uttryckli-
gen är skolans mål att utveckla hos eleverna enligt Lpo 94. Detta är inte
förenligt med bedömningar gjorda enbart på faktakunskaps- och färdig-
hetsprov, vilket lärarna är medvetna om. Lärarna talar om behovet av sub-
jektiva bedömningar av elevens hela kompetens men hur man går till väga
tycks vara ett problem. Det finns dock lärare som anser att de ”numera”
lättare kan bedöma eleven i ett helhetsperspektiv och vågar lita på sin
subjektiva uppfattning.

Lärarna konstaterar att många elever är splittrade, oroliga och har ringa
social kompetens, vilket först måste skapas innan undervisning och inlär-
ning kan ske. Detta tar mycket av skolans tid och anses vara en av orsaker-
na till att man tvingats minska kraven på elevers kunnande, vilket avspeg-
las i prov och bedömning av elever. Att lärare säger att man måste skapa
arbetsro innan man kan undervisa/ta till sig undervisning skulle kunna
vändas till att bli till en lärdom, som eleverna kan ha nytta av och ta med
sig ut i livet. ”Resultatet” av att arbeta med mänskliga relationer, mot
mobbning etc. och ett ständigt reflekterande kring skolliv och värdegrun-
der framkommer inte vid sedvanliga bedömningar men möjligtvis mera vid
utvecklingssamtal. Sådan bedömning förekommer, men uttalas ej så klart.
Det är inte lätt för en lärare att formulera och föra fram undervisnings-
resultat med gällande premisser - hur ska man bedöma och formulera ele-
vers sociala kompetensutveckling?

8.2 Elevers uppfattningar av bedömning i skolan

8.2.1 Vad elever uppfattar som bedömningstillfällen
En del bedömningstillfällen uppfattas inte som sådana av eleverna trots att
lärares avsikt är att bedöma/diagnostisera vid ett speciellt tillfälle. Det kan
vara ett muntligt förhör, samtal med eleven eller iakttagelser av elevens



161

arbetsinsatser på lektioner, men även sådant som rättskrivning (diktamen)
eller författande av egna texter. Elever i de lägre åldrarna (år 1 – år 6) är
omedvetna eller tveksamma till om de sistnämnda skrivtillfällena ”räknas”
som test/prov, men kan tycka att läraren ger sina omdömen vid diktamen
och på deras egna texter. Bedömningar som görs under vanliga lektioner är
elever i skolår 4 – 6 något mera medvetna om medan år 7 – år 9-elever
uppmärksammar detta i stor utsträckning. Detta kan bero på att lärarna
informerat dem att så är fallet – om det nu går att bedöma kontinuerligt.

När det gäller prov i kunskapsämnen, som man kan ”läsa på”, uppfattar
eleverna att deras kunskaper mäts. Ett tecken på att elever är medvetna om
att de skall bedömas i samband med prov är att de reagerar påtagligt, oftast
i form av nervositet. Tidsbegränsningar vid provtillfällen förstärker in-
trycket av att det sker en bedömning av kunskaper.

Omdömen, som ges av lärare vid utvecklingssamtal där eleven är med,
uppfattas som en slags sammanfattning av olika bedömningar. Omdömena
kan innebära såväl beröm som kritik och utmynna i prognoser för den en-
skilde eleven och uppmaningar om hur han/hon bör arbeta vidare eller
uppföra sig i fortsättningen för att nå bästa ”resultat”.

8.2.2 Elevers uppfattningar om bedömning/prov
Den mest förekommande föreställningen bland elever om varför man be-
döms i skolan är en kombination av tanken att kunskaper ska kontrolleras
och tanken att läraren vill veta vad eleven lärt sig för att eleven själv ska få
kännedom om sitt kunnande. Att inlärningen förstärks genom prov är en
allmän uppfattning från mellanstadiet och uppåt. Inför ett bedömningstill-
fälle, särskilt om det är känt i förväg, ökar pressen på kunskapsinhämtan-
det, vilket av många elever anses vara nödvändigt – annars kanske man
skulle ”bli för slö”. Dessutom anför elever, framför allt på H-stadiet, ett
provresultat påverkar självkänslan - att inte behöva skämmas inför sig
själv och sina kamrater (lärare nämns inte). Ett viktigt skäl är bytesvärdet.
Betygen – och därmed prov - behövs för framtida bruk.

Rättvisa är ett annat skäl till att elever vill ha prov. Att bli rättvist be-
dömd är centralt även om känsloupplevelserna vid bedömningstillfällena
inte uttrycks i positiva termer. Många elever anser att skriftliga prov är
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bästa sättet att öka sina kunskaper och den mest rättvisa bedömningsfor-
men. Det kan tyckas vara motsägelsefullt, då elever känner att prestations-
förmågan försämras när de blir nervösa.

Att bli bedömd kan vara utvecklande
Eleverna uttrycker att deras kunnande utvecklas genom att de blir bedöm-
da. Detta gäller även för de elever som har svårt att uttrycka sig skriftligt
och/eller läsa skrivna frågor. Ett fåtal vill av bl.a. dessa skäl att
”provsystemet” skall ändras. De föredrar muntliga förhör eller vill redovi-
sa sina kunskaper på annat sätt, t.ex. genom att skriva ner vad de kan utan
bundna uppgifter och rätta svar. För dem skulle detta vara mera ”rättvist”.
Några elever nämner att lärare inte bryr sig om vad de kan på lektionerna –
att ”det knappt räknas när man räcker upp handen” och kan svara.

Ansträngande med prov
Oavsett förmåga tycker eleverna att det är jobbigt med den höga frekven-
sen av prov, speciellt under högstadiet, vilket bl.a. innebär att man inte
hinner/orkar läsa på ordentligt. Många elever reagerar också mot tidspres-
sen. Det finns dock de elever som tycker att tidsbegränsningar är okey och
rent av stimulerar den intellektuella skärpan. Vissa prov anses vara större
och viktigare än andra och kräver stora insatser av eleven.

Bedömningstillfällen innebär såväl fysiska ansträngningar som psykis-
ka anspänningar. Elever lägger ner mer eller mindre omfattande arbete på
förberedelser i hemmet och de behöver i regel hjälp och stöd av någon
förälder eller äldre syskon. De elever som uttrycker att de gör stora an-
strängningar för att lära sig tillräckligt mycket är samtidigt de som får
hjälp hemma.

Proven anses av flertalet högstadieelever utgöra det viktigaste underla-
get för betygen.

Att bedömningar har samband med betyg är en uppfattning som elever-
na har redan på mellanstadiet.

Såväl flickor som pojkar ser allvarligt på prov – även de som inte tyc-
ker att råplugg är av värde för dem personligen. De läser ändå på för att de
vill klara proven.
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8.3 Elevers upplevelser av bedömning

Oro och ängslan
Eleverna i denna undersökning uttrycker oro och ängslan i samband med
skriftliga prov. Oron inför ett dylikt bedömningstillfälle hör ofta samman
med rädsla för att misslyckas. Det är vanligt att även väl förberedda elever
känner någon form av oro och nervositet. Trots att de antar att de besitter
nödvändiga kunskaper och förmåga som krävs blir de osäkra om de ska
”klara provet”. Hur kan man då förklara dessa till synes motstridiga käns-
lor och prestationsängslan och är det nödvändigt/möjligt att få bukt med
dessa ”besvär”?

Både pojkar och flickor tycker att det är jobbigt med skriftliga prov
medan muntliga läxförhör accepteras. Båda könen reagerar med någon
form av oro i samband med prov, vilket de inte försöker dölja även om de
uttrycker sig något olika. Flickorna spelar i regel mera ut sin oro – drama-
tiserar kring bedömningssituationer och talar mera om förberedelsernas
omfattning för att vara duktiga och för att minska nervositeten genom att
vara väl förberedd inför ett prov. Flickor uttrycker större oro för matematik
än pojkar, men även pojkar är påtagligt oroliga inför matteprov. En del
pojkar tycker inte att man kan förbereda sig till matteprov genom ”att läsa
på”. I så fall kan man ej heller ”tappa” preparerade kunskaper på vägen till
”provsalen”, vilket kan vara en bidragande orsak till en förmildrad oro.

Ingen elev säger sig vara helt oberörd i samband med bedömningar i
form av skriftliga läxförhör och prov – ”det känns i alla fall inte som van-
ligt”, som en elev uttryckte det. De nämner känslor från ”nästan roligt” (får
räknas till undantagen) till pirrigt, oroligt, stressigt och nervöst Känslorna
kan variera i styrka beroende på t.ex. ämne och provets omfattning. Likaså
kan intensiteten öka, avta eller försvinna helt före, under eller efter ett be-
dömningstillfälle och vid tillkännagivandet av resultatet. Mestadels be-
skrivs känslorna som fysiska yttringar likt ”ont i magen”, ”darr på handen”
eller ”pirrigt i magen”.
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8.4 Bedömning accepteras av eleverna
Trots oro accepterar elever att deras kunskaper och prestationsförmåga
mäts och värderas i skolan. Deras uppfattning är att det är ofrånkomligt att
vissa bedömningar görs medelst prov. Elevers uppfattningar är att prov
behövs för både inlärning, fortsatt utveckling och framtida möjligheter.

Det finns dock elever som önskar andra bedömningsformer, som kan
innebära självbedömning och bedömning i samråd med lärare.

Eleverna är inställda på att bli bedömda med traditionella prov även om
de upplever obehag. Hela bedömningsprocessen – inför, under och efter ett
prov och att få veta resultatet, innehåller en kedja av osäkerhet och oroan-
de känslor. Ändå protesterar eleverna inte nämnvärt mot denna
”behandling”.

8.5 Lärares kontra elevers uppfattningar av
bedömning

Som jag tolkar det överensstämmer inte lärares uppfattningar av elevers
upplevelser av fenomenet bedömning med elevernas uppfattningar av be-
dömning i några väsentliga punkter.

Elevers oro i samband med prov
Lärare har en föreställning om att det är de lågpresterande/svaga eleverna
som är de mest ängsliga i samband med prov. En del lärare tycker t.o.m.
att de duktiga enbart har positiva känslor i detta sammanhang. En av orsa-
kerna till att oron skulle var större bland kategorin ”lågpresterande elever”
är enligt lärares uppfattningar att dessa elever sällan eller aldrig uppnår
sådana provresultat att de kan känna sig nöjda hur mycket de än anstränger
sig. De blir besvikna på sig själva, något som inte är utvecklande vare sig
för kunskaper eller självkänsla. Av bl.a. denna anledning vill lärare mildra
omständigheterna kring prov, så att även de elever med sämre studieför-
måga uppmuntras i största möjliga mån.

Enligt min uppfattning är det i själva verket i vissa delar ett omvänt
förhållande Elevers utsagor pekar på att det är de duktiga eleverna, som
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oftast har goda resultat på prov, som uttryckligen talar om sin oro och ner-
vositet. De är synbart rädda för at misslyckas på prov, vilket i sin tur skulle
innebära att de tappar självkänslan, inte minst inför kamrater. Ett annat
framträdande skäl till prestationsängslan är att de har högt uppsatta mål för
framtiden, vilket understryks av att de har ”duktiga familjemedlemmar”,
och därmed stora krav och förväntningar på sig själva. De får helt enkelt
inte misslyckas på prov. Att ”bara ligga på medel” accepteras inte.

Även elever som uppvisar sämre studieresultat, där skriftliga prov utgör
en väsentlig andel, är ängsliga och nervösa när de ska ha prov och inför att
fä veta resultatet. De tycks dock ta det med fattning. De är absolut inte
resignerade utan har sina framtidsmål, vilka enligt min uppfattning är både
realistiska och av god kvalitet om än mera av ”praktisk” natur. Ansträng-
ningar krävs även för att nå dessa mål, vilket elever är beredda på, men det
behöver inte innebära ”en jakt” på höga betyg i alla ämnen.

8.5.1 Rättvisa
Att bedömning i skolan ska vara rättvis är framträdande krav både hos
lärare och elever. De flesta lärarna menar att ”vanliga prov” ger en rättvis
bedömning.

Om man delar in elever i grupper från låg- till högpresterande kan man
inte se någon skillnad i kravet på rättvis bedömning. Alla elever önskar
rättvisa prov. Men de menar olika saker.

Hög- och medelpresterande elever har höga rättvisekrav och menar att
dessa krav uppnås genom poängbedömda prov. När de talar om rättvisa
tolkar jag det som att det handlar om rättvisa bedömningar i förhållande till
konkurrensen om betyg. Lågpresterande elever upplever inte konkurrens-
behovet så stort utan talar om rättvis bedömning i mera kvalitativa ordalag.
De poängterar att rättvisan för deras del skulle bli högre genom andra for-
mer av bedömning än skriftliga kunskapsprov. De menar att de skulle
komma bättre till sin rätt om lärare tog mera hänsyn till vad de kan på lek-
tionerna. Vidare vill de redogöra för vad de kan t.ex. efter ett kursavsnitt,
genom att helt enkelt skriva ner vad de själva tycker att de lärt sig utan att
svara på frågor med endast ett möjligt rätt svar. Det är således tydligt att
duktiga elever som klarar de traditionella proven bra , anser att dessa inne-
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bär rättvis bedömning, medan elever som klarar sådana prov dåligt anser
att de inte blir rättvist bedömda. Här finns verkligen ett starkt incitament
att ändra bedömningsmodell!

Lärarna uttrycker att det behövs uppmuntran för att stärka elevers själv-
förtroende, särskilt då det gäller de lågpresterande eleverna.
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9 Diskussion

9.1 Elevbedömning - ett evigt ämne
Hur man ska bedöma elever är under ständig diskussion, inte minst på
macronivå både nationellt och internationellt. Spånt (2000) anser t.ex. att
amerikanska skolan är testgalen.

Spånt menar vidare att konsekvenserna av testandet i Amerika kan
härledas till att skolor, skoldistrikt och delstater vill visa höga testresultat.
Lärare och pedagoger hävdar att man på många ställen inte längre studerar
kursplaner utan i stället tränar för testerna. Det har gått så långt att skolle-
dare och lärare avslöjats med att ge eleverna svaren på testfrågorna i för-
väg.

Bedömning och betyg i den svenska grundskolan.
I Sverige centreras bedömningsfrågor ofta kring betyg och betygssystem.
Det är aktuellt med ett nytt betygssystem och tidigare/nuvarande bedöm-
ningsförfaranden kritiseras till vissa delar. Dock inte direkt de nationella
diagnoserna och proven. Då det gäller dessa förekommer kritiska omdö-
men enligt min erfarenhet mestadels på lokal skolnivå.

Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd har lämnat sin årsrapport till
regeringen. I denna riktar inspektörerna enligt Johansson (2000-09-06)
”svidande kritik mot hur elevernas arbete graderas”. Författaren anser att
betygsättningen varken är rättvis eller likvärdig då kraven varierar från
kommun till kommun, från skola till skola och från lärare till lärare. Den
matematiska synen på betyg, som många lärare anses ha, kritiseras också:
”Procenten rätt på proven avgör, snarare än elevens faktiska kunskaper” (s.
A6).
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Enligt Edlund (2000) hävdar Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd
”att staten i allt för hög grad fokuserar sitt intresse för skolans resultat på
”några få delar av helheten – betyg och provmätt kunskap” (s.3). Det bi-
drar negativt till skolors och kommuners förmåga att uppfylla helhetssträ-
vandena.

Det framgår tydligt att de nuvarande bedömningsformerna inför betyg-
sättning inte är bra och att orsakerna till detta finns både hos lärarna och i
statens förväntningar.

9.2 Bedömning som motivation
Ett av skolans mål är att skapa en positiv inställning hos elever. Skolmoti-
vation är ett begrepp som tolkas på olika sätt.

Inför bedömningssituationer talas det om att ”skapa motivation”, d.v.s.
att uppmuntra eleven till kunskapsinhämtande. Rowntree (1977) diskuterar
detta fenomen.

Somliga lärare anser det vara en lika viktig del av sina plikter att
skapa motivation hos sina elever som att ge dem strukturerade
lektioner. …Bedömningen i form av frågeformulär, prov etc. kan
då användas som den ena sidan av pådrivningssystemet morot –
piska.

Det verkar som om den iver, varmed denna speciella piska sving-
as, ökar efter elevernas år i småklasserna och når sin höjdpunkt
under gymnasie- och universitetsåren (s. 29).

Det tycks vara nödvändigt att skilja på orsaker bakom motivation och
upplevelser av motivation. Rowntree hävdar t.ex. att det är viktigt att skilja
mellan den motivationseffekt, som uppkommer inför ett bedömningstill-
fälle och den som infinner sig när eleven vet hur han/hon klarade sina upp-
gifter. Han anser att eleverna lägger mycket större vikt vid det sistnämnda
än vid att ha ökat sina kunskaper genom studierna inför bedömningen, men
att det verkar som om eleverna har nytta av lärarens reaktion.
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Min studie bekräftar bara delar av detta antagande. Här uppger eleverna
att ökade kunskaper är viktiga men också att de fäster stor vikt vid bedöm-
ningens resultat.

Elever som tycker att det är meningsfullt med bedömningar av sina
prestationer, även om de känner olust inför bedömningstillfällena, upple-
ver positiv motivation.

Motivationen för dagens skolbarn är inte självklar. Ladberg (1995)
uttrycker motivationsproblematiken för nutidens elever.

I skolan blir det annorlunda. Man lär sig inte matematik eller
historia för att använda det nu. Inte heller ser man vuxna ha direkt
nytta av det. Man lär sig för att använda det SEDAN. För att an-
vända som vuxen, i något jobb. Eller för att få bra betyg på ett
prov. Betygen kanske man behöver för att komma in på en ut-
bildning senare o.s.v.

 När man läser för provet kanske man inte alls vet vilken utbild-
ning man ska söka till. Motivationen för studier är ingen enkel
sak (s. 123).

9.3 Elevers provängslan
Elevers provängslan benämns ”test-anxiety” i engelskspråkig litteratur.
Nilsson (1977) tar upp begreppet ”provångest” och hänvisar bl.a. till en
undersökning (vilken nämns inte) av gymnasieelever där det framkommer
att det råder en ”kraftig nervositet kring mättillfällena” – proven. Nilsson
framhåller att det inte är ovanligt med sömnsvårigheter och psykosomatis-
ka symtom som magsår.

Ångest kring skolans hets är inte likadan som kring andra presta-
tionskrav. Det gäller här att aldrig vara nöjd med sig själv, att
ständigt bearbeta sin mentala utrustning och kunnande, att aldrig
stanna upp och koppla av. Man får inte unna sig att vara sitt jag,
utan ett bättre jag för varje prov. Och detta under en ständig osä-
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kerhet om vad uppgiften egentligen gäller: Vad ska jag satsa på,
vad kommer läraren att fråga om (s. 137)?

Så starka yttringar uttalas inte i föreliggande undersökning men flera ele-
ver känner redan i tidig skolålder psykosomatiska besvär.

Tendenser till liknande reaktioner, fast mindre starka finns bland hög-
stadieeleverna i denna undersökning. Vad som är påfallande är den frust-
ration, som uttrycks av de elever som gång på gång gör sitt bästa men ändå
inte presterar tillräckligt bra. De når aldrig riktigt fram till målet.

Det vore katastrofalt om Nilssons beskrivning av skolans hets och ele-
vers upplevelser av otillräcklighet är riktiga/vanliga. I så fall borde vi stan-
na upp och vidtaga åtgärder för att motverka sådana företeelser medan tid
är. Att ovanstående citat ger uttryck för att elever känner stark oro och blir
frustrerade inför bedömning i skolan kan tolkas som stark prestationsång-
est. Det är emellertid för mig osäkert om Nilssons erfarenheter endast gäl-
ler gymnasieelever, men det är illavarslande nog.

Jag har emellertid inte funnit en högre grad av provängslan hos de
svagpresterande eleverna än bland de ”duktiga” inför provtillfällen. Skill-
naden är att de som lättare lär sig i regel känner sig nöjda med sina resul-
tat.

Det finns forskare som anser att en viss nervositet kan ha en positiv
inverkan och rent av vara en prestationshöjande faktor. Fransson (1978)
konstaterar att: ”Det är en utbredd uppfattning att man bör vara lagom
nervös för att prestera på toppen av sin förmåga. Varför det skulle vara så
är det däremot svårt att fä besked om” (s.12).

Förklaringen skulle vara att ett visst mått av ängslan framkallar större
ansträngningar för t.ex. elever som tycker att ett högt betyg bevisar att ”jag
är bra” – det stärker självförtroendet. Däremot verkar oro negativt om ele-
ven blir så skärrad att han/hon får svårt att samla tankarna och glömmer
vad han/hon kunde stunden innan.

Att vara stressad förknippas i regel med en negativ känsla, men stress
anses inte vara enbart av ondo. Ladberg (1995) skiljer på ”glad stress” och
”oluststress”. Medicinskt sett är det olika typer av stresshormoner som
aktiveras – vid den positiva, ”jag vill”-situationen är det adrenalin som styr
medan bl.a. kortisol styr olusten.
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Den positiva stressen innebär förväntningar, man känner sig stimulerad
och glad men ändå nervös och pirrig. Utmaningen man står inför är något
som man vill klara av och tycker att man rimligen kan klara av – det beror
på ”mig själv” hur det går..

Motsatsen till den glada spänningen är det tillstånd, som upplevs när
man har för mycket att klara av och/eller något man tvingas göra och inte
är säker på att man kommer att lyckas med. Man behärskar inte situationen
men kan inte ”komma undan” – man ”vill inte”. Den typen av stress verkar
mera nedbrytande än utvecklande. Båda stresstyperna kan drabba såväl
duktiga som mindre duktiga elever, men det är främst de prestationssvaga
eleverna i min undersökning som anser att stress hindrar dem att tänka
klart, varvid resultatet blir sämre.

En faktor som ökar oron för många är tidspress och redan oroliga elever
presterar då sämre. Detta är mest påtagligt vid matematikprov. Ett enkelt
recept vore att ge elever den tid de behöver.

I min studie anser många lärare att svagpresterande elever är mera oro-
liga, stressade och nervösa än de medelpresterande och duktiga eleverna.
Därför kan de tänka sig att ge prov med olika svårighetsgrad och på så sätt
ge alla en chans att nå ett bättre resultat än om samtliga elevkategorier har
samma prov. På så sätt skulle självkänslan kunna höjas hos de elever som
annars riskerar att misslyckas på provet.

Som tidigare framkommit pekar emellertid inte denna undersökning på
att de elever som lyckas sämre på ordinarie prov är mera ängsliga än de
”framgångsrika” eleverna utan snarare tvärtom. De senare kompenserar
genom att lägga ambitionsnivån på ett realistiskt plan och anser att de gör
så gott de kan efter sina förutsättningar. Hur det förhåller sig med själv-
känslan återkommer jag till senare. Men varför inte göra, som några av
dessa elever föreslog, helt enkelt låta elever redovisa sina kunskaper och
förståelse i ett ämne utan att styras av färdiga frågor, som skall besvaras på
ett bestämt sätt. Då kan uppgiften lösas på flera sätt och på olika kvalitati-
va nivåer. Det vore inte fel att låta elever själva bestämma under vilka
former de vill bli bedömda. Detta skulle kunna innebära att elever väljer
skilda bedömningsformer beroende på ämne och personliga omständighe-
ter.
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Bedömningstillfällen anses av lärare vara mera oroande om bedöm-
ningssituationen är ovan för eleven, d.v.s. faller utanför ramen för det var-
dagliga skolarbetet. Prov ledda av speciallärare eller prov som föregås av
särskilda instruktioner och regler, nämns som onaturliga. I ett exempel från
England i samband med Standard Assessment Tasks (SAT) bekräftas detta
då lärare försöker skydda de svaga eleverna genom olika manövrar. Deras
iver genomskådades av eleverna och blev ett mindre lyckat sätt att reduce-
ra testängslan.

Min slutsats är att elever vill uppvisa sin förmåga och ha kontroll över
sin inlärningsprocess för att kunna gå vidare mot sina mål. Ett mål är att få
så bra betyg som möjligt för fortsatt utbildning eller ett arbete, d.v.s. en
passersedel eftersom reglerna är sådana i vårt samhälle. Bakom betygen
ligger ett otal bedömningar – mestadels i form av traditionella prov, som
många elever våndas inför och efter och fram tills de fått veta resultatet
och för ytterligare en grupp fortsatt vånda även därefter.

En insändare av en elev i Postlådan (1999 - 12 - 14) får stå som ett
tänkvärt exempel på detta påstående.

Jag hinner inte med alla prov:

Nu för tiden är jag väldigt rädd för hur det skall gå för mig i sko-
lan. Aldrig någonsin har vi haft så många prov på så kort tid.

…Fattar inte lärarna att det inte går att plugga dag ut och dag in?
Så just nu är jag fruktansvärt rädd för att det skall gå nedför, för
att än så länge så har det gått väldigt bra för mig.

… Hoppas att allting till slut kommer att fixa sig för att just nu
känns det inte bra!

 Provtrött (s. B10)
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 9.4 Framtida bedömning i skolan
Eleverna kommer oftare med kritik mot bedömning i form av prov än vad
lärarna gör, men jag ser det inte som ett motsatsförhållande mellan elever
och lärare. Elever uttrycker i regel att de vill ha någon form av prov både
för att lära sig mer, kunna gå vidare, för rättvis bedömning och för framti-
da bruk där betygen är viktiga. Den mest påfallande kritiken från eleverna
är att det är betungande med en mängd prov samt att de känner stress och
ängslan i samband med prov. Att provtillfällena duggar tätt periodvis bor-
de vara enkelt att avhjälpa genom samplanering hos undervisande lärare.

Lärarna är mera inne på att bedöma elever på andra sätt än genom kon-
ventionella kunskapsprov, vilket bl.a. även förespråkas i den gällande lä-
roplanen och av undersökningsresultatet att döma är utvecklingen mot
övervägande kvalitativa bedömningar på frammarsch. Portfolio eller pro-
cessvärdering är härvidlag en användbar metod/modell, som f.ö. används
på en del skolor och tycks sprida sig över hela landet. Men denna modell
är inte enkel att arbeta efter utan måste praktiseras och formas efter hand.
Grundläggande kunskaper är givetvis nödvändiga för lärarna innan portfo-
lion för enskilda elever byggs upp. Sedan är det viktigt att elever och för-
äldrar informeras, ty utan lärar-, elev- och föräldrasamverkan fungerar inte
portfolion som ett utvecklande instrument som bygger på elevers självbe-
dömning och ansvar för sin utveckling/utbildning i samråd med lärare.

Det nuvarande bedömningssystemet som helhet har stora brister. Detta
tas upp av Edlund (2000) som påpekar att skulden inte enbart får läggas på
skolan och lärare. Edlund menar att det krävs både tid och ökade resurser
när omfattande förändringar görs och att det är för påfrestande för lärare då
det kommer nya direktiv vart fjärde år, något som politikerna bör beakta.

Problemet är bara att skolan och lärarna just är på väg ut ur en
mycket slitsam period av minskade resurser samtidigt som stora
förändringar genomförs – nya läroplaner, nytt betygssystem och
ny gymnasieskola. Ytterligare en genomgripande förändring krä-
ver ordentliga resurstillskott så att inte allt ansvar för genomfö-
randet ännu en gång läggs på lärarna (s. 3).

Fortsatt forskning om bedömning av elever synes angelägen med tanke på
lärares och elevers situation. Jag anser att det skulle kunna uppstå en kon-
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struktiv kommunikation mellan lärare där det öppet diskuterades vilka
framkomliga vägar det finns när det gäller bedömning i skolan. Ibland
verkar det som om lärare sitter ensamma med sina funderingar kring be-
dömning. Problematiken borde lyftas fram och belysas på riksnivå. Lärare
måste inse att elevbedömning är ett kolossalt ansvar. En oriktig bedömning
kan kullkasta en elevs hela framtid.

Ge lärare tid och möjlighet att utveckla sin bedömarkompetens förenad
med undervisning och elevutveckling. Med tid menar jag då rejält med tid
– inte på sin höjd enstaka studiedagar, vilket ofta är fallet i dag. Det är en
självklarhet att lärarutbildningen svarar för att denna del av lärarkompeten-
sen tillgodoses. Dessutom måste bedömningsförfarandet förankras hos
elever och föräldrar.

Enligt läroplanen skall eleverna ”få möjligheter att ta initiativ och an-
svar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta själv-
ständigt och lösa problem” (Lpo 94, s.7)

För att detta skall kunna uppnås måste elever ges frihet och möjligheter
att under eget ansvar, men med stöd av kunniga pedagoger utveckla sin
totala förmåga. Rönen i föreliggande undersökning är i viss mån motsägel-
sefulla. Både lärare och elever tycks ha maximal elevutveckling som mål
men lägger enligt mitt tycke alltför stor vikt vid till synes ytliga bedöm-
ningar. Elever är mera fixerade vid prov som bedömningsform medan
lärare ofta anser att de bedömer elever mera diagnostiskt och processin-
riktat, vilket elever inte är helt på det klara över.

Att känna stor oro och ängslan inför de skriftliga prov, som utan tvekan
förekommer i stor utsträckning i skolan vid bedömningar, kan inte vara
mentalt utvecklande. Om elevers medvetenhet om hur deras kunnande
utvecklas och vad som krävs av dem för sin personliga utveckling skulle
skolmiljön upplevas trygg och inge förtroende – en god grogrund för den
individuella kapacitetens utveckling. Som det förefaller i dag är denna
medvetenhet ofullständig både bland lärare, elever och föräldrar och alltför
diffust uttryckt i skolans styrdokument.

Essäuppgifter
För att bedöma högre kognitiva nivåer är essäuppgifter en framkomlig väg.
Larsson (1986) menar att de rent av är den enda frågetypen genom vilken
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man i ”bästa fall” kan finna elevers ”förmåga att organisera, analysera,
kritiskt värdera eller tillämpa sina kunskaper” (s. 19).

I vissa bedömningssammanhang är essäuppgifter nödvändiga enligt
Larsson. ”Är vi ute efter överblick, sammanhang, orsaker, värdering och
kreativt tänkande är det nödvändigt att använda essäuppgifter. Är syftet
däremot att mäta faktakunskaper är olika slag av uppgifter med bundna
svar att föredra” (s.19).

Men Larsson menar att man sällan bör ha antingen essäuppgifter eller
objektiva prov utan att det bästa provet ofta kan bestå av en kombination
av båda typerna av uppgifter. Tänkvärd är Larssons kommentar om att
elever i allmänhet är positiva till ”blandade prov”.

Jag tror det ligger mycket sanning i detta påstående. Om elever vänjer
sig vid att kombinera sina faktakunskaper med att utveckla sina tankar i
berättande form, ett slags realiserande och direkt användande och på så sätt
”ha direkt nytta” av faktakunskaperna skulle öka dess status. Något som
lärare kanske inte alltid är observanta på.

Portfoliometoden – ett sätt att komma bort från traditionella prov
Elever skulle kunna redovisa sina kunskaper och uppvisa sin förmåga att
tänka logiskt, dra slutsatser, använda/omsätta sina kunskaper, händighet,
artistiska förmåga etc., när de är redo för det. Portfoliomodellen är därvid-
lag tänkbar, då den erbjuder flexibilitet både i tid och utformning för redo-
visning. Elevens portfolio kan bestå av en diskett fylld av diverse för ele-
ven väsentliga bilder och dokument. Att värdera portfolion objektivt och
likartat av utomstående kan vara ett problem. Alla elever borde inte tving-
as att inhämta samma kunskaper.

Ackelman (2000) säger i detta sammanhang att: ”Eleven kan arkivera
det mesta på en CD-skiva, därefter göra urval som visar det bästa och som
då blir början till en ny portfolio” (s. 91).

En elev kan sålunda ha flera portfolior, men urvalet av innehållet är
elevens eget. Om privata/personliga portfolior eller liknande intyg skulle
bli vanliga är tanken god.
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Ur elevperspektivet innebär portfolion att eleven kan se och påverka sin
egen väg till kunskap. Lärandets starka sidor synliggörs och likaså vad
som behöver förbättras.

Ellmin (2000) menar att utveckla portfoliometodiken innebär nytän-
kande och betydande ansträngningar för både skolledning, lärare, elever
och föräldrar. Utöver goda kunskaper i sitt ämne, vilket lärare förutses att
ha, krävs tid för planering och samarbete med kolleger och möten med
enskilda elever eller mindre elevgrupper. Ellmin pekar på de begränsning-
ar som finns i skolan i dag som exempel nämner han besparingar och stora
elevgrupper. Han anser att besparingar är en av orsakerna till stora elev-
grupper som i sin tur innebär att generella metoder används och ”alldeles
för mycket papper-och-penna-tester och prov istället för mera individuali-
serande, tids- och resurskrävande arbete med portfolio” (s.153).

Taube (1997) svarar själv på sin fråga ”öka elevernas aktivitet och mo-
tivation inför skolarbetet …men hur?”:

Inom portfoliometodiken får eleverna själva vara med och be-
stämma om många olika förhållanden som rör den egna inlär-
ningen. Uppsättandet av egna delmål ökar möjligheterna att få
uppleva framsteg …

 Arbetet med den egna portfolion blir den konkretiserande och
sammanhållande länken, den axel kring vilken arbetet i klassen
snurrar. Mycket talar för att portfoliometoden har förutsättningar
att ge ett substantiellt bidrag till pedagogisk förnyelse i svenska
skolor (s. 75).

9.5 Avslutande kommentarer
Lärare och elever önskar att bedömning skulle vara rättvis och utvecklan-
de. Därför är det nödvändigt med allsidiga bedömningar där olika bedöm-
ningsformer kombineras på elevernas villkor och på ett strukturerat sätt.

I detta hänseende anser jag det befogat att titta på de äldre läroplanerna
och begrunda innehållet i dessa. Sålunda står det i Lgr 69.
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Kontrollen kan ske under olika former: genom muntliga och
skriftliga redovisningar, genom föredrag, uppsatser, prov o.s.v. I
allmänhet bör de muntliga förhören, som i regel skall uppta en-
dast en mindre del av undervisningstiden, hållas i samtalsform,
men eleverna bör även få tillfälle att lämna sammanhängande re-
dogörelser (s. 100).

I Lgr 69 finns en konstruktiv sammanfattning av bedömning som mycket
väl kan gälla även i dag.

Det är i flertalet ämnen förhållandevis lätt att objektivt gradera
förmågan att memorera kunskapsstoffet, sådant det framträder vid
muntliga och skriftliga förhör. Svårare är det att bedöma, i vad
mån eleven kan tänka självständigt och konstruktivt i anslutning
till det memorerade, överblicka och kritiskt bedöma detta och an-
vända kunskaperna för problemlösning i vidare mening. Särskilt
skall detta beaktas, när prov ges och bedöms. Läraren måste noga
se till, att han inte övervärderar minneskunskaperna och fäster för
litet avseende vid andra väsentliga insikter och färdigheter. Hän-
syn måste sålunda tas till såväl kunskapernas kvalitet som till de-
ras kvantitet och allsidighet (s. 101).

Enligt min uppfattning är det mesta som skrevs in i ett skoldokument för
30 år sedan i stort sett överensstämmande med vad som diskuteras i be-
dömningssammanhang i dag.

Några citat av några lärares uttalanden och en elev får stå som avslu-
tande reflektioner.

 ”Subjektiva bedömningar är det svåraste, men om de motiveras väl inför
eleven det som ger mest uppskattning.”

”Alla är nödvändiga som komplement till varandra”
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I Postlådan (2000-12-15) uttrycker en elev sina upplevelser kring att ha
prov, upplevelser som jag också funnit hos elever i denna studie. Förhopp-
ningsvis kan orden vara till tröst för kamrater i samma situation.

Lycka till på proven

Här sitter jag och har precis haft ett prov. Det var faktiskt inte så
svårt som jag hade trott. Det är alltid så att man går och fasar in-
för ett prov eller så, och sen visar det sig att det är mycket enklare
än man väntat sig.

 Jag tror att många känner såhär. Så tänk på detta nästa gång ni
ska ha prov, så kanske ni slipper ligga sömnlösa natten före och
rabbla alla texter som ens lärare har sagt ska vara med.

 Lycka till alla som ska ha prov i dag (och alla andra dagar) !

 drottningen av Riva (s. B10)

Slutligen några tänkvärda ord av Bergman och Sjöqvist (1999): ”Det finns
inga test som kan ge oss all den information vi behöver utan det bästa be-
dömningsinstrumentet är lärarens kompetens och erfarenhet” (s 66).
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Lärarenkät Bilaga 1

ENKÄT – INTERVJU ANGÅENDE BEDÖMNING AV ELEVERS
UTVECKLING, KUNSKAPER OCH PRESTATIONSFÖRMÅGA

NAMN:___________________ADRESS__________________TEL:____
(Frivilliga uppgifter)
TJÄNSTGÖRING: ANTAL ÅR_____STADIUM/STADIER:__________
NUVARANDE TJG:___________KOMMUN:________SKOLA:_______
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PRESENTATION AV ENKÄTEN.

Enkäten består av två delar – Del A och Del B. Frågorna är inte uppdelade
på något speciellt sätt utan är lika för alla deltagande lärare i grundskolan
oberoende av stadium och tjänstgöring.

Del A består av öppna och direkta frågor på vilka jag hoppas få så uttöm-
mande svar som möjligt. Denna del utgör grundstommen i hela undersök-
ningen.

Del B är en grov sammanställning av olika bedömningsformer. Här vill jag
veta vad Du tycker rent allmänt. Kryssmarkera i lämplig ruta och skriv ev.
någon kortfattad kommentar._Vissa modeller passar t ex bättre i ett speci-
ellt sammanhang än andra.

Om något är oklart är det bra om Du anger detta. Frågorna kan ju uppfattas
olika från person till person. Jag önskar få svar enligt Din egen uppfatt-
ning. Om Du inte tycker att alla frågor berör Dig så svara på dem Du anser
gäller för Din del. Svara då hellre mycket kortfattat än inget alls.

När Du besvarat frågorna lägger Du enkäten i bifogade kuvert och lämnar
det till ”kontaktpersonen” eller expeditionen på Din skola. Svaren önskas
åter före den 15. maj.

TACK FÖR DITT TILLMÖTESGÅENDE !
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DEL A.

FRÅGA 1.
Vilka former för bedömning, t.ex. typer av prov / test / iakttagelser brukar
Du huvudsakligen använda för att utröna Dina elevers kunska-
per/prestationsförmåga/utveckling etc.
 Jag är intresserad av att få veta allt från t.ex. inskolningsprov, mattebo-
kens diagnostiska uppgifter och standardprov till läxförhör och helt sub-
jektiva iakttagelser. Ange om möjligt även hur ofta vissa bedömningar
görs t.ex. en gång / termin , varje vecka o.s.v.

FRÅGA 2.
För vad / vem / vilka görs proven / bedömningarna ?
En del prov och provresultat används huvudsakligen i den dagliga under-
visningen medan andra bedömningar görs i andra syften som t.ex. för för-
äldrainformation, resursfördelning m.m.
 Vilka syften ligger i huvudsak till grund för Dig i dessa sammanhang ?

FRÅGA 3.
Kommer någon / några bedömningsunderlag (test, prov diagnosmat) från
någon central ”myndighet” som t.ex. SÖ, länsskolnämnd eller skolstyrelse
? Ange i så fall vad och vad Du anser om detta.

FRÅGA 4.
Vem utformar i regel Dina bedömningsunderlag / prov ? Vilka erfarenhe-
ter har Du själv av detta ?

FRÅGA 5.
Vad utgår Du ifrån när Du bedömer elever – elevprestationer ?
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FRÅGA 6.
Har Du under den senaste 5-årsperioden ändrat Ditt ”be-
dömningsförfarande” och vari består i så fall förändringen och vad är orsa-
ken till detta ?

FRÅGA 7.
Hur tror Du att Dina elever upplever prov och ”bedömningsprestationer” ?

FRÅGA 8.
Vilka personliga synpunkter på och upplevelser av olika bedömningsfor-
mer och syftena med dessa har Du genom Din egen verksamhet i grund-
skolan ?

FRÅGA 9.
Tror Du att det kommer att ske någon förändring då det gäller formerna för
/ frekvensen av kunskapsprov och andra bedömningar av elevers prestatio-
ner / egenskaper m.m. i ”morgondagens” skola ?
 Hur skulle det i så fall kunna tänkas bli ?

DEL B

Skolprov kan indelas i två större grupper; objektiva och subjektiva prov.
Därutöver kan man kombinera och / eller göra bedömningar efter andra
värderingsformer.
Generellt kan man säga att objektiva prov har ”exakta” svar, vilka tolkas
och värderas efter utarbetade mallar. De subjektiva proven bedöms per-
sonligt av läraren.
Hit hör uppsatser, essäer, problemlösningar och prov där eleven ska for-
mulera egna resonemang och dra slutsatser.
Markera Dina synpunkter i tablån här nedan.



190

Bedömningsform Myck
et bra

Bra Accep-
tabel

Ogillar Ev. kom-
mentarer

Objektiva prov:
1. Flerval, rangordning
etc.
2. Eleven anger exakta
svar
Subjektiva prov:
1. Uppsatser och essä-
er.
2. Bedömning av t.ex.
drama och bild
3. Elevens ”berättande
svar”
Prov som mäter pro-
cesser:
1. Skrivprocessen
2. Sätt att tänka, dra
slutsatser
Attitydmätningar:
(Precisera gärna)
Muntliga förhör
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Bilaga 2 A

Högstadiet intervju 3 – H3P
I. Nu har jag E (IP) här och han har ju gått på X-skolan (låg- och mel lan-
stadiet). Du gick hos N (läraren) va?
E. – Ja.
I. Så då har du ju gått på högstadiet ett helt åt.
E. – Ja.
I. Och jag ska passa på och fråga dig hur du tycker det har varit och …
E. – Jo, det har varit roligt.
I. Ja. Var det roligare än du trodde?
E. – Jaa !
I. Jaa, det verkar rätt trevligt här tycker jag.
E. – Ja, det är det också.
I. Jaha. Är det svårt då?... Det kan ju vara roligt men det kan ju vara svårt
ändå.
E. – Ja, ibland är det svårt.
I. Mmmm Vad är det som är svårt då?
E. -…Mmmm…
I. Är det något särskilt ämne , eller?
E. – Ja, det är i så fall… Matte är svårt, tror jag.
I. Mmhu.
E. - …och svenska.
I. Men ee du har haft provräkning i förra veckan väl, eller har ni inte haft
det?
E. – Nä.
I. Ska ni ha det snart?
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E. – Jag tror vi ska ha det denna veckan nu på torsdag. (Intervjun gjordes
på tisdagen.)
I. Jaha. Det är ju snart det ju!
A. E. – Jaa.
I. Hur känns det?
E. – Lite pirrigt.
I. Vad gör du för att det ska... tränar du eller? För att det ska gå bra.
E. – Ja, jag tittar igenom det vi har gjort…och sånt där.
I. Mm. Du sa att det var pirrigt. Känns det så när du ska ha andra prov
också?
E. – Ja, ibland.
I. Mm. Bara ibland?
E. – Ja, om det är riktigt stora och så…
I. Jaha. Har ni stora….prov?
E. – Ja, lite.
I. Ja, men hur känns det då när det känns så där ”pirrigt”? ...Vad gör du då
för å …?
E. – Jaa… ingenting…..
I. Jah…näh. Kan du inte undvika det … eller försöka låta bli?
E. – Ja, jag låter bli och tänka på så ….
I. Mmhu…Men hur känns det då, när du sitter där och ska skriva?
E. - … (inget svar)
I. Går det över då, eller?
E. - …Ja, då har det …
I. Eller känns det mer?
E. – Nä, då har det gått över.
I. Mmhu. När du ska ha tillbaka det då?
E. – Ja dåå känns det helt konstigt !
I. Jaha ….Hur är det när det känns ”konstigt” ?
E. – Ja alltså ”hade jag så lite åå hade jag så mycket på det” å så där.
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I. Mmhu. Brukar ni inte jämföra så du vet ungefär?
E. – Ja, jag brukar jämföra ibland med dom andre proven. (E. har inte för-
stått frågan)
I. Mmhu. Men om du nu får ”lite” då – vad tycker du då?
E. – Att det var mycket dåligt.
I. Vad gör du då till nästa gång?
E. – Ja, då man ju ”studa” (studera?) mer.
I. Mmhu. Vad hette det? ”Studa”?
E. – Mm.
I. Är det när man läser?
E. – Ja.
I. Jaha. Brukar det hjälpa då?
E. – Ja.
I. Men tycker du att det är viktigt och vettigt – nödvändigt att man har
prov, eller?
E. – Ja.
I. Fast man blir nervös.
E. - … (nickar ”jakande”)
I. Varför är det det då?
E. - … För hur kunskaper och sånt.
I. Mmhu. Får man det – på vilket sätt? Skulle man inte få det annars, me-
nar du?
E. – Jo, men här får man, måste man lära det – sig det och skriva det åå …
I. Mm
E. - …och sånt där.
I. Vad är det bra för då?
E. - …(inget svar)
I. När ska du ha nytta av det?
E. – Ja, när jag blir större!
I. Vad tänker du på då?….”När du blir större”?
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E. - …. (inget svar)
I. Ska du ha nåt särskilt yrke, eller ?
E. – Näa – jag tänkte bli snickare.
I. Jaha! …Vad trevligt!
E. – Jaa.
I. Jaa.
E. – Det är det roligaste.
I. Mmm. Vad tycker du att du behöver kunna då av detta, som du läser nu?
E. – Till och bli snickare alltså?
I. Mmm.
E. – Det blir matte e …ee (tänker länge) mja, det blir matte…
I. …och slöjd kanske … lite biologi kanske man kan kunna.
E. – Jaa.
I. …växter och trädslag … fysik … - det har ni också ju.
E. – Ja.
I. Jag tyckte du sa det. Hur tycker du om dom ämnena?
E. – Ja, biologi är mest (bäst?) sen kommer kemi och sist fysik.
I. Mm. Men om man tänker på prov, så har ni ju prov i dom ämnena också
… fast inte så mycket, eller?
E. – Nää.
I. Fysik till exempel.
E. – Ja, det blir alltid läxförhör.
I. Vad är det?
E. – Läxförhör.
I. Jaha.
E. – Förhör när man haft läxa – upphör på det.
I. Men om ee … nu om du har prov i svenska – hur har ni då prov till ex-
empel? Hur vet man vad ni kan där?
E. – Jaah ….
I. Har ni haft nåt prov i svenska?
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E. – Jadå, det har jag….Men alltså du menar hur det är att …
I. Jaa, va e …Ja, just det. Vad är det som visar att ni kan svenska.
E. – Ja, vi skriver opp lite saker och t ex säger vad det betyder och stavar
och sånt där.
I. Mmm. Men ni skriver ju berättelser också.
E. – Ja !
I. Typ sagor hörde jag.
E. – Det är roligt!
I. Får ni betyg på det?
E. – Ja.
I. Men när ni skriver det – känner du det som ett prov då också, eller?
E. – Nä.
I. Nä. Fast du får betyd…. Näh. Får ni andra betyg och omdömen ?
E. – Ja, vi får omdömen … mot slutet.
I. Jaha. Hur blir det, tror du?
E. – Det vet jag inte.
I. Nähä… Men är det bra.
E. – Jaa!
I. På vilket sätt då ?
E. – Då får man veta vad man ska göra för och bättra sig eller man ska
hålla det på den nivån.
I. Mm. Tror du att du behöver det då?
E. – Ja, jag tror faktiskt jag behöver bättra mig.
I. Jaha, men ni har ju bara gått ett år, som sagt. Än så länge har ni inga
betyg….Men e det här med betyg kommer rätt snart.
E. – Mmm.
I. …Vad sätter dom betyg på då ?
E. – I alla ämnen … sätter dom betyg.
I. Mm, ja, men även det med … - när börjar dom ”räkna till” betyget?
E. - …Ja, det är frå ån 7:an …8:an och 9:an.
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I. Så det vet alla också att det gäller redan från början.
E. – Ja.
I. Ja, men tycker du det var nödvändigt och ha prov?
E. – Ja.
I. Man lärde sig mer, sa du…
E. – (ingen kommentar)
I. Jah … och det var lie nervöst, men det var … - det fick vara, eller?
E. – Ja.
I. Du kan stå ut med det … Och sen var det lite bättre …litet svårare med
matte, tyckte du.
E. – Ja, ehh, det var litet svårt och komma in i ibland.
I. Jaha.
E. - … och räkna.
I. Men du har miniräknare väl.
E. – Ja, där hemma har jag det.
I. Ja mm, ibland så har ni ej … det är ju alltid så att det är en viss tid, när
man har prov.
E. – Mm.
I. Känner du ibland att du har mer bra, gott om tid eller ont om tid eller?
E. – Det är både ock.
I. Mm. Ja, hur känns det när du tycker du har ont om tid?
E. – Stressigt!
I. Vad händer då?
E. – Ja, dåå … då blir det … då kan jag inte alla uppgifterna å så där.
Kommer jag inte ihåg.
I. Nä. Vad gör du då?
E. – Ja, jag kan inte göra nåt! Bara sitta och tänka efter.
I. Ja, men är det mycket för att det är ”tid” då, menar du?
E. – Mm.
I. Men vad gör du? Tar du nästa uppgift då, eller?
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E. – Ja, jag hoppar bara över dom jag inte kan, alltså.
I. Mm …
E. - …går jag tillbaka till dom sedan.
I. Jaa. Brukar det gå bättre sen?
E. – Ja. (? I är osäker på svaret.)
I. Men om du då inte haft ”tid” – du sa att då, då blir det stressigt så att du
inte … kan tänka vad du skulle svara och så. Men om du inte hade haft
”tid”, hade det gått bättre då, tror du?
E. - … … Ja, jag vet inte.
I. Nää. Nä, men du hade i alla fall tänkt på att när det är ”tid” så är det lite
mera … … stressigt och svårare …
E. – Mm.
I. … och komma på svaren. Mm. Ja, ibland måste man (så) klart begränsa
tiden.
E. – Ja.
I. Men då är du ganska nöjd då.
E. – Jaa.
I. Tycker du inte att det är svårt?
E. – Nä.
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Bilaga 2 B

Högstadiet intervju 5 – H5F
I. Jo, E när du nu har gått här på högstadiet, så är det klart skillnad mot
mellanstadiet.
E. – Mm.

I. Och jag vet att ni har en del prov och test och sånt där, mer än på
mellanstadiet.
E. – Jaa.
I. Mm. Kan du berätta litet om det.
E. – E jae, de e, det blir ganska mycket prov så man får vara beredd och
läsa mycket på helgerna.
I. Mmm.
E. – Ibland är det att man får två stycken efter – dagarna efter varandra
va. Så att ee … … det är kämpigt med mycket prov, men det går.
I. Ja. Men e jag vet att … Du säger att du läser mycket på helgerna.
E. – Ja.
I. Måste du det ?
E. – Ee, till proven brukar jag – gör jag det. Särskilt om det är språk och
så, så är det ju mer man måste läsa på – glosor och sådant. Så det har
jag gjort.
I. Mm, ja. Men räcker det inte att du läser läxorna då? … Tycker du …
För där har ni väl vanliga läxor?
E. – Ja. Jo, det gör det men … jag känner mig säkrare när jag läser på
helgerna ändå.
I. Jah. Hur brukar det gå sen på proven då?
E. – Ja, det har gått bra!
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I. Mm. Alla sorterna eller något, som är sämre?
E. – Jo, det tycker jag. Det har gått bra.

I. Mm. Vi säger då matte. Du säger att du läser mer på språk. Varför lä-
ser du mer på språken?
E. – Det är mer liksom, om vi säger geografiproven. Det är det som står
i böckerna, som man kan läsa på. Men om engelska, det är så mycket
grammatik och allting utöver orden och det som står i boken som man
får prov på.
I. Mmm. Men du säger ibland är det två gånger i veckan. Är det så hela
året, eller?
E. – Nä. Njae, det har varit nu varje gång vi har haft religion och eng-
elskprov, så har vi fått det dagarna efter varandra.
I. Mmm.
E. – Men annars så har det e … varit en gång i veckan nästan. Men det
har vatt någon gång vi har fått två.
I. Men har det varit en gång i veckan hela läsåret eller är det särskilt
nu?
E. – Nä, nä ! (spontant) Nä, utan det kommer i perioder!
I. Ja.
E. – Och då kommer alla proven samtidigt.
I. Vad tycker du – vad skulle man kunna ändra på det då? För det ver-
kar ju inte så bra … att ha alla proven på en gång.
E. – Nä, det kunde vara litet mera utspritt.
I. Mm.
E. – För det är så mycket prov samtidigt va, så ibland hinner man inte
plugga på någon tillräckligt utan att det blir ee … ”lite på allting”, om
man ska säga.
I. Mm. Men varför har det, tror du, det har blivit så att det är samlat?
E. – Ja, det är väl … när man har e, ungefär samtidigt, som man har läst
ut ett kapitel i alla ämnena. När man har börjat i början på terminen och
så har man ungefär hunnit alla lika långt så … sätter dom prov då.
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I. Ja, men hur skulle man kunna ändra det, tycker du?
E. – Jaa …
 att ”det är inte lönt” va. Men man får försöka ändå.
I. Men är de … mm var det mer …?
E. – Jah. Nä, men det är det.
I. Gör du det – du försöker alltså ändå.
E. – Jaa. Man får försöka.
I. Mmm.
E. – Det är alltid nåt liksom som man … Jo, där är uppgifter … men där
är vissa ibland, som man tycker är helt hopplösa.
I. Mm, och då kan du inte få någon hjälp, förstås.
E. – Nä, inte under provet.
I. Nä, men då ser, då ser du ju själv – jag vet ju att du läser kvickt och
så – att då kanske du tänker från början vilka tal du ska ta. Eller tar du
dom … talen … ?
E. – Eee, i början så tog jag dom från början, som var lätta. Men så har
jag också tänkt nu att … dom som är svåra så behöver man ju mer tid.
Det är ofta så att man är pressad av tiden. (I. har inte nämnt något om
”tid”) Att man då ee … tittar på dom först och igenom dom.
I. Mm.
E. – Sen är det huvudräkning och sånt i början och det går alltid snabbt
att räkna ut.
I. Jah. Ja, det var ju bra … sätt och undvika …
E. – Jaa !
I. …och få flera rätt, kanske. Du har tidspress, sa du.
E. – Mmm.
I. Brukar den, det kännas för kort, eller?
E. – Nääh … för det mes … - jag hinner för det mesta, men det är ändå
att man … för att på mellanstadiet kunde man få en extra lektion. Men
nu eftersom man byter salar hela tiden (låter så där ”rejäl” igen), nya lä-
rare, nya lektioner så får man ju bara … den lektionen …
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I. …Mm.
E. - …man är på.
I. Mm. Ja, det här med tidspress – tycker du det påverkar resultatet?
E. - Då är jag inte så nervös.
I. …Nähä.
E. - …utan det är precis innan … man går in på lektionen alltså. Men då
är allting ”kört” och läsa på nåt nytt
I. Jaa.
E. - … å så.
I. Ja, det är nog inte så ovanligt, att man känner så.
E. – Nää.
I. Mene sen när du väl kommer in då?
E. – Mmm. Nä…
I. … Är det likadant då då?
E. – Nää, det … liksom har man väl kommit igång så … tänker man
inte på det utan då gör man som det står och så … brukar det gå bra.
I. Mm. Ja. Men e du är ju ändå … har ju tränat bra.
E. – Mmh !
I. Antar jag. Det mesta så gott du kan i alla fall.
E. – Jaa.
I. Mm. Men vad tror du om … nu … nu har man ju prov för att – vad
skulle du vilja säga att man har proven? Av vilken anledning har man
prov?
E. – Jah … för mig är det ju braa … eller det är ju samtidigt, det är ju
bra som repetition på hela kapitlet … Men så är det väl nog också kan-
ske omdömet – att dom vill se …
I. Mmm.
E. - …var man ligger. Ja, det är klart, dom kanske ser det ändå men …
jag kanske … rätt så.
I. Mm. Ja, men ser man det? Du sa ”omdömet”.
E. – Mmm.
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I. Vet du om lärarna tittar mycket på annat än just proven då?
E. – Eee … jaa … Det kanske är så det är beroende också på vad det är
för ämnen. Geografi är det mest muntligt förhör vi får, men om till ex-
empel engelska och tyska språken, dom ser de ju på skrivningarna.
I. Mm.
E. – På glosförhören och sånt – det ser dom ju där också.
I. Mm. Men bryr dom sig inte om vad ni kan på timmarna?
E. – Jo.
I. Det gör dom!
E. – Jah ! Jo, alltså, det beror på om man är flitig och räcker opp han-
den, om man är tyst å … man är aktiv.
I. Mm, ja. Har dom sagt det eller känner ni det på er? Eller du.
E. – Ja, det är nog både ock.
I. Mmm.
E. – att, att man ska va tyst och så. Det gäller inte bara att kunna …
läxan, utan man kan ju inte bara sitta och so … sova och slöa.
I. Nä.
E. – på lektionerna utan man måste ju va aktiv också.
I. Tror du – tycker du man, att man lär sig mer när man har prov? Eller
skulle man kunna…
E. – Jaa, jag tror man gör det.
I. Jah. Man skulle alltså inte lära sig lika mycket om man aldrig hade
prov då?
E. – Jag vet intee … men det är ju störree … press också … ju, alltså …
Jag läser ju på läxan, det är inte det va, men man repeterar alltinge …
I. Mm
E. – Jag tycker man lär sig mer när man har prov.
I. Så du … om du skulle få välja och vara utan prov helt, skulle du
tycka de är …?
E. – Mmehh (funderar). Ja, det hade jag nog gått med på, mene .
I. …
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E. – Nämen … Jo, men jag tycker ändå det är bra. Och det är kul när
man får tillbaka res … (resultatet ?).
I. Ja, just de …
E. – Innan kanske det inte är så kul, timmen innan, men när result …
när man får tillbaka provet, så är set kul, när man vet va me … och se
resultatet och så.
I. Men varför är det inte så kul, kule timmen innan då – innan?
E. – Ja, för då är, om man är nervös och så där, vet inte hur det är. Om
det är svårt eller …
I. Ah, du menar timmen innan du ska ha provet!
E. – Ja.
I. Men när du sk ah tillbaka det då?
E. – Ja, då tycker jag de e mest … de e kul.
I. ”Kul” hela tiden ?
E. – Ja, men det beror också på hur man ligger ju. Om man är lite sämre
så kanske man inte tycker det är så roligt.
I. Näe. Mene du har prov och du lär dig till dom. Och varför e …är du
flitig i skolan då? Vad har du för nytta av det?
E. – Nää, jag … mhu! Nä, jag … Ja, det är bara så. Jag tycker det skulle
kännas dumt och komma in på en lektion och inte kunna nånting av det
man gjort i läxa liksom. Då måste man ju läsa den.
I. Mm. Men för vems skull gör du det då? det känns dumt, säger du.
E. – Ehha … Ja, det är nog för min egen skull – för framtiden.
I. Jaa. Jag tror vi stoppar där.


