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Förord
Skolverket har ett regeringsuppdrag att vidareutveckla det nationella provsystemet.1 Ett led i detta
är att bygga upp en provbank för grundskolan där olika ämnen eller ämnesgrupper ingår och med
inriktning mot såväl de tidigare som de senare åren i grundskolan. Provbanken ska erbjuda lärare
stöd för bedömning och betygssättning, men också att upptäcka styrkor och svagheter i elevers
kunskapsutveckling.

För att få en uppfattning om vilka kunskaper och erfarenheter som finns när det gäller
provbanker och provbanksanvändning gav Skolverket i februari 2006 i uppdrag till professor
Gunilla Svingby vid Malmö Högskola att genomföra en kunskapsöversikt samt en
inventering och analys av några provbanker som finns tillgängliga i några länder.
I föreliggande rapport presenterar professor Gunilla Svingby och doktorand Anders
Jönsson sina resultat. Rapporten avslutas med förslag till innehåll och utformning av en
svensk Internetbaserad prov- och bedömningsbank för grundskolan. Rapporten är av stort
värde för Skolverket inför den fortsatta utvecklingen av provbanken.

Stockholm den 7 februari 2007
Ann Carlson Ericsson
Avdelningschef
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Regeringsbeslut 2004-12-22 U2004/5293/S
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Gunnar Iselau
Projektledare

Inledning
Bedömning är den starkaste faktorn för att påverka inriktningen av elevers ansträngningar
(Black, 1998; Eisner, 1985). Bra bedömning utvecklar därför undervisningens kvalitet och
elevers lärande. Föreliggande text redovisar resultatet av uppdraget att ge ett
forskningsunderlag för det kommande ramverket för en nationell provbank för grundskolan.
Regeringen uppdrog 2004 åt Skolverket att ”vidareutveckla det nationella provsystemet och då
prioritera att bygga ut provbanken för grundskolan med avseende på ämnen eller ämnesgrupper för såväl de
tidigare som de senare åren i grundskolan” (Utbildningsdepartementet, 2004, bilaga 3). Uppdraget
gäller således en provbank för hela grundskolan, det vill säga både de skolår då betygs sätts,
för nuvarande år 8 och 9, och övriga skolår. Det gäller vidare alla ämnen och inte enbart de
fyra som nu omfattas av nationella prov. Innebörden i detta är att provbanken ska vara en
resurs för lärare inte bara för betygssättning, utan också för att förbättra elevernas lärande
och därmed deras uppnående av målen.
Bakgrunden till regeringens uppdrag till Skolverket kan sökas i förändringen av den
politiska styrningen av skolan under det senaste decenniet, vilken bland annat inneburit ökat
lokalt ansvar. Genom decentraliseringen av skolan har tidigare styrning med regler ersatts av
styrning via mål och resultat. En viktig del i bakgrunden är också det vidgade
kunskapsbegrepp, som introduceras i förarbetet till Lpo 94 (och Lpf 94), och som har
påverkat läroplanens mål. Det innebär, att målen för elevernas utveckling är mer komplexa
och dynamiska än tidigare och dessutom formulerade både som mål att sträva mot och som
mål att uppnå.
Av betydelse är vidare Skolverkets slutsats, att lärares betygssättning inte har sådan
kvalitet att alla elever kan garanteras en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning
(Skolverket, 2004a). Myndigheten för skolutveckling gör i samma fråga bedömningen, att
läget visserligen har förbättrats, men att ”skillnaderna i lärares uttolkning och tillämpning (är)
alltför stora för att kraven på en likvärdig och rättvis betygsättning ska kunna anses vara
uppfyllda” (Myndigheten för skolutveckling 2004, sid. 4). Forskning visar också att lärares
professionella repertoar när det gäller bedömning är för begränsad. Den behöver utvecklas
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och breddas (Svingby, 1998). Regeringen instämmer i Skolverkets slutsats, att ett väl utvecklat
provsystem bör kunna stödja skolan och lärarna i ansträngningen att hjälpa eleverna att nå
målen (Utbildningsdepartementet, 2004). Uppdraget att utveckla en provbank för
grundskolan är i konsekvens med detta.

Syftet med föreliggande rapport

Vi tolkar uppdraget så, att det handlar om att ta fram underlag för att formulera kraven på en
svensk nationell provbank för grundskolan med utgångspunkt i: (1) regeringens uppdrag, (2)
mål i läroplan och kursplaner, (3) teoretisk och empirisk prov- och bedömningsforskning
samt (4) nationella och internationella erfarenheter av provbanker. Kraven ska kunna
användas för att utveckla provbankens innehåll och dess tekniska lösning. Vårt uppdrag är
således varken att utforma själva ramverket, eller uppgifterna i provbanken, utan att ta fram
underlag för detta.
För att nå detta syfte kommer internationella och nationella erfarenheter av provbanker
att analyseras, provbankens del i uppfyllandet av provsystemets syften att prövas samt olika
modeller för den konkreta utformningen av provbanken att diskuteras. Det finns därvid en
hel rad frågor, som måste övervägas, till exempel följande:
− Sambandet provbanken – lärares bedömning.
På vilka olika sätt kan lärare komma att använda en provbank?
− Provbanken och lärares kompetens.
Vad innebär en provbank för lärares kompetens med avseende på bedömning?
− Provbankens omfattning i förhållande till innehåll och typ av bedömning.
Hur ”heltäckande” ska provbanken vara med avseende på innehåll, när den startar –
och som målsättning i framtiden? Eftersom målen är generella kan ett visst mål ibland
nås via olika ämnesinnehåll.
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Hur bred ska provbanken vara med avseende på olika sätt att bedöma? Bedömning
kan dels variera med avseende på den typ av kunskap som efterfrågas, men också med
avseende på om prestationen är individuell eller innebär samarbete, om den är
skriftlig, muntlig eller manuell, om prestationen görs vid ett specifikt tillfälle eller
gäller under en längre period och så vidare. Ska provbanken fokusera på sådant
innehåll och sådana uppgiftstyper, som är svåra och/eller inte vanliga vid bedömning i
klassrummet?
− Bedömning av uppgifter och prov.
Ska uppgifter/prov förses med bedömningsanvisningar?
− Organisation.
Ska provbanken byggas upp och underhållas av ”provbanksexpertis” eller kan
lärare/blivande lärare bidra till banken?
Ska innehållet vara statiskt, det vill säga att uppgifter utvecklas vid ett tillfälle och
sedan får de ”hålla sig” ett antal år – eller dynamisk, det vill säga att uppgifter
tillkommer ständigt?
− Teknik.
Vilka tekniska möjligheter ska provbanken erbjuda lärare: söksystem, registrering av
uppgifter och resultat och så vidare?
Frågorna handlar om vilka problem som provbanken förhoppningsvis ska lösa, och om vilka
problem som provbanken faktiskt kan lösa. Svaren på dessa, och andra, frågor ger en
utgångspunkt för att ställa krav på en svensk nationell provbank och de får därmed
konsekvenser för utformningen av en sådan.
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Det nationella provsystemet för grundskolan
Provbanken ska utvecklas inom ramen för det nationella provsystemet. Detta omfattar för
grundskolan, för närvarande, nationella ämnesprov och diagnostiska material samt för ett
ämne, Hem- och konsumentkunskap, även prov i en provbank.
Nationella ämnesprov

Ämnesprov finns för ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska i skolår 9
och 5. De är obligatoriska i år 9 och frivilliga i år 5. Ämnesproven i år 9 innehåller tre
delprov, varav ett är muntligt. Det muntliga provet kan genomföras vid valfri tidpunkt. I
övrigt ska proven genomföras vid samma tidpunkt i hela landet och på angiven tid. Proven är
sekretessbelagda mellan ½ år (svenska) och 10 år (matematik och engelska). I matematik
anges poäng för olika betygssteg, medan det i svenska och engelska ges ett underlag för
betygssättning på delproven. Ämnesproven i år 5 omfattar samma ämnen som i år 9. De är
frivilliga och kan användas fortlöpande under vårterminen. Nya prov konstrueras vartannat
år.
Diagnostiska material

Diagnostiska material finns i svenska, svenska som andraspråk och matematik för skolåren F-5, samt i
svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik för åren 6-9. Syftet med de diagnostiska
materialen är, att de ska ge lärarna hjälp att bedöma och stödja elevers lärande. För år 1-5 ska
fokus ligga i första hand på språkutveckling och matematisk begreppsbildning. Det finns ett
schema som hjälper läraren att se var eleven befinner sig i olika avseenden. Syftet för de
diagnostiska materialen för skolår 6–9 anges vara att ”ge underlag för bedömning av var varje
elev står i förhållande till uppställda mål” (Skolverket, 2003, sid. 35), vilket riktar
uppmärksamheten mot måluppfyllelsen och i begränsad omfattning mot åtgärder för att
stödja elevernas lärande.
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Provbank i Hem- och konsumentkunskap

I grundskolans provsystem ingår även en provbank, som erbjuder prov i ämnet Hem- och
konsumentkunskap. Enligt hemsidan för provbanken är syftet med denna provbank att
materialet ska utgöra ett stöd för betygssättning i ämnet (Provbanken/Skolverket, 2006).

Provsystemets syfte

Utbildningsdepartementet (2004) anger flera olika syften för provsystemet. Det ska:
− bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna,
− förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor (diagnostisk
funktion),
− konkretisera kursmål och betygskriterier,
− stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning samt
− ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på
skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. (Bilaga 3, sid. 1)
Det är rimligt att anta att ordningsföljden mellan de olika syften, som formulerats av
Utbildningsdepartementet är avsiktlig. De tre första satserna är tydligt inriktade mot
provsystemet, som ett stöd till undervisningen och elevernas lärande, vilket är i linje med den
generella inriktningen att provsystemet ska stödja skolan och lärarna i ansträngningen att
hjälpa eleverna att nå målen.
Det nationella provsystemets första uppgift är således att bidra till måluppfyllelse, det
vill säga till att eleverna i ökad omfattning når målen. Den andra uppgiften är att ge elever,
föräldrar och lärare information om vad eleven är bra på, samt vad eleven behöver förbättra
för att uppfylla målen. I den andra uppgiften ingår, att provsystemet ska förtydliga
läroplanens och kursplanernas generella målformuleringar. Detta krav ställs också i den tredje
satsen med tillägget att konkretisera betygskriterier, vilket rimligen gäller endast för de skolår
då betyg sätts. Först den fjärde punkten ställer kravet, att provsystemet ska utformas för att
stödja bedömning och betygssättning, vilket är rimligt med tanke på att denna uppgift
genomförs i en mindre del av grundskolans nio skolår. Den femte punkten avser underlag för
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analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på
nationell nivå, det vill säga underlag för en utvärdering av skolan i förhållande till dess mål.
Det finns vissa oklarheter i formuleringen av syftena. I texten talas till exempel om mål
på tre olika sätt: målen, kursmål och kunskapsmålen. Vi uppfattar texten som att de tre uttrycken
betecknar samma sak, det vill säga läroplanens och kursplanernas mål. Uttrycket
”kunskapsmål” uppfattar vi, i linje med förarbetena till Lpo 94, att det innefattar samtliga
aspekter av kunskap (t.ex. förtrogenhet, färdighet, faktakunskap och förståelse) och inte
enbart traditionella faktakunskaper.
Uttrycken att förtydliga målen respektive att konkretisera kursmål kan bereda svårigheter. En
första tolkning innebär, att de två uttrycken avser samma sak. Rimligen förtydligas målen i
och med att de konkretiseras. Det är kanske möjligt att förtydliga målen utan att konkretisera
dem. Tolkat så innebär den andra satsen en insnävning i förhållande till den första satsen, till
exempel genom att konkretiseringen innehåller ett visst innehåll.
I Skolverkets utredning ”Det nationella provsystemet - vad, varför och varthän?”, som
presenterades 2003, beskrivs och diskuteras det nuvarande nationella provsystemet. Bland
annat analyseras ämnesprovens förmåga att stödja en likvärdig och rättvis betygsättning.
Enligt utredningen skulle de nationella ämnesproven kunna fungera betygsstödjande på
följande sätt (a.a., sid. 112):
− som mått på den enskilda elevens måluppfyllelse,
− som mått på den egna gruppens grad av måluppfyllelse,
− som förebildligt stödmaterial för lärare och lärarlag.
Utredningsgruppen framhåller problem med samtliga tre funktioner och man drar slutsatsen,
att de nationella ämnesproven inte är bra verktyg, för att avgöra om enskilda elever har
uppnått målen. Bland skälen nämns, att provmiljön inte ger alla individer samma
förutsättningar att visa sitt kunnande, det otydliga sätt som målen formuleras i
styrdokumenten, att proven inte förmår fånga väsentliga egenskaper hos eleverna, till
exempel att på ett kreativt sätt utnyttja olika hjälpmedel (och inte bara den tillåtna
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formelsamlingen eller lexikonet), eller att med hjälp av andra människor söka sig fram till svar
(a.a., sid. 140).
Provens betygsstödjande funktion är oklar och svårförståelig för lärarna dels eftersom
de nationella ämnesproven av en rad skäl, till exempel begränsningar i tid och format, lokala
innehållsliga val och omständigheter vid provtillfället, inte kan omfatta samtliga aspekter av
målen. Det innebär att proven inte till fullo kan uppfylla syftet att konkretisera kursmål och
betygskriterier (a.a., sid. 16-18). Ett annat problem med avseende på förebildlighet är att
varken prov, elevlösningar eller bedömningsanvisningar på grund av sekretessreglerna kan
publiceras. Det innebär, att lärare och elever inte kan få de kommenterade autentiska
elevlösningar, som skulle kunna fungera som stöd för lärare och elever trots att detta är ett av
de nationella ämnesprovens syften.
Skolverkets utredning nämner inte att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, som ett
syfte för provsystemet, vilket kan förklaras av att utredningen framförallt förhåller sig till
provdelen av provsystemet, det vill säga de nationella ämnesproven för grundskolan
respektive kursproven för gymnasieskolan. För grundskolan gäller utredningen därmed i stor
utsträckning främst de ämnen som omfattas av ämnesprov och de betygsgivande åren i
grundskolan, medan övriga skolår behandlas i liten omfattning.
Med stöd i utredningen kan vi konstatera, att den planerade nationella provbanken för
grundskolan gäller för samtliga ämnen och för alla skolår. Den måste således genom hela
grundskolan inriktas mot att stödja lärarnas ansträngningar att hjälpa eleverna att nå målen,
bland annat genom att beskriva hur elevernas kunskaper utvecklas i förhållande till målen.
Det innefattar kravet, att provbanken på ett mer fullständigt sätt konkretiserar och
exemplifierar målen med hjälp av ett brett utbud av olika slags bedömningsuppgifter, och till
dessa hörande bedömningsanvisningar inklusive exempel på elevsvar. För de ämnen som inte
har nationella ämnesprov krävs också, att provbanken visar hur betygskriterierna kan
operationaliseras och bedömas. Dessa olika krav är inte antagonistiska. En provbank, som
visar på olika sätt att bedöma ett mål, kan samtidigt stödja elevernas lärande och vara till stöd
vid betygssättning genom att konkretisera läroplansmålen via exempel på elevsvar och genom
olika slag av provuppgifter. Självfallet kan en väl utformad provbank, som fokuserar på

11

elevens kontinuerliga utveckling och prestationer, också stödja bedömningen i de skolår där
betygssättning inte sker.

Användarna om provsystemet

Under 2003 genomfördes en empirisk studie av hur lärare och rektorer använde de nationella
ämnesproven i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik för grundskolan,
samt hur dessa prov uppfattades av lärare och elever (Skolverket, 2003; Skolverket, 2004b).
Studien bestod dels av en riksrepresentativ enkätstudie, omfattande ungefär 600 rektorer och
2500 lärare, och dels en kvalitativ studie på fyra grundskolor. Resultaten visar på ett starkt
stöd för ämnesproven bland lärare och rektorer och elever i skolår 9, och likaså ett starkt
stöd för de diagnostiska materialen. Man anser, att proven konkretiserar målen och
betygskriterierna. Proven kompletterar även försummade eller eftersatta områden inom
respektive ämne. Lärarna uttrycker sig vidare ofta i positiva ordalag om provens pedagogiska
kvaliteter. Också bedömningsanvisningarna till proven uppfattas som tydliga och
genomtänkta.
Flera olika faktorer tycks bidra till de positiva omdömena. Bland annat tycks det faktum,
att proven konstrueras i statlig regi, stärka lärarnas status och självkänsla. Åtskilliga lärare
anser vidare, att ämnesproven stimulerar elever med olika förutsättningar, och att proven ger
en nyanserad bild av elevernas kunskaper. Man tycker att proven ger en möjlighet att
upptäcka förmågor eller brister hos eleverna, som man inte uppmärksammat tidigare.
Somliga lärare uttrycker oro för att proven i år 5 riskerar att ”stämpla elever” genom en
alltför tidig ”formaliserad” bedömning av eleverna. Även om kravnivåerna för måluppfyllelse
och betyget Godkänd (i år 9) uppfattas som rimliga av många lärare, uttrycker lärare också
åsikten, att proven ställer för stora krav på vissa elever, och att de därmed fungerar
destruktivt. Det finns lärare och rektorer, som kan tänka sig att ge elever dispens från de
nationella proven för att inte knäcka deras självförtroende.
Också eleverna framhåller, att de nationella proven prövar ett bredare innehåll än lokalt
utformade prov och att proven är stimulerande. Eleverna ser dem emellertid också som en
stressfaktor, och en del elever anser att lärarna överdramatiserar betydelsen av de nationella
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proven. Tidspress innebär också en stress för lärarna, bland annat i samband med
bedömningen av proven.
Det finns olika åsikter kring frågan om hur mycket ämnesproven får styra betygen.
Elever tycker till exempel att lärarna emellanåt lägger för stor vikt vid resultaten på
ämnesproven i förhållande till andra prestationer, medan många lärare hävdar att
ämnesproven ofta ger samma resultat som de egna bedömningarna. Ett intressant resultat
från studien är att såväl överensstämmelser som avvikelser tycks tillfredsställa lärarna.
Bekräftelser får lärarna att känna sig trygga och kompetenta, och överraskningar anses ge
nyttiga tankeställare. Det kan finnas skäl att påpeka, att lärarna i studien undervisar i ämnen,
där det finns en utvecklad tradition med ”normerande” prov (åtminstone vad gäller år 9).
Lärarna bekräftar ämnesprovens funktion att normera bedömningen av elevernas
prestationer – syftet ”likvärdighet”. Ett antal lärare ställer sig däremot tveksamma till provens
diagnostiska funktioner, det vill säga syftet att peka ut starka och svaga sidor i elevernas
kunskaper. Framförallt lärare i år 5, men också lärare i år 9, uppfattar det formaliserade
utpekandet via ämnesproven snarare som negativt än positivt i förhållande till elevernas
möjligheter att nå målen. Ämnesproven får å andra sidan från både lärare och elever lovord,
när det gäller att konkretisera kursmålen. Proven tycks ha en potential att fungera som
förebilder för lärarens tolkningar av målen. Det är också denna funktion av förebildlighet,
som uppskattas mest av alla tillfrågade.
Studien visar emellertid också tydligt, att lärare och rektorer inte önskar nationella
ämnesprov i de ämnen, som för närvarande inte har sådana. De önskar inte heller en
breddning till fler åldersgrupper. Däremot vill lärarna gärna ha förebilder. Skolverket
konstaterar, att ”tanken på att istället för prov tillhandahålla kommentarmaterial med
provuppgifter och kommenterade autentiska elevlösningar väckte rätt stort gensvar”
(Skolverket, 2003, sid. 131).

Provsystemet och läroplanen

Provsystemet har utformats i ett antal steg och i förhållande till olika läroplaner. I en analys
av nordiska läroplaner beskriver Sivesind, Bachmann och Afsar (2003) fyra olika
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läroplanstyper, vilka betecknas Formellt reglerande, Auktoriserande och innehållsbeskrivande, Politiskt
normerande samt Standardiserande för central utvärdering. Författarna menar att den svenska
läroplanen inte är entydig, utan har inslag från alla läroplanstyperna, även om den i huvudsak
finns inom kategorin ”Politiskt-normerande”. Beteckningen innebär bland annat att texten
innehåller normerande utsagor av politisk karaktär. Läroplanen är därmed inte bara en
föreskrift,

utan

också

ett

policydokument. Den

kännetecknas

av styrning

via

målformuleringar, men målen är samtidigt allmänt hållna utsagor om de kunskapskvaliteter,
som ska nås för olika betyg. Innehållet i ämnena anges bara i breda teman, vilket betyder att
det konkreta innehållet ska väljas av lärare och elever gemensamt.
Staten har således delegerat ansvaret för måluppfyllelsen till skolans lokala huvudmän,
vilket kräver att dessa deltar i, och tar ansvar för, att måluppfyllelsen prövas och att målen
uppnås. En viktig förutsättning för denna typ av läroplan är därför ett kontinuerligt lokalt
och regionalt utvecklingsarbete. Slutsatsen är, att ett nationellt prov inte kan bli föreskrivande
utan endast ge exempel på hur kursmål och kriterier kan tillämpas på ett konkret stoff.
Centraliserade nationella prov med samma innehåll för alla passar alltså inte med denna
läroplanstyp. De generella formuleringarna i kombination med avsaknaden av anvisningar om
konkret innehåll innebär, att läroplanen lämnar mycket stort utrymme för lokal precisering.
För en nationell provbank betyder det kravet att ge flera olika exempel på hur bedömning
kan utformas inom samma kurs/kursdel.

Svenska provbanker

Med undantag för ämnet Hem- och konsumentkunskap, finns provbanken som resurs för
närvarande endast för gymnasieskolan. Syftet för gymnasieskolans provbank anges dels vara
att göra det möjligt att lagra och hämta provmaterialet till de nationella kursproven
elektroniskt, men också att utveckla och visa på andra typer av bedömningsmaterial. I ett
uppdrag till Skolverket gavs följande riktlinjer för utvecklingen av provbanken för de
gymnasiala utbildningarna (Skolverket, 2003, sid. 36):
− Provbanken skall i första hand omfatta ämnen och kurser i vilka det inte finns
nationella prov.
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− Provbanken skall innehålla prov eller delar av prov samt diagnostiskt material som
kan utgöra ett stöd för läraren vid bedömning av elevernas prestationer.
− Provbankens tekniska och innehållsmässig uppbyggnad skall syfta till en flexibel
användning för samtliga berörda skolformer. Skolor skall kunna utnyttja
provbanken vid för dem passande tillfällen.
− Provbanken bör utformas så, att den erbjuder olika forum, till exempel genom
Internet, för diskussion mellan lärare om provbankens utformning och användning.
De ”provbanksbaserade proven” erbjuds gymnasielärarna som komplettering till de
obligatoriska nationella kursproven. I ämnen, som inte har nationella prov, ger provbanken
lärarna en konkretisering av målen för kursen och en exemplifiering av hur målen kan prövas
som grund för betygssättning. Skillnaden mellan nationella kursprov och prov i provbanken
är att de förra, de nationella kursproven, ska tas vid samma tidpunkt av alla elever, att
elevlösningar ska sändas in samt att proven är sekretessbelagda. De senare, prov i
provbanken, kan däremot tas när läraren finner det önskvärt och svaren behandlas endast
lokalt.
Skillnaden mellan de två typerna av prov kan emellertid också bli betydligt större.
Proven i provbanken kan lärare använda på fler sätt än nationella kursprov. Läraren kan till
exempel använda provuppgifterna i undervisningen för att hjälpa eleverna i deras lärande.
Hon/han kan modifiera proven, göra urval från dem och gå igenom olika lösningsstrategier.
Kravet att provbanken ska erbjuda diagnostiskt material kan tolkas som ett stöd för
utveckling av en mer formativ typ av bedömning, det vill säga en bedömning som kan ge elev
och lärare möjligheter att upptäcka, och rätta till, eventuella svagheter. Genom att ställa krav
på att provbanken ger utrymme för diskussioner mellan lärare och elever har provbanken
också betydelse för utvecklingen av lärares bedömningskompetens.
Slutsatsen är, att provbanken för gymnasieskolan, på liknande sätt som de nationella
kursproven, framförallt är kopplad till betygssättning och normering med ett summativt
syfte, men att anvisningarna för provbanken innehåller krav som öppnar för formativ
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bedömning. Dessutom ställs kravet att provbanken ska bidra till utvecklingen av lärares
kompetens att bedöma.
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Teoretiska utgångspunkter
Syftet med detta avsnitt är att formulera utgångspunkter för vårt urval av provbanker och för
analysen av de valda provbankerna. Dessutom definieras några av de centrala begrepp, som
används i framställningen.
Både inom svenska och engelska språket finns en del invecklad terminologi kring
bedömning, där vissa termer kan stå för flera saker och vissa vara mer eller mindre
överlappande. Det är därför ingen lätt sak att försöka reda ut var gränserna går för begrepp
som ”bedömning”, ”utvärdering” och ”prov”. Det svenska ordet ”bedömning” används ofta
som synonymt med engelskans ”assessment”, vilket är en generell term som omfattar dels de
metoder, som används för att uppskatta prestationer hos antingen enskilda individer eller
grupper, dels betecknar den process i vilken informationen tolkas och värderas (Black, 1998;
Korp, 2003). Det förekommer även, främst i nordamerikansk litteratur, att ”evaluation” (sv:
”utvärdering”) används med samma betydelse. Harris och Bell (1994 i Korp, a.a.) skiljer
emellertid mellan bedömning av de lärande respektive bedömning av resurser för lärande,
som böcker, undervisning och lärare. Bedömningen av det senare benämns ”utvärdering”.
”Utvärdering” kan även syfta till bedömning av mer abstrakta saker som undervisning och
läroplaner (a.a.).
I det följande kommer termen bedömning att användas på två sätt: (1) för att beteckna
sådan bedömning av de lärande, som görs i syfte att dra slutsatser om individers
kunskapsutveckling eller kompetens - ”individbedömning” (Korp, a.a.). Termen bedömning
kommer vidare (2) att användas med den breda betydelse, som omfattar insamlingen av
information om individernas prestationer liksom tolkningen och värderingen av denna
information. Detta sätt att använda termen bedömning skiljer sig från den gängse
användningen. Så använder till exempel Korp termen ”prov” för att beteckna de instrument
som används för att samla information. Anledningen till att vi väljer att använda termen
”bedömning” istället för ”prov”, är att termen ”prov” lätt sammankopplas med så kallade
”traditionella” eller ”konventionella” prov, vilket vi vill undvika.
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Vad ”konventionella prov” egentligen är, är dock inte lätt att definiera, eftersom vad
som betraktas som ”konventionellt” varierar bland annat beroende på ämnesområde. En
gångbar definition på ”konventionella prov” skulle kunna vara ”ett papper med ett antal
skriftliga frågor, som ska besvaras av eleverna individuellt, på en viss tid och under
övervakning” (Korp, a.a., sid. 94). Detta slags prov benämner Korp ”själva arketypen för
prov’ i vårt samhälle” (sid. 94). I de teoretiska skolämnena är det troligen också den
vanligaste formen för prov. Genom att använda termen ”bedömning” istället för ”prov”
tydliggörs att även alternativa (d.v.s. icke-konventionella) former av bedömning ingår och att
”prov” endast är en delmängd av de många möjliga sätten att bedöma.
Som samlingsbegrepp för olika bedömningsinstrument kommer i den här texten termen
”bedömningsmetoder” (eng. ”modes of assessment”) att användas istället för termen ”prov”.
”Prov” kommer i det följande att användas mer i överensstämmelse med den engelska
termen ”test”. Engelskans term ”test” kan dock stå för alla former av standardiserade
bedömningar2 - även psykologiska tester3. De termer som i första hand är relevanta i detta
sammanhang är classroom tests (lärarkonstruerade prov) respektive external tests (externa prov,
som ges i skolan, men som inte är konstruerade av lärarna själva, t.ex. nationella prov).
Psykologiforskaren Urbina (2004) jämför begreppen ”test” och ”assessment” inom
psykologins område för några kriterier - en jämförelse som kan vara giltig även när man
jämför konventionella prov med annan bedömning. Hon hävdar till exempel att
komplexiteten i bedömningen och i det som bedöms kan tillåtas vara långt större när det
handlar om ”assessment” än när konventionella prov används. För prov måste tiden och
omfattningen i allmänhet begränsas medan den vid annan form av bedömning inte behöver
begränsas på samma sätt. Vid portföljbedömning kan underlaget för bedömningen till
exempel gälla hela kursen. För de flesta prov gäller, att man eftersträvar att göra situationen
så standardiserad som möjligt för de deltagande eleverna. Ofta betyder det att eleven har
begränsad tillgång till hjälpmedel och förutsätts arbeta ensam. Vid andra former av
bedömning kan man istället söka skapa en så autentisk situation som möjligt, där elevens
2

Standardiserad bedömning innebär att själva genomförandet av provet och rättningen av svaren är specificerat på
förhand för att möjliggöra jämförelse av resultaten mellan olika individer eller grupper eller mellan olika tillfällen.
3 Även i Sverige förekommer i viss mån användning av beteckningen ”prov” för testverksamhet utanför skola och högre
utbildning, av vilka högskole- och körkortsproven förmodligen är de mest kända.
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kunskaper ska tillämpas, och där eleven kan få använda sig av olika hjälpmedel och till och
med samarbeta med andra. Med konventionella prov blir tillförlitligheten i själva rättningen
av svaren av avgörande betydelse. Denna uppnås i allmänhet med hjälp av kvantitativa mått.
Vid andra former av bedömning kan resultatet värderas på många andra sätt. En tillämpning
av alternativa bedömningsformer i högskoleundervisning fick till exempel som konsekvens
att den konventionella tentamen i parodontologi inom tandläkarutbildningen byttes ut. Det
konventionella provet innebar att studenterna ensamma i en skrivsal skulle besvara frågor
utan hjälpmedel och på begränsad tid. Frågorna rörde begrepp och teorier gällande
uppkomst och behandling av parodontit. Värderingen skedde i form av antal rätta svar.
Istället för provet infördes autentiska situationer, som skulle efterlikna de situationer, som en
tandläkare faktiskt ställs inför i sitt arbete. Studenterna fick med hjälp av böcker och andra
hjälpmedel ställa diagnos och föreslå åtgärder. Lösningarna diskuterades sedan tillsammans
med andra studenter och lärare (Mattheos, 2004).

Olika syften med bedömningen: det nya bedömningsparadigmet

Bedömning av elever kan göras med olika syften. Det kan handla om att kontrollera elevers
kunskaper i förhållande till uppsatta mål, till exempel för att ange att eleven har klarat en
gräns eller för att rangordna elever sinsemellan. Bedömning används också för att
”disciplinera” elever och för att få dem att anstränga sig. Med bedömning kan man vidare
rikta in elevers ansträngningar. Effekterna av bedömning för dessa syften beror på hur viktigt
det är för eleven att klara målet eller att få bra betyg. Studier visar, att för en del av eleverna
är dessa syften inte viktiga, vilket betyder att bedömning med denna typ av inriktning inte
fungerar särskilt väl (Svingby, 1998). Syftet med ”konventionella prov” är oftast just att
kontrollera i vilken utsträckning eleven har vissa bestämda kunskaper i slutet av ett
kursavsnitt. Detta kan betecknas som summativ kontroll. En sådan bedömning utförs inte i
första hand för att bidra till att eleven utvecklas mot målen, utan istället för att kontrollera i
vilken utsträckning eleven faktiskt har uppnått dessa. Kännetecknande för många summativa
prov är att de resulterar i någon form av meritvärde, till exempel en poängsumma eller ett
betyg. Dessa är oftast inte möjliga att direkt relatera till de kunskaper eller kunskapsbrister,
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som eleven uppvisat. Bristen på relevant feedback gör det svårt för eleven att lära från
provresultatet. Summativa prov i skolan kan vara lärarkonstruerade eller externa (som
ämnesproven inom provsystemet). I det senare fallet dikteras villkoren för proven av
provkonstruktören. Bedömningen görs oftast av läraren, vilken vid externa prov tilldelas
någon form av bedömningsanvisningar.
Användningen av konventionella, summativa prov – ofta externt utformade – har ökat
internationellt. Aktuell forskning kring bedömning har studerat hur den utbredda
användningen av sådana prov har påverkat undervisningen och elevernas lärandestrategier
och kunskapssyn. Man har med stor enighet konstaterat, att denna provtradition dels fört
med sig en likriktning av undervisningen och dels lett till ytinriktat lärande och
reproducerande lärandestrategier hos eleverna (Cimbricz, 2002; Darling-Hammond, 2002;
Korp, 2003). Andra forskare har visat att den här typen av prov ”ofta missgynnar elever ur
arbetarklassen och etniska minoriteter (ibland även det ena eller andra könet)” (Korp, a.a.,
sid. 135).
Resultaten har lett till en omfattande kritik mot konventionella prov och andra
traditionella bedömningar, dels eftersom flera kvaliteter som värderas högt i läroplaner och
kursplaner inte kunnat mätas med proven (t.ex. metakognitiva processer, förståelse, handling
i autentiska situationer, divergent tänkande, social kompetens), dels för att proven ger
upphov till stress samt påverkar självförtroende och motivation negativt hos elever som ofta
misslyckas. Det har således visat sig att konventionella prov inte alltid uppnår det som är det
huvudsakliga målet med deras existens, nämligen att förse användarna med objektiva och
pålitliga kunskapsmätningar (Broadfoot, 1996).
”Det nya bedömningsparadigmet”

Parallellt med kritiken av den traditionella bedömningstraditionen har intresset tilltagit för
alternativa sätt att se på prov och bedömning (Shepard, 2002). Ett skäl är förändringen i
sättet att betrakta kunskap och lärande som inträffat under senare år, och som ofta benämns
”social-konstruktivistisk” eller ”sociokulturell” syn på kunskap och lärande (Wells, 1999).
Denna kunskapssyn, vilken bland annat uttrycks i skolans styrdokument, beskriver
kunskap som sociala konstruktioner, vilka hjälper oss att förstå vår omvärld och att skapa
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mening i denna (Skolverket, 1996). Termen ”social-konstruktivistisk” syftar på att all
mänsklig kunskap är konstruerad i den meningen att den varken finns ”där ute” för oss att
upptäcka, eller inom oss i en opåverkad och objektivt tillägnad form. Personliga, såväl som
vetenskapliga, kunskaper ses istället som sociala och kulturella konstruktioner. Till skillnad
från synen på kunskap som något objektivt och direkt överförbart, från exempelvis läraren
till en mer eller mindre passiv elev, är lärande en menings- och kunskapsskapande process; ett
aktivt förlopp där den lärande måste vara involverad tillsammans med andra och/eller
tillsammans med kulturella verktyg och där tidigare erfarenheter spelar en stor roll för hur
och vad vi lär oss.
Utifrån det nya bedömningsparadigmet, kan man härleda konsekvenser för
bedömningspraktiken; både för vad man bedömer och med vilka metoder man bedömer. Några
hörnstenar i ”det nya bedömningsparadigmet” presenteras nedan.
Formativa bedömningar

Syftet med en formativ bedömning är inte att i första hand att kontrollera i vilken grad eleven
nått fram till målet, utan på vilket sätt eleven klarar av olika delar av målet i fråga. Detta för
att kunna klargöra för läraren och för eleven på vilka punkter, eller inom vilka områden,
eleven har sin styrka, samt var hon/han behöver förbättra sig. Den formativa bedömningen
kan också helt inriktas mot att hjälpa eleven att utveckla kunskap om sitt eget lärande. Enligt
detta synsätt är bedömningen ett verktyg, bland flera, i elevens utveckling mot målen och ett
viktigt hjälpmedel för elevens lärande.
Formativa bedömningar kan se ut på olika sätt. De kan till exempel konstrueras och
genomföras på samma sätt som summativa bedömningar, det vill säga som ett konventionellt
prov - och naturligtvis rikta sig mot samma mål. Skillnaden i förhållande till den summativa
bedömningen är att eleven får relevant feedback utifrån sina prestationer.
Formativ bedömning kan också skilja sig från konventionella prov. Elevens arbete kan
till exempel samlas in under en längre period och utvecklingen analyseras i förhållande till
målet (s.k. portföljbedömning) eller så kan bedömning göras av ett experiment eller/och en
rapport som eleven genomfört utanför skolan. Det är inte heller nödvändigt att uppgiften
som bedöms genomförs av en enda elev. Den kan också utföras av en grupp elever,
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tillsammans med en vuxen eller med stöd av olika typer av hjälpmedel (s.k. dynamisk
bedömning), eller under en rad andra betingelser (se t.ex. Black & Wiliam, 1998, Harlen &
Deakin Crick, 2003; Popham 2002; Shepard, 1991). Bedömningens syfte är då inte att se vad
eleven kan utföra ensam och utan stöd, utan att visa vad hon/han kan åstadkomma under
mer optimala förhållanden. Man ansluter då till Vygotskijs (1978) klassiska teori om
bedömning som ett sätt att utveckla eleven (zonen för proximal utveckling).
Bedömningssituationen kan därmed utnyttjas som ett tillfälle att lära (Gipps, 2001; Wells,
1999; 2001).
Den formativa bedömningen är effektiv i detta avseende. Vetenskapliga studier har
visat, att ingen annan känd strategi för att förbättra utbildningskvaliteten har så stor effekt
som användningen av formativ bedömning. I flera studier av effekten av formativ
bedömning förbättras elevernas genomsnittliga studieresultat generellt och den största
förbättringen gäller de svagpresterande eleverna (Black & William, 1998).
Öppenhet

Ett stort hinder för att elever ska kunna lära av bedömning är att många bedömningar omges
av sekretess, vilket betyder att eleven inte vet vad som bedöms och inte får reda på vad som
anses viktigt att kunna. I en undervisningssituation borde det vara självklart, att läraren är
tydlig med vad eleverna förväntas kunna, för att därmed ge så goda förutsättningar för
lärande som möjligt (Wiggins, 1993). En förutsättning för formativ bedömning är, att
eleverna bedöms i förhållande till i förväg formulerade mål eller kriterier.4 En annan
grundläggande utgångspunkt är att bedömningen överensstämmer med målen för
undervisningen (Shepard, 2002).5 Mål, undervisning och bedömning måste vara i linje med
varandra. En sådan linje finns till exempel vid lärarcentrerad katederundervisning, som riktar
sig mot utantillärande och som bedöms med faktaprov. Om undervisningen emellertid är
inriktad mot att utveckla komplexa kompetenser, medan bedömningen riktar in sig på

4

Även om mål- eller kriterierelaterad bedömning ger förutsättningar för formativ bedömning, innebär det inte att all
kriterierelaterad bedömning per automatik platsar inom ramen för det ”nya bedömningsparadigmet”.
5
Biggs (1996) kallar detta ”alignment”.
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faktakunskaper, saknas denna överensstämmelse mellan undervisning och bedömning
(Baartman, Bastiaens, Kirschner & van der Vleuten, 2006).
Feedback och jämlikhet

Sekretess kring bedömningar innebär som nämndes tidigare, att eleverna inte ges möjlighet
att få relevant feedback utifrån sina prestationer. Enligt många forskare på området (t.ex.
Black & Wiliam, 1998; Sadler, 1989; Wiggins, 1998) är feedback en av de mest centrala
komponenterna i formativ bedömning. För att feedback ska vara effektiv för eleven krävs att
hon/han: (1) vet vilka målen och bedömningskriterierna är, (2) har förmågan att jämföra sin
egen prestation med målen samt (3) har möjligheten att så att säga ”minska avståndet” mellan
målen och sin prestation (Sadler, 1989).
Feedback kan vara av olika slag. Tunstall och Gipps (1996) delar, med utgångspunkt i
en studie av lärares återkoppling till eleverna, in feedback i två kategorier: värderande och
beskrivande. Medan ”värderande feedback” är generellt dömande, till exempel som allmänt
beröm eller allmänt negativa utlåtanden, är ”beskrivande feedback” tydligt specifik och
uppgiftsrelaterad. Denna feedback kallas ibland just ”uppgiftsrelaterad feedback”.
Distinktionen är viktig, eftersom flera empiriska studier har visat att ”värderande
feedback” antingen inte har någon effekt alls på lärandet eller till och med ger negativa
effekter. ”Beskrivande eller uppgiftsrelaterad feedback” tenderar däremot att ge positiva
effekter på lärandet (Black & Wiliam, 1998).
”Beskrivande feedback” har utvecklats ytterligare till specificerande feedback och
konstruerande feedback. I den specificerande typen av feedback (Tunstall & Gipps, 1996) talar
läraren om för eleven vad hon/han behöver göra för att förbättra prestationen i förhållande
till målet. En konsekvens är att eleven blir beroende av läraren för sin bedömning (Sadler
1989). Den konstruerande typen av feedback skiljer sig från den ”specificerande” genom att
läraren istället för att agera domare delar med sig av ansvaret till eleven. Tillsammans
kommer de fram till vad som behöver förbättras. Här blir eleverna delaktiga i
bedömningsprocessen och uppmuntras till att bedöma sina egna prestationer, vilket ger dem
strategier för att utveckla sitt arbete (Engelsen, 2006; Gipps, 2001; Tunstall & Gipps, 1996).
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Att involvera eleverna i bedömningsprocessen, så att de i förlängningen kan bli mer
självständiga i sitt lärande visar sig vara en mycket kraftfull strategi för att stödja elevers
lärande. Det kräver dock att det ojämlika förhållandet mellan lärare och elev i ”traditionell”
bedömning, där läraren definierar spelreglerna medan eleven svarar och utvärderas, förändras
till att i större utsträckning ge utrymme för elevens perspektiv. Detta innebär inte att läraren
ger upp sitt ansvar, utan att bedömningsprocessen präglas mer av samverkan (Dysthe &
Engelsen, 2003; Gipps, 2001; Sadler, 1989; Shepard, 2002), vilket bland annat innebär att
läraren delar med sig av kunskap om själva bedömningsprocessen (Sadler, a.a.).
Självbedömning

I strävan att ge eleverna strategier för att utveckla sitt arbete och uppnå målen, är
självbedömning en viktig aspekt, som handlar just om elevens möjlighet att få kontroll över
sitt lärande. Självbedömning är således inte i sig målet, utan ett sätt att utvecklas (Wiggins,
1998). Studier visar dock att självbedömning per se är viktigt för lärandet. Enligt ett flertal
forskare är det utmärkande för elever som lär sig effektivt, att de har en realistisk bild av sina
egna styrkor och svagheter, samt att de kan använda kunskapen om sina prestationer för att
påverka sina studiestrategier på ett produktivt sätt. Boud och Falchikov (1989) menar sålunda
att framgångsrika elever förmodligen alltid har varit goda självbedömare. För att även andra
elever ska utveckla denna förmåga måste de få tillgång till de ”intellektuella redskap”, som
självbedömning kräver, samt tillfälle att öva denna typ av bedömning.
Ovan hävdades att självbedömning inte var ett mål i sig, men man kan också hävda att
förmågan att själv bedöma sin kunskap och sina lärandestrategier har ett egenvärde, vilket
även den svenska läroplanen gör. Bland annat med argument om behovet av strategier för
livslångt lärande hävdas att metakognitiv kompetens bör vara en del av den ordinarie
undervisningen (de la Harpe och Radloff, 2000). Sådan kompetens utvecklas troligen genom
självbedömning. Forskarna hävdar, att om elever ska finna det lönt att engagera sig i och
lägga tid och energi på självbedömningar, som riktar sig mot övergripande lärandestrategier,
måste även metakognitiva förmågor bedömas av läraren.
Med denna generella bild i minnet kan vi också konstatera att självbedömning kan
betyda olika saker. I vissa studier innebär självbedömning, att eleven får tillfälle att ”gissa” sin
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poäng eller sitt betyg och jämföra med lärarens bedömning. Detta är en ytlig form av
självbedömning. Det är många gånger svårt att avgöra vad eleven och läraren egentligen är
överens om utöver poängsumman eller betyget. Det är svårt att se att denna typ av
självbedömning förser elever med sådana metakognitiva strategier, som gör dem mer
självständiga i sitt lärande. Om självbedömning breddas till att omfatta även dess tillämpning
i praktiken samt kvalitativa instrument för att mäta självbedömning, visar sig självbedömning
kunna ha flera positiva effekter, såsom reflektion kring det egna arbetet, fördjupade
kunskaper och ökat ansvar för det egna lärandet (Sluijsmans m.fl., 1999).
Man har diskuterat om självbedömning är en generell kompetens, som kan utvecklas
oberoende av innehåll och situation. Studier har å ena sidan visat, att studenter tycks bli
bättre och bättre på att bedöma sig själva ju längre tid de befinner sig inom ett visst
ämnesområde. Å andra sidan har man ifrågasatt, om det verkligen är en generell förmåga till
självbedömning som utvecklas. Några forskare visade, att ”seniora” studenter, som bedömde
sig själva i en grundkurs i ett ämne, där de var nybörjare, inte hade bättre förmåga till
självbedömning än nybörjarstudenter (Sluijsmans m.fl., a.a.).
Slutsatsen av forskningen så här långt indikerar, att förmåga till självbedömning är
kontextberoende och påverkas av många faktorer till exempel uppgiften, ämnesområdet, hur
insatt eleven är i ämnesområdet, vilka kriterier som används och så vidare. Samtidigt visar
forskning att förmågan till självbedömning förbättras över tid om studenten får feedback.
Topping (2003) visar till exempel att förmågan till självbedömning påverkas positivt av
feedback och träning i självbedömning.
Man kan i nuvarande läge dra slutsatsen, att elevers förmåga till självbedömning inte
självklart förbättras i takt med att de utvecklas inom ett ämnesområde. Däremot är det
tydligt, att tillfällen till träning och feedback i bedömningssituationen är viktiga inslag, om
flertalet elever förväntas utveckla denna förmåga. För att få till stånd de positiva effekterna av
självbedömning, bör denna inte i första hand fokusera på om eleven kan ”gissa” sitt betyg
eller sina poäng, utan inriktas på en mer ingående och kvalitativ beskrivning av vad eleven
åstadkommit och kan åstadkomma. Självbedömningen ska inte heller skiljas ut från
ämnesinnehållet för att riktas mot generell metakognitiv förmåga (i den mån sådan existerar)
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utan knytas till den specifika kontexten (t.ex. ämnet och uppgiften) på ett autentiskt och
meningsfullt sätt. Eleven bör, enkelt uttryckt, kunna se poängen med självbedömningen.
Komplexa uppgifter och processbedömning

För att fånga det breda spektrum av kunskaper och färdigheter, som uttrycks i skolans
styrdokument, däribland elevernas förmåga att lösa komplexa problem, resonera kritiskt och
kunna använda sina kunskaper i autentiska situationer, krävs att arsenalen av
bedömningsinstrument breddas. Detta gäller både summativ och formativ bedömning.
Framför allt måste metoder utvecklas och användas för att bedöma komplexa och
mångfacetterade kunskapskvaliteter. I summativa sammanhang är så kallade. ”slutna”
uppgifter vanliga. Det handlar om, att inte bara problemet (eller frågan) redan är formulerat,
utan också om att det bara finns ”ett rätt svar” och ofta också bara ”en rätt väg” att komma
fram till lösningen. Vi kan tala om endimensionella uppgifter och uppgifter ”utan
frihetsgrader” (Eisner, 1985). Många forskare argumenterar för användningen av ”öppna”
uppgifter (Wiggins, 1998). Med ”öppna” menas att det finns stor frihet i hur eleven kan lösa
uppgiften, men också möjligheter för eleven att själv formulera problemet och mer än ett bra
och riktigt svar. Messick (1996) beskriver en gradient från starkt strukturerade bedömningar,
som flervalsfrågor, till mer ”öppna” bedömningsformer som muntliga presentationer eller
portföljbedömningar, vilka i engelskspråkig litteratur går under beteckningen ”performance
assessments”. ”Performance assessment”, eller ”prestationsbedömningar” på svenska6,
innebär enligt Messick, att eleven måste utföra eller skapa något under så pass lång tid att
antingen processen, produkten eller båda kan bedömas. För att bedömningen ska ha kunna
stödja elevernas lärande är det av vikt att bedömningen omfattar även själva processen och
inte bara slutprodukten, (Engelsen, 2006; Shepard, 2002).

Korp (2003) använder istället begreppet ”tillämpningsprov”. Enligt tidigare, undviks dock termen ”prov” för ”ickekonventionella” bedömningar i denna text. Även ordet ”tillämpning” undviks här, då det handlar om att bedöma eleven
under tiden hon/han utför/producerar något och/eller det färdiga resultatet – inte att eleven tillägnar sig till exempel
teoretiska kunskaper som sedan tillämpas praktiskt i ett annat sammanhang.

6
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”Alternativa” bedömningsmetoder

Det finns många som förordar alternativa bedömningsformer både för summativa och för
formativa syften. För att ta reda på vad de lärande hade för uppfattningar om andra
bedömningsmetoder än konventionella prov, genomförde Sambell, McDowell och Brown
(1997) en studie av studenters uppfattningar i frågan. Undersökningen genomfördes som
tretton parallella fallstudier, som omfattade flera olika ämnen. Flera olika slags uppgifter och
redovisningssätt användes (t.ex. problemlösning i statistik, simuleringar av professionella
situationer till vilka studenterna lämnar in en skriftlig rapport, fallstudier med rollspel m.fl.).
Dessa genomfördes både individuellt och i grupp. Bedömningen gjordes antingen av lärare
eller som själv- eller kamratbedömning, där kriterierna i vissa fall utvecklats av lärarna och i
andra av lärare och studenter i samverkan. I ett fall gjordes ingen formell bedömning.
Resultaten visade, att studenterna ofta reagerade negativt på konventionella prov. Det
vanligaste ”klagomålet” var, att sådana bedömningar försämrade kvaliteten på det man lärde
sig. Medan konventionella prov ansågs ha väldigt liten relation till komplexa mål, till exempel
förståelse av ämnesinnehållet, ändrades åsikterna om bedömning ofta dramatiskt när
alternativa bedömningsmetoder fördes på tal. Alternativa bedömningsmetoder ansågs
möjliggöra bra lärande, och många studenter menade, att sådan bedömning ledde till att de
försökte förstå ämnesinnehållet istället för att bara memorera det. Vad var det som tilltalade
studenterna i de alternativa bedömningsmetoderna? Jo, dessa metoder upplevdes som mer
krävande än konventionella prov vad gäller lärande och förberedelser. Många upplevde detta
som positivt, inte bara genom att det var en större intellektuell utmaning, utan på grund av
”bruksvärdet”7. Studenterna insåg, att den här typen av bedömning krävde att man
utvecklade kunskaper och färdigheter, som man hade användning för även utanför skolan.
Detta skilde sig från upplevelsen av konventionella prov, vilkas uppgifter sågs som
godtyckliga och irrelevanta. Ett viktigt skäl var, att man med sådan bedömning bara lärde sig
för det specifika provet och inte i ett längre perspektiv. Även om alla studenterna ansåg, att
alternativa bedömningsmetoder möjliggör bra lärande, fanns det de som menade, att de inte

7

Se t.ex. Andersson (2000) för en diskussion om bruks- respektive bytesvärde.
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hade tillräckligt med tid eller tillräcklig motivation för att lära på djupet, så som
bedömningsformen krävde.
En annan faktor, som studenterna förde fram, var ”rättvisa” (eng. ”fairness”). Vid
upprepade tillfällen uttryckte studenterna, att konventionella prov ur rättvisesynpunkt var ett
olämpligt sätt att mäta lärande på. Många menade, att det är mer tur än skicklighet, om man
vid ett enda tillfälle i slutet på en kurs lyckas visa vad man kan. Studenterna ansåg vidare, att
det gick att hoppa över en stor del av kursinnehållet och ändå få bra betyg. Resultat från
alternativa bedömningsmetoder upplevdes vara mer rättvisa, eftersom de gav utdelning åt
dem som verkligen försökte lära sig och inte åt dem, som förlitade sig på ”råpluggande” eller
tur.
Även om studenterna i studien inte använder begreppet ”validitet” (d.v.s. att man
verkligen bedömer det man avser att bedöma), utan istället talade om ”rättvisa”, tycks deras
”rättvisa” i stor grad sammanfalla med just validiteten i bedömningen. Faktum var, att de
studenter som ingick i undersökningen, konsekvent använde ordet ”rättvisa” för att beskriva
det, som i deras perspektiv var valida bedömningar av vad de ansåg vara meningsfulla
kunskaper (Sambell m.fl., 1997). Liknande resultat presenteras av Dysthe och Engelsen
(2003) och Engelsen (2006).
Ovanstående behandlar bedömning i högre studier. Andra studier visar, att
motsvarande förhållande också gäller för yngre elever. Shepard (2002) sammanfattar sina
erfarenheter och ger exempel på några ”alternativa” (d.v.s. icke-konventionella)
bedömningsmetoder för bedömning av yngre barn. Hon förespråkar olika observationsbaserade
metoder, som kan användas i undervisningen och intervjuer för att förstå hur eleven resonerar
och vilka strategier hon/han använder sig av. Intervjun kan också lätt göras ”dynamisk”,
vilket innebär att eleven får hjälp av läraren att visa vad hon/han kan under mer gynnsamma
betingelser. Portföljbedömning kan användas för att på ett naturligt sätt dokumentera vad eleven
presterat, samtidigt som metoden erbjuder ett underlag för gemensam granskning av elevens
prestationer och självreflektion. Denna bedömningsmetod kan således vara ett viktigt
instrument för att utveckla metakognitiva förmågor. Inom ramen för den nationella
utvärderingen av samhällsorienterande ämnen, ger Svingby, Lendahls och Ekbom (1990) en
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rad exempel på uppgifter, och bedömningsanvisningar, som kan användas för bedömning av
komplexa kvaliteter.
En slutsats är, att lärare som regel bör använda flera olika metoder och vid varje tillfälle
välja den metod, som bäst fångar de kunskaper man avser bedöma. Ur rättvisesynpunkt
borde eleverna också ges möjlighet att demonstrera sina kunskaper på det sätt som de själva
anser bäst visar vad de kan (Engelsen, 2006; Shepard a.a.)
Validitet och reliabilitet

För att öka kvaliteten i bedömningen bör man som lärare utnyttja flera olika
bedömningsmetoder och vid varje tillfälle välja den metod, som bäst fångar de kunskaper
man avser bedöma, vilket (även om studenterna talar om det i termer av rättvisa) är en fråga
om validitet eller relevans. Validitetsbegreppet har sitt ursprung i kvantitativ forskning och i
psykometrin, där det används som ett kvalitetskriterium för att ”värdera kvaliteten i
information och att värdera tolkningar och slutsatser av den information man har tillgång till”
(Korp, 2003, sid. 119).
Reliabilitet, eller bedömningens tillförlitlighet, är ett annat kvalitetskriterium, som också
härstammar från den mättekniska traditionen. Reliabilitet kan definieras som förhållandet
mellan enskilda uppgifter i ett prov och provet som helhet (Baartman m.fl., 2006). En
grundtanke med att beräkna reliabilitet är att bedömningen, åtminstone i den bästa av världar,
ska vara helt oberoende av vem som utför den och resultatet likartat oavsett var och när
bedömningen sker. Så ser det naturligtvis inte ut i ”verkligheten”, men för att minimera
bidraget från olika felkällor kan man i princip skilja ut den variation i resultatet, som
härstammar från bedömarens omdöme respektive från elevens prestation (Black, 1998).
Både vad gäller validitet och reliabilitet, kan det vara problematiskt att tillämpa
psykometriska begrepp på bedömning i ett undervisningssammanhang. Det kan till exempel
vara svårt att identifiera separata moment (motsvarande enskilda uppgifter) när en prestation
bedöms. Inte heller är det bra om eleven inte presterar bättre vid ett senare
bedömningstillfälle. Förändringar över tid är både förväntade och önskvärda effekter av
undervisning (Baartman m.fl., a.a.).
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Trots att begreppen validitet och reliabilitet många gånger är av begränsad
användbarhet i samband med undervisning och lärande, utnyttjas de ofta som kvalitetsmått
även i utbildningssammanhang (Brown m.fl., 1997). Man har härvid bland annat konstaterat
att bedömningar med hög validitet i förhållande till mål och prestationer, många gånger har
en låg grad av reliabilitet (Dunbar m.fl., 1991), vilket gjort att man ifrågasatt möjligheten att
använda sig av alternativa bedömningsformer till exempel vid storskaliga bedömningar
(Mclellan, 2004).
Men medan reliabilitet är en förutsättning för validitet i storskaliga bedömningar,
förhåller det sig inte på samma sätt i klassrumsbedömningar. Detta hänger samman med att
ett beslut, som tas i klassrummet till följd av resultatet på en bedömning, lätt kan ändras om
det visar sig vara felaktigt. När man lätt kan ändra sig och rätta till eventuella misstag, finns
inte samma anledning att lägga vikt vid mätsäkerhet (Black, 1998).
Till följd av de olika krav på reliabilitet som gäller för externa, storskaliga (och
företrädesvis summativa) bedömningar och klassrumsbedömningar, menar Shepard (2002)
att dessa båda bedömningsformer (även om de riktar sig mot samma innehåll) bör vara
åtskilda. Hon hävdar dessutom, att klassrumsbedömning primärt ska vara formativ.
Bedömning i klassrummet

I en studie av Black m.fl. (2003), försökte man förändra lärarnas sätt att konstruera och
använda prov. Tanken var att de lärare, som ingick i studien, helt skulle avhålla sig från att ge
summativa prov, för att undvika negativ inverkan på deras formativa bedömningar. Det
visade sig att lärarna inte kunde acceptera detta krav. I lärarnas normala praktik ingick
summativa bedömningar. De formativa bedömningar, som konstruerades och användes i
studien, måste fungera parallellt med de summativa bedömningarna. Därför försökte man
hitta sätt att använda dessa på ett formativt sätt, vilket bland annat innebar att man utnyttjade
formativa strategier när eleverna förberedde sig inför de summativa proven. Man utnyttjade
vidare den detaljerade information som dessa prov gav för att påverka undervisningen och
för att stödja elevernas lärande.
Utifrån de erfarenheter man gjort inom projektet, ifrågasätter forskarna åsikten att
formativa och summativa bedömningar är i grunden så olika att de måste hållas isär (jämför
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Shepard, ovan). Man hävdar istället, att det är orealistiskt att förvänta sig en sådan åtskillnad i
praktiken och understryker, att utmaningen ligger i att skapa ett positivt förhållande mellan
de båda syftena. Ett sätt att åstadkomma ett sådant positivt förhållande mellan summativa
och

formativa

syften

är

via

bedömningsanvisningarna.

Väl

utformade

bedömningsanvisningar kan både uppfylla vissa krav på likvärdig bedömning, samtidigt som
de ger förutsättningar för formativ bedömning. Den interaktiva examen inom
lärarutbildningen vid Malmö högskola, är ett exempel på detta (Jönsson, Mattheos, Svingby
& Attström, 2005; Jönsson & Baartman, 2006).
Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar kan se mycket olika ut. Utformningen beror till stor del på vilken typ
av kunskaper som ska bedömas. En bedömningsanvisning som består i ett facit till räkneeller flervalsuppgifter, vilka bara har ett rätt svar, behöver inte vara särskilt utförlig. Men om
man ska bedöma komplexa uppgifter och kunskapskvaliteter, behövs mer utförliga
anvisningar, till exempel en bedömningsmatris. En bedömningsmatris (eng. ”scoring rubric”) är
en uppsättning kriterier för vad som ska bedömas tillsammans med en kvalitetsskala för
respektive kriterium (Arter & McTighe, 2001).
En viktig poäng med bedömningsmatriser är, att de bidrar till öppenhet och tydlighet i
bedömningen. Med matrisen tvingas läraren bli explicit med vad som ska bedömas, vilket
dels ger eleverna möjlighet att koncentrera sig på det som anses viktigt, men också möjlighet
att lära sig hur bedömningen går till och i förlängningen att bedöma sin egen förmåga. För att
elever ska kunna förstå och använda matrisen krävs att den är relativt enkel och tydlig.
Kriterierna i en bedömningsmatris ska gälla en handling eller en produkt, som visar att
eleven behärskar det som ska bedömas enligt målet. Kriterier som endast gäller abstrakt
förståelse eller kunskap räcker inte. Låt oss exemplifiera: i målen för naturvetenskapliga
ämnen står att eleven ska ”ha kunskap om det naturvetenskapliga arbetssättet”8. I ett
naturvetenskapligt arbetssätt ingår hypotesformulering. Eleven måste således formulera en hypotes,
i tal eller i skrift. Sådana hypoteser kan vara olika bra. En hypotes måste till exempel på något

8
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sätt vara testbar för att vara intressant9. Bedömningsmatrisens kvalitetsskala blir då av
intresse. Genom att uttrycka kvalitativt olika nivåer i formuleringen av hypoteser, kan man
dels bedöma elever med olika god förmåga till att formulera hypoteser, men även visa vad
som menas med en bra formulering och utifrån detta ge eleverna beskrivande feedback. I sin
enklaste form skulle en matris för bedömning av hypotesformulering kunna se ut enligt Figur
1.
Figur 1.

Enkel bedömningsmatris med två nivåer för bedömning av hypotesformulering

Bedömningen avser
Hypotesformulering
Beskrivning: En hypotes är…

Mindre bra

Bra

Formulerad hypotes ej
testbar.

Formulerad hypotes testbar.

Notera att kriteriet riktar sig mot formuleringen, det vill säga elevens prestation, inte mot eleven som
person (jfr Emanuelssons (2002) diskussion kring begreppen ”Godkänd” respektive ”godkänt”).

Naturligtvis skulle man kunna lägga till fler nivåer i matrisen genom att formulera ytterligare
kvaliteter, till exempel att hypotesen ska vara relevant och så enkel som möjligt. En annan
kvalitetsdimension är olika grader av självständighet. Att språkligt formulera flera nivåer
begränsas dock av språkets möjligheter (Selghed, 2006).
Att dela upp bedömningsmatrisen i flera separata kriterier som hypotesformulering,
hantering av materiel, insamling av data och så vidare leder till en så kallad analytisk matris
(Arter & McTighe, 2001). Analytiska matriser används för bedömning av vissa komplexa
uppgifter i gymnasieprovbanken för matematik och fysik.
Analytiska matriser skiljer sig från holistiska matriser, vilka ger en mer samlad beskrivning
av vad som ska bedömas. Holistiska matriser används till exempel vid bedömning av
uppsatser i de nationella proven i svenska.
Forskning visar, att analytiska matriser oftast ger en bättre tillförlitlighet än holistiska
(Chi, 2001; Johnson, Penny & Gordon, 2000; 2001). Tillförlitligheten vid användning av både
holistiska och analytiska matriser kan ökas genom träning av bedömarna samt om dessa har
tillgång till exempel på bedömda elevlösningar (Denner, Salzman & Harris, 2002; Stuhlmann,
Daniel, Dellinger, Denny & Powers, 1999). Ett annat sätt att förbättra tillförlitligheten är
9

Det är vissa skillnader mellan ämnen med avseende på hur man ser på möjligheten att testa hypoteser.
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genom ökad detaljspecificering. Nackdelarna med en allt för detaljerad matris är emellertid
påtagliga. För många kriterier och för detaljerad beskrivning av dessa minskar
användbarheten. Om man till exempel bedömer elever medan de agerar i klassrummet, är det
svårt att hantera en allt för komplex matris.
En annan invändning mot detaljspecificerande bedömningsanvisningar har förts fram
av Eisner (1985; 1991), som menar att sådana hämmar kreativiteten hos både elever och
lärare. Det gäller i särskilt hög grad den analytiska matrisen, när denna kännetecknas av att
elevernas prestationer bedöms utifrån på förhand specificerade och noggrant definierade mål
eller kvantitativa nivåbeskrivningar (eng. ”standards”). Vid denna typ av analytisk matris läggs
stor vikt vid jämförbarhet, objektivitet och rättvisa och att eleverna får exakt information från
början om vad de ska lära sig. Eisner kritiserar detta sätt att använda bedömningsmatriser.
Han menar, att kunskapen behandlas instrumentellt, och att matriserna därmed riskerar leda
till en mekanisk undervisning, som begränsar möjligheterna till improvisation och kreativitet.
Bedömningsmatrisens eventuella negativa effekter har självfallet att göra med hur matrisen
utformas. Risken för alltför detaljerad styrning blir mindre, när matrisen utformas för att
bedöma övergripande kunskapskvaliteter istället för detaljer eller kvantitativa mått (Wiggins,
1998). Försök med lärarstuderande antyder att möjligheterna för elever att själva medverka i
utformningen av matrisen förefaller ha påtagligt positiva effekter både på elevernas acceptans
av kriterierna och på deras resultat (Dysthe & Engelsen, 2003; Engelsen, 2006).
Sammanfattning

Bedömning har traditionellt syftat till att kontrollera i vilken utsträckning eleven har vissa
bestämda kunskaper, det vill säga bedömning med summativt syfte. Forskning har emellertid visat,
att denna tradition fört med sig negativa effekter på undervisning och lärande och att vissa
elevgrupper blir systematiskt missgynnade. Detta har internationellt lett till en omfattande
kritik mot konventionella prov och andra traditionella bedömningar samt till arbete med att
utveckla alternativa sätt att bedöma elever. Det så kallade ”nya bedömningsparadigmet” visar
således på förutsättningar och möjligheter att genom bedömning stötta elevers lärande. Stor vikt
läggs därför inom paradigmet på bedömning med formativt syfte. Vi har i forskningsgenomgången
också visat på möjligheter att i klassrummet kombinera de två bedömningsmodellerna.
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Grundläggande förutsättningar för formativ bedömning är, att det finns (på förhand)
formulerade mål och en öppenhet och tydlighet i vad som bedöms. De redovisade studierna
öppnar också för en mer successiv formulering av kriterier med deltagande av eleverna.
Viktiga krav på bedömningen är relevans i förhållande till mål och innehåll (validitet) och
autencitet. Detta innebär både krav på överensstämmelse mellan mål, undervisning och
bedömning samt att eleverna ges möjlighet att uppvisa ett bredare spektrum av kunskaper
och färdigheter i mer ”öppna” och komplexa bedömningsuppgifter. För att kunna bedöma
dessa kunskaper, måste emellertid bedömningsrepertoaren breddas. Om bedömningen ska ha
möjlighet att stödja elevernas lärande, krävs att den omfattar även själva processen och inte
bara slutprodukten.
Till de metoder som kan användas för att samla in underlag för bedömningar hör
exempelvis bedömningsmatriser, olika observations- och intervjuprotokoll samt portföljvärdering. Lärare
bör som regel använda flera olika metoder, där man vid varje tillfälle väljer den metod som
bäst fångar de kunskaper och/eller färdigheter man avser att bedöma.
För att ge möjlighet för eleven att visa sina kunskaper under optimala förhållanden och
för att samtidigt ge tillfällen för lärande kan den formativa bedömningen utformas så att den
blir interaktiv, vilket betyder att bedömningen innehåller samspel mellan eleven och läraren
och eleverna sinsemellan liksom med en artefakt10.11 Själva bedömningen kan även ske i
grupper. Vidare är det inte bara elevens ”typiska” prestationer som kan bedömas, utan också
vad hon/han klarar med hjälp och stöd från andra och med hjälpmedel.
Vid bedömning för att stödja lärande är feedback centralt. Uppgiftsrelaterad,
beskrivande feedback tenderar att ge positiva effekter på lärandet, men det finns olika typer
av beskrivande feedback. Den ”konstruerande” typen av feedback skiljer sig från den
”specificerande” genom att läraren delar med sig av ansvaret till eleven och de två
tillsammans kommer fram till vad som behöver förbättras. Eleverna blir på så sätt delaktiga i
bedömningsprocessen och uppmuntras till att bedöma sina egna prestationer, vilket ger dem
strategier för att utveckla sitt arbete. Förhållandet mellan lärare och elev förändras till att
10

”Artefakt” är ett av människan tillverkat föremål. Termen används ibland också om språket.
Den interaktiva examinationen vid lärarutbildningen, Malmö högskola, är ett exempel på sådant samspel (Jönsson m.fl.,
2005)
11
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också i bedömningen ta hänsyn till och involvera elevens perspektiv. Genom att involveras i
bedömningsprocessen har eleven möjlighet att bli mer självständig i sitt lärande. Själv- och
kamratbedömning är andra metoder som möjliggör större självständighet och ansvar i
förhållande till det egna och andras lärande. Bedömning av gruppers arbete och funktion är
en viktig men ofta förbisedd del av den formativa bedömningen (Malmberg & Svingby, 2005;
Malmberg, 2006).
Vilken vikt som bör ges åt mätsäkerheten i bedömningen (reliabiliteten) respektive åt
bedömningens validitet är beroende av bedömningens syfte. Reliabiliteten är en förutsättning
för validitet i storskaliga bedömningar, men inte i klassrumsbedömningar. Eftersom lärare
har tillgång till annan information än provresultat, finns det egentligen få tillfällen då
mätsäkerheten är av större betydelse vid klassrumsbedömningar. Lärare bör istället i första
hand fokusera på bedömningar av hög kvalitet med avseende på lärande, istället för att
utnyttja en stor mängd relativt mätsäkra, men mindre valida, prov. Ett systemtänkande kring
bedömning kan möjligen bidra till att synliggöra den relativa vikten av mätsäkerhet respektive
validitet hos de bedömningar, som ska ingå som underlag för betyg eller motsvarande.
Väl utformade bedömningsanvisningar, det vill säga anvisningar som tydliggör såväl
ingående bedömningskriterier som de kvalitativa ”måttstockar”12 varefter dessa ska bedömas,
kan utgöra en länk mellan summativa och formativa bedömningar. Poängen är att de
specificerar både vad som ska bedömas, samt vad som är att betrakta som en kvalitativt bättre
prestation i förhållande till respektive kriterium, vilket får konsekvenser både för summativa
och för formativa bedömningar.
Att bedömningar görs utifrån sådana anvisningar innebär inte nödvändigtvis att olika
lärare gör exakt samma värdering av samma prestation, vilket heller inte är rimligt att begära,
men bedömningen blir naturligtvis mer tillförlitlig än om den gjordes utan sådana
anvisningar. Det viktiga är, att bedömningen görs utifrån samma kriterier och utifrån samma
”måttstock”, vilket gör bedömningen likvärdig i fråga om kunskap.
Anvisningarna bidrar vidare till öppenheten och tydligheten i bedömningen. Med
matrisen tvingas bedömningskonstruktören bli explicit med vad som ska bedömas, vilket ger
Jämför definitionen av ”likvärdighet” i Skolverkets (2004c) handlingsplan för en rättssäker och likvärdig betygssättning
(sid. 3).
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eleverna insikt i vad det är som anses viktigt och vad som krävs av dem. Anvisningarna ger
även underlag för feedback och övning i självbedömning, vilket ger eleverna möjlighet att lära
sig hur bedömning går till och i förlängningen bli mer självständiga i sitt lärande.
En risk med anvisningar i matrisform är, att de blir alltför låsande och därmed hindrar
kreativiteten. Med alltför detaljerade anvisningar riskerar man dessutom att missa väsentliga
kunskapsaspekter. Ett bra alternativ är att låta eleverna själva delta i utvecklingen och/eller
diskussionen liksom i tillämpningen av anvisningarna. En viktig slutsats är vidare, att olika
ämnen skiljer sig åt på avgörande sätt, när det gäller på vilket sätt målen låter sig omformas
till bedömningsanvisningar.

Bedömning av ”kunskap”

Eftersom termen ”kunskap” uppfattas på många olika sätt finns det skäl att här söka
precisera den innebörd, som vi uppfattar ska gälla i samband med provbanken. Ramverkets
teoretiska utgångspunkter uttrycks via de ontologiska13 och epistemologiska14 antaganden
som uttrycks i läroplan, i kursplaner och i förarbeten till läroplanen. Den numera
internationellt dominerande kunskapsteorin beskriver kunskap som sociala konstruktioner,
vilka uppkommer och får sin mening i samspelet människor emellan och mellan människor
och artefakter (Bruner, 2001; Hedegaard, 1990; Säljö, 2000; 2005). Vår kunskap utvecklas i ett
växelspel mellan vad vi vill uppnå, den kunskap vi redan har, de frågor vi ställer, de problem
vi upplever samt de erfarenheter vi gör. Kunskap är inte bara kognitiv utan också sinnlig,
emotionell och praktisk. Vår kunskap är inte alltid medveten och explicit. En del av vår
kunskap är ”tyst”. Vi är inte medvetna om den och kan inte formulera den i ord (Molander,
1996; Polanyi, 1967). I betänkandet Skola för bildning uttrycks denna syn genom att
kunskapsbegreppet beskrivs med hjälp av fyra delaspekter: Färdigheter, Förståelsekunskap,
Förtrogenhetskunskap och Faktakunskaper. Betänkandet framhåller, att de olika aspekterna
inte är hierarkiskt ordnade. De är olika dimensioner av kunskap som finns samtidigt, och det
är djupet, omfånget och kvaliteten i varje dimension, som bestämmer människors kunskap
(Skolverket, 1996).
13
14

Med ”ontologi” avses vetenskapliga antaganden om verkligheten.
Kunskapsteori.
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Läroplanens kunskapsaspekter har mycket gemensamt med andra moderna
kunskapstaxonomier (t.ex. Biggs & Collins, 1982; Phye, 1997; Quellmalz & Hoskyn, 1997),
men avviker på avgörande sätt från Blooms taxonomi från 1956.
Skollagens andra paragraf visar konsekvensen av denna kunskapssyn. Enligt denna så
kallade ”Portalparagraf” ska skolan främja elevernas harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Två saker kan vara värda att notera i
denna skrivning. Dels står det ”harmoniska utveckling”, vilket innebär att elevernas såväl
intellektuella som praktiska, fysiska och konstnärliga sidor, ska utvecklas. Vidare står det
”ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”, vilket innebär att eleverna ska
tillägna sig ett kritiskt analyserande förhållningssätt, till exempel vana och förmåga att lyfta
fram problem, ställa ”varför-frågor” och formulera alternativ. Slutsatsen är, att vilka
kunskapsområden som ska behandlas i grundskolan, inte enbart kan bestämmas utifrån de
vetenskapliga disciplinernas frågeställningar, utan också med utgångspunkt från vardags- och
samhällslivet. I detta avseende skiljer sig grundskolan och gymnasieskolan åt, då den senare
har som uttalat syfte att förbereda för yrkesliv och högre studier (Skolverket, 1996).
En konsekvens av kunskapssynen är att eleverna i grundskolan (och självfallet också
eleverna i gymnasieskolan) måste utveckla en uppsättning intellektuella, emotionella och
praktiska verktyg, som kan användas även i andra sammanhang än där de lärts. Detta är ett
funktionellt perspektiv på kunskap.
I ”Skola för bildning” lyfter man även fram kunskapens kontextuella aspekt. Kunskap
finns i ett kulturellt sammanhang och är svårbegriplig lösryckt från sammanhanget. Tidigare
generationers kunskap finns inte enbart i form av bokkapitel eller muntliga berättelser. Den
finns också i de ting som vi omger oss med och använder oss av, liksom i de regler och lagar
som vi följer. För grundskolans undervisning följer ett behov av att ge eleverna möjligheter
att se kunskapen i artefakterna, att se kunskapens utveckling och sammanhang och de
grundläggande principerna bakom dagens självklara tillämpning. En konsekvens av det
kontextuella perspektivet är vidare behovet av att erbjuda eleverna autentiska lärsituationer i
skolan.
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Att få möjlighet att lära sig att i samtal pröva argument och att leva sig in i andras
argument och känslor, hänger samman med kunskapens konstruktiva och dialogiska aspekter.
Vi omges av en ökande mängd information som eleven måste lära sig att pröva värdet av för
att så eventuellt göra till sin egen kunskap. Utvecklandet av en kompetens att aktivt pröva
och skilja mer eller mindre väl grundade påståenden liksom egna för-givet-taganden
underlättas av möjligheter till dialog i skolan.
Det kunskapsbegrepp, som vägleder läroplanen och detta förslag till ramverk, kan
sammanfattas på följande sätt: Kunskap är inte en direkt avbildning av världen, utan snarare
en mänsklig konstruktion som hjälper oss att förstå vår omvärld och att skapa mening i
denna (a.a.). Denna konstruktion sker inte som en isolerad process i huvudet på en ensam
individ, utan är istället en social process, där människor tillsammans och med hjälp av tidigare
skapad kunskap bygger ny kunskap. Också barn och ungdomars kunskap skapas på samma
sätt i samspel med andra nu levande människor och i samspel med tidigare generationers
kunskaper, liksom genom olika slag av artefakter.
Den kunskapssyn, som präglar nuvarande läroplan, innebär vidare en förskjutning från
tidigare läroplaners fokus på fakta- och begreppskunskaper, till ett betonande av kunskap för
handling och tillämpning15. Läroplanens kunskapssyn är i linje med internationell teori vilken
beskriver kunskap som kompetens (Bronäs & Selander, 2006; Schön, 1987). Rubenson
(2001) visar till exempel, hur synen på det livslånga lärandet utvecklats från sjuttiotalets
utopiska kompetensmodell, över en utpräglad prestationsmodell till en situation där
kompetens- och prestationsmodeller samsas. Exempel på det senare är när OECD/PISA
definierar ”mathematical literacy” som en bred kompetens, det vill säga:
“… an individual´s capacity to identify and understand the role that mathematics
plays in the world, to make well-founded judgements and to use and engage with
mathematics in ways that meet the needs of that individual´s life as a constructive,
concerned and reflective citizen” (OECD, 2003, sid. 43).

15

Carlgren (2002) betecknar detta med termen ”kunskapskvaliteter”.

38

Ungefär samtidigt definierar samma organ ”scientific literacy” som “The capacity to use
scientific knowledge, to identify questions and to draw evidencebased conclusions in order to
understand and help make decisions about the natural world and changes made to it through
human actitivity” (a.a., sid. 76). OECD:s definition är betydligt mer avgränsad än
motsvarande definition av naturvetenskaplig kompetens av de danska forskarna Dolin,
Krogh och Troelsen (2003). De senare definierar kompetens som mål för skolans
naturvetenskapliga ämnen, och beskriver denna som individens förmåga och vilja att handla,
ensam och tillsammans med andra, och att därvid utnyttja naturvetenskapens ifrågasättande,
vetande, färdigheter, strategier och metakunskap till att skapa mening och autonomi samt för
att utöva medbestämmande i de livssammanhang, där det är relevant (Wedege, 2003).
Bernsteins (1996) jämförelse av å ena sidan bedömning, som är inriktad mot kompetens
(eng. ”competence”) respektive å andra sidan bedömning, som är inriktad mot prestation
(eng. ”performance”), är relevant i detta sammanhang. Bernstein pekar på att de två
inriktningarna innebär skillnader på flera viktiga områden. Den väsentliga skillnaden mellan
dessa

inriktningar

är,

att

prestationsbedömning

inriktar

sig

mot

vad

som

saknas.

Prestationsbedömning fokuserar således elevens brister, medan kompetensbedömning inriktar sig
på vad som finns, alltså på vad eleven faktiskt kan.
Kunskapssyn och krav på provbanken

Läroplanens kunskapssyn är tillsammans med uppdragstexten en viktig utgångspunkt för
uppbyggnaden av ett ramverk för provbanken. Skolans mål innehåller för grundskolans
ämnen sammantaget ett spektrum av kunskaper inom relativt breda innehållsliga områden.
Ett gemensamt mål för alla ämnen är förmåga att fungera i autentiska och komplexa
sammanhang. Grundskolans ramar innebär vidare att skolan lokalt har uppdraget att
precisera och anpassa målen till lokala omständigheter och enskilda elever. Organisationen
innebär ett stort ansvar för skolans lärare och ledning att formulera lokala mål och till dessa
anpassad bedömning. En grundläggande utgångspunkt är att bedömningen ska göras med
utgångspunkt i läroplanens mål och utifrån dess kunskapssyn. Skolverkets kvalitetsgranskning
från 2000 ger en antydan om brister i förhållande till dessa utgångspunkter:
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Formerna för att generera information om de studerandes kunskapsresultat följer
på många håll traditionella mönster med exempelvis skriftliga prov, särskilt i slutet
av en kurs. Trots att det pedagogiska arbetet ofta är inriktat på att bygga mer eller
mindre komplexa kompetenser hos de studerande, har inte metoder i
motsvarande grad utvecklats för att också mäta kunskaperna i ett sådan tillämpat
sammanhang (Skolverket, 2000, sid. 113).
Det kan finnas flera anledningar till skillnader mellan vad som undervisas och vad som
bedöms. Man har bland annat visat, att en del lärare inte uppfattat skillnaden i kunskapssyn
mellan tidigare och nuvarande betygssystem (Selghed, 2004), men också att lärare, som säger
sig vilja mäta förståelse ändå i realiteten bedömer relativt enkla minneskunskaper (Svingby,
1998). Resultaten antyder en brist både på verktyg och kompetens för att bedöma mer
komplexa kunskapskvaliteter och elevkompetenser. Bakom ligger även en motsättning mellan
de psykometriskt orienterade ideal, som förknippades med det tidigare relativa
betygssystemet, och den kvalitativa kunskapssyn med det målrelaterade betygssystem, som
dagens läroplan företräder. En ovilja att acceptera en mindre mätinriktad bedömning av
elevernas kunskaper, som framkommer i studier kring de nationella proven i grundskolan,
kan vara uttryck för en sådan konflikt. Flera lärare uttrycker kritik mot de muntliga
delproven, i vilka bedömningen anses vara alltför subjektiv (Skolverket, 2004a).
Bedömningen i klassrummet har brister, när det gäller systematik, medvetenhet,
öppenhet och tydlighet med avseende på vad bedömningen gäller, och hur olika prestationer
värderas. Möjligheterna för eleven att förstå vad bedömningen gäller, och vad som värderas,
är också otillräcklig (t.ex. Cederberg, 2006). Bristerna gäller framförallt bredden i
bedömningsformer. För lite av den moderna bedömningsrepertoaren används. Problemet
tycks också gälla hur bedömningen motsvarar läroplanens och kursplanernas mål. Många av
grundskolans mål är komplexa och svåra att bedöma, och även om man kan se innovativa
exempel på bedömning, saknas bra modeller för bedömning av dessa mål i klassrummet. Den
svenska forskningen inom området har vidare en blygsam omfattning och undervisningen på
lärarhögskolorna outvecklad, vilket innebär att också lärarnas kompetens är dåligt utvecklad
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(Högskoleverket, 2005). Samtidigt har det i anslutning till de nationella utvärderingarna för
samtliga grundskolans ämnen utvecklats både en kompetens och en reservoar av uppgifter
för år 9 och i någon mån också för det femte skolåret. Denna kompetens är spridd över
landet och kopplad till lärarutbildningen och borde självfallet kunna användas både vid
uppbyggnaden av och underhållet av provbanken.
På provbanken kan ställas kravet, att den ska bidra till att lösa de problem och
svårigheter avseende bedömning i klassrummet, som visats i forskningsrapporter och på
annat sätt.

Slutsatser

Den kunskapssyn, som enligt vår analys ska vägleda provbanken för grundskolan, kan
sammanfattas i följande didaktiska och teoretiska antaganden, som också ligger till grund för
”det nya bedömningsparadigmet” (Broadfoot, 1996, sid. 15):
− Kunskap och kompetens konstrueras i ett socialt och kulturellt samspel,
− Nytt lärande formas av tidigare kunskap och av kulturellt grundade erfarenheter,
− Effektivt lärande innehåller metakognition, det vill säga reflektion över det egna
lärandet, över det egna tänkandet och handlandet liksom över möjliga strategier för
förändring,
− En individs prestationer är beroende av situationen och av individens tolkning av
situationen,
− Prov mäter inte en människas kunskaper, utan vad hon vill, och förmår, visa av sin
kunskap vid bedömningstillfället,
− Människor har mer kunskap än de kan visa på individuella prov. Tillsammans med
andra kan de prestera mer.
Några konsekvenser av dessa antaganden för bedömning i klassrummet är:
− Använd bedömning formativt för att stödja elevens lärande,
− Använd bedömning för att utvärdera både elevernas kunskap och undervisningen,
− Använd utmanande uppgifter för att stimulera komplext tänkande,
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− Använd realistiska uppgifter för motivation och lärande på djupet,
− Gör förväntningarna synliga för eleven,
− Låt eleverna vara aktiva i bedömningen av sitt eget arbete,
− Låt eleverna samarbeta även vid bedömningstillfället,
− Låt eleverna själva formulera kriterier och medverka i bedömningen,
− Fokusera lärandeprocesser såväl som resultat.
Grundläggande förutsättningar för formativ bedömning är:
– tydliga, och i förväg formulerade, mål,
– överensstämmelse mellan mål, undervisning och bedömning,
–

väl utformade bedömningsanvisningar som ger underlag för beskrivande feedback
och självbedömning.
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Exempel på provbanker
Vi presenterar i det följande några exempel på prov- och uppgiftsbanker. De exempel, som
presenteras, har valts för att de representerar delvis olika lösningar på ”problemet” provbank.
Vi presenterar således inte en översikt över fältet. Provbankerna har valts från ett större antal,
som vi företrädesvis har funnit genom sökning via Internet, huvudsakligen med hjälp av
sökmotorn Google. Som söktermer har använts olika kombinationer av ”item banks”,
“assessment/test delivery systems” och ”assessment/test design systems”. Sökningen
innefattar endast engelskspråkig litteratur och sökresultatet har givit en tydlig
överrepresentation av källor från USA. Potentiellt intressanta provbanker, som publicerats på
andra språk, finns således inte representerade. Andra sökmetoder krävs för att finna dem.
Skolverkets provbanksmaterial för gymnasieskolan kompletterar de internationella exemplen.
I samband med urvalet har även andra begränsningar gjorts. Så har till exempel endast
internetbaserade lösningar valts. Skälet är att kapaciteten hos dagens datorer, och tillgången
på höghastighetsuppkoppling mot Internet, ger goda möjligheter att skapa prov- och
uppgiftsbanker, som kan lagra, hantera och distribuera komplexa data på ett enkelt sätt
(Quellmalz & Haertel, 2004). Ett undantag är provsystemet GSCE, som är helt
pappersbaserat.
En annan avgränsning är att de exempel, som presenteras, uteslutande är hämtade från
icke-kommersiella projekt. Även om det finns en stor mängd kommersiella provbanker, ger
dessa en ytterst begränsad insyn i hur banken är uppbyggd, samt vilket forsknings- eller
utvecklingsarbete som bedrivits. Detta begränsar möjligheterna att diskutera respektive
provbanks för- och nackdelar.
Det är värt att notera att majoriteten av de provbanker som presenteras, gäller
naturvetenskap och matematik. Detta grundar sig inte i ett medvetet urval, utan är en följd av
utbudet. Det är den inriktning, som förefaller ha prioriterats, när provbanker konstruerats.
Provbankerna presenteras med utgångspunkt efter vilket som är det mest framträdande syftet
med respektive bank.
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Provbankens främsta syfte: att tillhandahålla standardiserade prov

Det kanske vanligaste syftet med att inrätta en prov- eller uppgiftsbank, är att spara tid och
arbetsinsats vid konstruktion av provuppgifter som ska ingå i standardiserade prov, det vill
säga prov där handhavande och bedömning är definierade på förhand och lika för alla
(McMillan, 2004). För uppgifter som ska ingå i standardiserade prov, är det nämligen inte
enbart själva uppgiftskonstruktionen, som ingår i provkonstruktörernas arbete, utan även
utprövning av exempelvis uppgiftens svårighetsgrad, tillförlitligheten i bedömningen och (vid
normrelaterad bedömning) hur väl uppgiften särskiljer mellan olika elevers prestationer. De
psykometriska grunderna för hur uppgifterna i en bank ska relateras till varandra på ett
systematiskt sätt för att vara jämförbara, har därför varit ett av problemen med hur
uppgiftsbanker ska utformas. I den klassiska testteorin har uppgifternas mätegenskaper varit
knutna till den grupp elever som genomfört provet, och generalisering har endast varit möjlig
om provet genomförts av ett tillräckligt stort och slumpmässigt urval (Ramstedt, 1992).
Genom IRT (Item-Respons-Theory) kan man emellertid placera uppgifter från olika prov på
en gemensam skala och därigenom få fram deras relativa svårighetsgrad. Nya prov med i
förväg kända egenskaper kan så konstrueras genom man tar uppgifter från uppgiftsbanken.
Nya uppgifter kan också läggas till i banken utan allt för omfattande utprövning i form av
pilotstudier och utvärderingar (Rudner, 1998). De prov som lämpar sig bäst för den här
typen av uppgiftsbank, där uppgifterna är kalibrerade mot samma skala, är prov med många,
lättbedömda uppgifter. Komplexa, produktionsinriktade uppgifter är mindre lämpliga att ta in
i en sådan uppgiftsbank (Ramstedt, 1992).
I ett antal studier av senare datum, är utgångspunkten att standardiserade prov med ett
stort antal lättbedömda uppgifter inte är tillfredsställande, om bedömningen ska kunna stötta
elevernas lärande, eller om läraren ska kunna följa elevernas kunskapsutveckling (Mislevy,
Almond & Lukas, 2004). Detta hänger bland annat samman med att prov med många
lättbedömda uppgifter lätt resulterar i en atomisering av kunskapsinnehållet. Problemet
handlar också om att standardiserade prov många gånger är åtföljda av olika former av
sekretess, vilket inte ger möjligheter till återkoppling till eleverna (Wiggins, 1993).
Under senare tid har det utvecklats en mängd nya bedömningsformer, som gör det
möjligt få fram ett bredare underlag att bedöma elevernas kunskaper utifrån, inklusive
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komplexa prestationer. Ett potentiellt problem med sådana prov är tolkningen av komplexa
bedömningsunderlag. Vissa nordamerikanska forskare, ser ett problem i att det utvecklas en
stor mängd olika instrument och metoder, vilka fungerar parallellt och fristående från
varandra, och vars resultat inte är möjliga att jämföra. Ett sätt att motverka denna utveckling
är att skapa ett gemensamt teoretiskt ramverk för bedömningsdesign som kan anpassas till
olika syften (Almond, Steinberg & Mislevy, 2002; Mislevy m.fl., 2004).
Ett teoretiskt ramverk för konstruktion av bedömning – ECD

Forskare vid det amerikanska Educational Testing Service har inom projektet Evidence-Centered
Design (ECD) utvecklat ett teoretiskt ramverk, som syftar till att garantera att de
uppgifter/prov som konstrueras, liksom det sätt som uppgifterna bedöms på, har en valid
relation till de kunskaper bedömningen syftar till. Det teoretiska ramverket tydliggör
förhållandet mellan de slutsatser bedömaren vill kunna dra om elevens kunskaper, vilket
underlag (evidence) som krävs för att kunna dra dessa slutsatser, samt vad som krävs av
bedömningen. Ramverket syftar vidare till, att på ett flexibelt sätt kunna hantera ett brett
urval av olika bedömningsformer - från flervalsfrågor till portfoliobedömning. Det
gemensamma teoretiska ramverket ger dessutom bra förutsättningar att koordinera olika
typer av experter (statistiker, ämnesexperter och datatekniker) vid provkonstruktionen
(Mislevy m.fl., 2004).
Principled Assessment Designs for Inquiry – PADI

ECD-ramverket har implementerats i ett utvecklingsprojekt: Principled Assessment Designs for
Inquiry (PADI), vilket dels syftar till att skapa en teoretisk struktur för att bedöma
naturvetenskaplig begreppsförståelse, och dels till att utveckla en teknisk lösning för
konstruktion av uppgifter inriktade mot undersökande arbetssätt i naturvetenskap (Cromley
& Mislevy, 2004). PADI-projektet är i skrivande stund under uppbyggnad. Bakom projektet
står flera amerikanska universitet och organisationer med intresse för utbildning: SRI
International, University of Maryland, University of California Berkeley, Lawrence Hall of Science och
University of Michigan (PADI, 2006).
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PADI-projektet har utvecklat en generell struktur för bedömning bestående av tre delar:
design, uppgiftsmallar och uppgiftsspecifikationer. Design handlar om att koppla samman de kunskaper
som ska bedömas, med en beskrivning av hur eleven kan demonstrera dessa kunskaper, samt
att ange vilken typ av uppgifter som kan användas för att eleverna ska ha möjlighet att visa vad
de kan.
Uppgiftsmallar skapas utifrån det ramverk för bedömningsdesign, vilket utvecklats inom
projektet Evidence-Centered Design som nämndes tidigare. De utgör en slags ”yttre skal” för
uppgiften. Detta ”skal” kan sedan användas för att konstruera flera likartade uppgifter, men
där till exempel siffrorna i uppgiften kan varieras. Genom uppgiftsspecifikationerna kan
uppgifterna göras åtkomliga över Internet och användas i automatiserade system (Cromley &
Mislevy, 2004).
PADI-systemet

innehåller

även

ett

webbaserat

redigeringsverktyg

för

bedömningskonstruktion. Eftersom det underliggande systemet är uppbyggt kring en mängd
komplexa kopplingar mellan olika egenskaper i de konstruktionsmallar, som används för
bedömningskonstruktionen, är det svårt för en användare att på egen hand utgå från en
konstruktionsmall och skapa en uppgift. Systemet är därför tänkt att innehålla en steg-försteg-guide, som hjälper användaren att nyttja konstruktionsmallarna. Man har för detta
ändamål skapat parallella guider, både sådana där användaren bara får färdiga alternativ att
välja mellan och mer komplexa och flexibla guider. Inga empiriska användarstudier har hittills
gjorts för att undersöka hur guiderna upplevs av nya användare (Hamel & Schank, 2005).
En målsättning med PADI-projektet är att efter hand skapa en databas med exempel på
bedömningsuppgifter med tillhörande rättningssystem, som utvecklats inom ramen för
projektet (Quellmalz & Haertel, 2004). Tanken är, att lärare ska ges möjlighet att gå in i
banken och välja mellan ett antal olika uppgifter. PADI riktar sig dock framförallt mot
professionella

provkonstruktörer

och

fokus

ligger

på

själva

principen

för

bedömningskonstruktion och inte på uppgifterna i sig (Mislevy, Haertel & Murphy, 2005).
Man har emellertid i samarbete med andra projekt tagit fram olika exempel på praktiska
lösningar.
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Global Learning to Benefit the Environment – GLOBE

PADI-systemet har tillämpats i samarbete med andra projekt. Ett sådant exempel är
samarbetet med Global Learning to Benefit the Environment (GLOBE). GLOBE (www.globe.gov)
är ett internationellt utbildningsprojekt, där eleverna gör vetenskapliga mätningar i vatten, luft
och jord. Data från dessa mätningar skickas sedan till ett centralt dataarkiv, där de kan
användas av såväl forskare som de elever och lärare, som deltar i projektet. SRI International,
en oberoende forsknings- och utvecklingsorganisation, har tidigare samarbetat med GLOBE
för att utveckla bedömningsredskap, som kan användas av lärare för att bedöma hur eleverna
använder data från GLOBE, för att lösa autentiska problem. Detta resulterade bland annat i
ett antal uppgifter till vilka även bedömningsmatriser utvecklades. Vidare togs det fram en
guide för att hjälpa lärare utveckla egna bedömningar. I samarbetet mellan PADI och
GLOBE, rekonstruerades bedömningsresurserna från GLOBE och gjordes om för att passa
in i PADI-systemet. Detta visar, hur PADI kan anpassas för att hantera bedömningen av mer
tillämpade uppgifter som planering, analys, tolkning av data och kommunikation. Slutsatsen
dras, att de uppgiftsmallar som utvecklats i PADI-systemet, utifrån bedömningsresurserna i
GLOBE, kan användas för att stötta konstruktionen av ytterligare bedömningsuppgifter
inom GLOBE. De kan även användas för att skapa andra tillämpade uppgifter inom
naturvetenskap (Haydel DeBarger, Yumoto & Quellmalz, 2005). Ett exempel på en uppgift
från GLOBE finns i Figur 2.
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Figur 2a.

Exempel på uppgift från GLOBE

You are a student at La Colina Junior High School located in the coastal town of Santa Barbara in
Southern California. Your class is planning a beach party and you are on the planning committee. Santa
Barbara frequently experiences a great range in cloud cover due to its elevation and proximity to the
ocean. You have been asked to report to the committee your recommendations for when the party should
be held. Given air temperature and cloud coverage data collected at La Colina Junior High, your job is to
determine what, if any, relationship there is between cloud cover and temperature at your school and use
this information to make a recommendation report to the committee that includes: a) the best time to hold
the party and b) additional data to study that would help you make a better decision.
Uppgiften, som är avsedd för elever i 10-13-årsåldern, visar hur ett autentiskt problem kan
användas i en omfattande och komplex uppgift, som innehåller både generella kompetenser
och ämnesspecifika kunskaper. Uppgiften kräver att eleven gör en systematisk undersökning,
planerar, väljer ut och analyserar data och redovisar resultatet i en skriftlig rekommendation.
Uppgiften är tänkt att utföras individuellt och är indelad i sex delmoment som stöttar elevens
arbete. Från http://www.globe.gov/.
Figur 2b.

Exempel på datamaterial från GLOBE

Den data som används
http://www.globe.gov/.
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i

GLOBE

är

autentisk

och

insamlad

av

elever.

Från

Figur 2c.

Del av bedömningsmatris från GLOBE
1
2
Absent
Partially
Criteria
inaccurate
developed
confused

Plan
Investigations
Set up a new,
appropriate
problem/
application

Appropriate
Accurate
Sufficient

Design is
inappropriate,
cannot be
followed,
impractical

Design an
experiment

Design is
mostly
appropriate,
general,
somewhat
flawed

3
Adequately
developed

Design is
appropriate,
may have a
minor flaw,
lack some
detail

4
Fully
Developed

Proposes an
organized
design and
logical
procedures
appropriate for
answering the
question

Plan is
incomplete,
addresses only
part of the
problem

Specify
measurements/
variables to
investigate
Pose relevant
questions

Bedömningsmatrisen avser bedömning av förmågan att planera en undersökning.
Bedömning görs dels av behandlingen av relevanta begrepp och dels av
problemlösningsstrategier. Matrisen innehåller en beskrivning för varje aspekt (i detta fall
planering) som bedöms, samt fyra kvalitativa nivåer från “Absent, inaccurate, confused” till
“Fully developed”. Från http://www.globe.gov/.

Full Option Science System – FOSS – ett system för självbedömning

Samarbetet med Full Option Science System (FOSS) är ytterligare ett exempel på samarbete
mellan PADI och andra projekt. FOSS skapade en kurs i fysik för motsvarande grundskolans
senare år. Tillsammans med PADI utvecklades sedan ett webbaserat, interaktivt
självbedömningssystem,

med

syftet

att

stödja

elevernas

lärande.

Systemet

har

tio

problemlösningsnivåer med ökande svårighetsgrad samt både ett övningsläge, där eleverna kan
träna problemlösning, och ett bedömningsläge. Övningsläget fungerar som en handledning till
dess att eleven känner sig redo att testa sig själv. För att kunna utveckla olika
problemuppgifter för varje nivå användes en form av uppgiftsmallar från PADI-systemet, där
själva uppgiften är densamma, men de numeriska värdena väljs slumpmässigt från en pool av
lämpliga värden. Ett par exempel på uppgifter visas i Figur 3.
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Figur 3.

Exempel på uppgifter från FOSS

Uppgifterna, som är utvecklade för elever i åldern 10-13 år, är enkla, begränsade uppgifter,
som visserligen finns i ett kontext, men som i grunden går ut på att beräkna hastigheten
som en funktion av avstånd och tid. De båda uppgifterna visar hur man använt samma mall
för att konstruera uppgifter med olika numeriska värden och delvis olika innehåll. Den nedre
bilden visar även hur hjälpsystemet fungerar. Det finns inga bedömningsanvisningar till
uppgiften eftersom bedömningen görs via en rättningsserver. Från Timms och Kennedy
(2005).
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Självbedömningssystemet innehåller även en automatiserad hjälpfunktion. Första gången en elev
loggar in i systemet, får hon/han göra ett förprov. Systemet registrerar elevens svar på
uppgifterna i provet och grupperar dem i ämnesrelaterade respektive matematiska kunskaper.
När eleven är klar med provet, skickas svaren automatiskt till en rättningsserver, vilken är en
del av PADI-systemet. Statistiska modeller för hur resultaten ska rättas ingår som en del i
uppgiftsspecifikationerna och är inbyggda i självbedömningssystemet. Med hjälp av dessa
statistiska modeller gör rättningsservern en kunskapsbedömning för varje elev. Denna
bedömning skickas sedan tillbaka till självvärderingssystemet, som för varje elev skapar en
”kunskapshistorik” grundad i resultaten på uppgifterna. Resultatet på den senaste
bedömningen används även som underlag av systemet, som avgör vilken hjälp eleven får vid
nästa övningsomgång. Hjälpen är textbaserad, och ger anvisningar om vilka egenskaper i
uppgiften, som eleven speciellt bör uppmärksamma (Figur 2). För närvarande genomförs en
studie för att undersöka självbedömningssystemets effektivitet, när det gäller att ge
individuellt anpassad hjälp (Kennedy, Timms, Long, Ketchner & Bluestein, 2005).
Slutsatser

PADI är en tekniskt avancerad provbank, som väver samman modern teori för pedagogiska
mätningar med naturvetenskapligt didaktisk forskning. Det gemensamma teoretiska
ramverket garanterar likvärdig bedömning genom att det innehåll bedömningen riktar sig mot
är noga specificerat, samtidigt som bedömningen görs efter en gemensam och jämförbar
skala. Det faktum att ämnesdidaktisk forskning inarbetats i uppgiftsmallarna, i form av
exempelvis elevers vardagsföreställningar kring naturvetenskapliga fenomen, torde ge goda
förutsättningar för diagnosticering av elevernas kunskaper. Genom att använda provuppgifter
från GLOBE, visar man att PADI-systemet, trots hög grad av standardisering, inte är
begränsat till lättbedömda uppgifter, utan att systemet kan hantera även mer autentiska
uppgifter.
Samarbetet med FOSS visar PADI-systemets potential för vad som ofta kallas
”computerized adaptive testing”, eller CAT. Det innebär att systemet skattar elevens förmåga
utifrån ett förtest och anpassar efterföljande uppgifter efter detta. CAT kan dels spara tid,
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men också reducera den frustration som det innebär att behöva svara på frågor som ligger
antingen för högt eller för lågt i förhållande till den egna förmågan.
Ett problem med CAT är i allmänhet att eleven inte har någon möjlighet att gå tillbaka
och förbättra sina svar (Urbina, 2004). FOSS-modellen har löst detta problem genom att dels
innehålla ett bedömningsläge, där eleven själv kan välja när hon/han känner sig redo att testa
sina kunskaper och dels erbjuda ett övningsläge, där eleven kan få textbaserad feedback.
Själva bedömningsarbetet är dock dolt för både elev och lärare. Elevens svar skickas till en
rättningsserver, som i sin tur skickar tillbaka resultat som en form av kunskapshistorik. Det
innebär att läraren inte har någon möjlighet att se och förstå det bedömningsarbete som
utförs. En schematisk sammanfattning av slutsatserna visas i Tabell 2.
Tabell 2.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem
som PADI-systemet kan tänkas bidra till att uppfylla, samt vilka svårigheter
som eventuellt kan vara förknippade med systemet.

Syften för Skolverkets provsystem som
systemet kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Eventuella svårigheter
Att det är ett tekniskt komplext system kan
göra att:

Likvärdighet

- fördelarna är begränsade till de uppgifter
som konstrueras inom ramen för provbanken.

Måluppfyllelse

- det är svårt för lärare att konstruera uppgifter
och förstå vad som sker vid bedömningen.

Diagnos

Provbankens främsta syfte:
att underlätta lärarens konstruktion av bedömningsuppgifter - SMARD

En provbank vars syfte för är att underlätta lärarnas arbete behöver inte ha samma krav vad
gäller statistisk jämförbarhet som en provbank avsedd för storskalig utvärdering. Den är
heller inte begränsad av kravet på att innehålla många lättbedömda uppgifter, utan kan
utnyttja större och mer komplexa uppgifter. En enkel modell för detta ändamål är en proveller uppgiftsbank, där lärare skickar in uppgifter och/eller prov som de själva skapat.
Därigenom kan lärarna ta del av varandras undervisnings- och bedömningsmaterial.
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Ett exempel på en lärarkonstruerad prov- och uppgiftsbank var Secondary Mathematics
Assessment and Resource Database (SMARD), som lades ner i februari 2006. SMARD ägdes och
underhölls av Queensland Association of Mathematics Teachers, Australien. Syftet med banken var
att erbjuda lärare möjligheten att dela med sig av sina uppgifter och ta del av andras. Som
namnet visar hade SMARD inriktning mot matematik. Målgruppen var matematiklärare
verksamma främst i skolans senare år. Det framgår av bankens självbeskrivning, att de
uppgifter som ingick i databasen var av ytterst varierande slag och kvalitet, men att det fanns
en övervikt av mer komplexa uppgifter. Svårighetsgraden på uppgifterna varierade, precis
som utformningen av bedömningsanvisningarna. Vissa uppgifter saknade helt anvisningar för
hur svaren skulle bedömas, medan andra innehöll utförligare anvisningar, exempelvis hur
poängfördelning borde ske på olika deluppgifter (för exempel på en uppgift och
bedömningsanvisningar, se Figur 4).
Eftersom syftet med SMARD var att underlätta för lärarna, var databasen indelad efter
ämnes- och kursinnehåll och det fanns även en sökfunktion för nyckelord. Det stod
användaren fritt att plocka från uppgifterna i databasen och alla uppmanades att bidra med
egna uppgifter (SMARD, 2006).
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Figur 4.

Inledningen till en uppgift om navigering, samt bedömningsanvisningar, från SMARD

12 Maths A
Navigation Assignment
Name: __________________________

Due Date: ____________

Ratings:
Mathematical Techniques
Communication

/ 15

Plotting a course
You plan to sail at night from Hausen’s Pub to the jetty, along the western side of Long Island.
1. Plot a course subject to the following conditions:
•
•

you want to stay at least two nautical miles from the island and any rocks;
you want to minimise the number of courses that you must plot (three courses
maximum). (2 marks)
/…/
Marking Scheme
1. one mark off for each error,
1/2 mark for minor error
2. one mark off for each error,
1/2 mark for minor error
3. distance - 1 mark
time - 1 mark
fuel - 1 mark
4. correct bearing - 1 mark
correct distance - 1 mark
5. one mark off for each error,
1/2 mark for minor error
6. one mark off for each error,
1/2 mark for minor error
Total

Max Marks
2
3

3
2
2
3
15

Uppgiften tillhör den kategori av mer komplexa uppgifter som SMARD uppmuntrade till att lärare
skulle bidra med. Som framgår av figuren, innehåller bedömningsanvisningarna inga
beskrivningar av vilka kunskapsaspekter som bedöms eller vilka kvalitativa nivåer som eleverna
kan uppvisa vid lösning av de olika deluppgifter som ingår. Detta innebär att bedömning utifrån
anvisningarna inte visar vilka matematiska kunskaper som eleverna fattas, och att de därmed
inte är anpassade för formativ bedömning. Från http://smard.cqu.edu.au/.
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Slutsatser

Syftet med SMARD var att underlätta för lärarna att ta del av varandras uppgifter. Det fanns
inga ambitioner för att bedömningen av uppgifterna i banken skulle vara likvärdig.
Uppgifterna varierade också med avseende på om de åtföljdes av bedömningsanvisningar.
Även då sådana anvisningar förekom var de av högst skiftande utformning. Det fanns heller
inga kvalitetskrav på de uppgifter, som togs in i databasen. Erfarenheterna från SMARD
pekar på problemen med en provbank som helt och hållet bygger på lärares bidrag. En
schematisk sammanfattning av slutsatserna visas i Tabell 3.
Tabell 3.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem
som SMARD-systemet kan tänkas bidra till att uppfylla, andra fördelar (vilka
dock inte uttrycks som syften för Skolverkets provsystem), samt vilka
svårigheter som eventuellt kan vara förknippade med systemet.

Syften för Skolverkets
provsystem som systemet
kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Andra fördelar:

Eventuella svårigheter:

Billig

Låg grad av likvärdighet.

Användarvänlig

Varierande kvalitet på både uppgifter
och bedömningsanvisningar.
Osäkert om överensstämmelse finns
mellan mål och bedömning.

Provbankens främsta syfte:
att sprida förebildliga uppgifter – Performance Assessment Links in Science (PALS)

PALS är utvecklat av Center for Technology and Learning och SRI International i USA. Syftet med
detta projekt är att skapa bättre förutsättningar för spridning och utveckling av förebildliga
uppgifter och andra hjälpmedel för bedömning av elever (Quellmalz, Hinojosa, Hinojosa &
Schank, 2000), vilket innebär att denna uppgiftsbank är uppbyggd på ett helt annat sätt än
SMARD och PADI.
I likhet med PADI, inriktar sig PALS mot komplexa och tillämpade kunskaper inom
naturvetenskapsområdet, där uppgifterna är tänkta att vara förebildliga. PALS erbjuder även
möjligheter för mer storskalig användning. En stor skillnad är emellertid att PALS inte bara
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syftar till att sprida bra uppgifter, utan också innehåller ett moment av utbildning av lärare. Som en följd
av att PALS inriktar sig mot såväl klassrumsbedömningar som mer storskalig användning, har
provbanken två avdelningar. Den första avdelningen består av uppgifter, som direkt kan
användas av lärare på alla nivåer i skolan (elementary, middle och secondary), medan den
andra avdelningen är reserverad för statliga organisationer och mer storskaliga
bedömningsprojekt (Quellmalz m.fl., 2000). De krav, som ställs för de storskaliga
bedömningarna, påverkar inte med nödvändighet utformningen av de resurser, som riktar sig
direkt till lärarna.
En grundläggande idé inom projektet är att överensstämmelsen mellan kursplanemål
och bedömning är av fundamental betydelse, bland annat för att tydliggöra förväntningarna
på eleverna. Databasen är därför uppbyggd för att göra det möjligt för läraren att se samband
mellan uppgifter och mål. Sambanden används för att på ett dynamiskt sätt skapa så kallade
”assessment charts”; en sorts matriser som läraren kan använda för att kontrollera
överensstämmelsen mellan mål och de uppgifter hon/han valt för sin bedömning (Figur 5).
Figur 5.

Exempel på ”Assessment chart” från PALS

I matrisen ställs de mål eller betygskriterier (”standards”) som ingår i bedömningen (till
vänster) mot de uppgifter som valts (överst), vilket visar överensstämmelsen mellan uppgift
och bedömning. Matrisen kan dessutom sparas, vilket ger möjlighet att systematiskt pröva
samma mål med flera uppgifter – något som är nödvändigt för att undvika att bedömningen
blir allt för kontextberoende. Från http://pals.sri.com/.
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Utvecklingen av förebildliga uppgifter, som direkt kan användas av lärare, har inneburit en
systematisk insamling av lämpliga uppgifter, vilka hämtats från flera olika källor och sedan
anpassats. Huvuddelen av anpassningen av de insamlade uppgifterna har inneburit att man
utarbetat bedömningsanvisningar och övningshäften samt indexerat uppgifterna i förhållande
till mål i kursplanen. Anpassningen har också i viss utsträckning inneburit, att man
sammanställt tekniska data för uppgifterna, till exempel reliabilitetsmått.
Vid slutrapporteringen av projektet efter cirka tre år fanns det ungefär 170 uppgifter i
databasen och ytterligare 50 var under bearbetning (Quellmalz m.fl., 2000). Man har
efterhand utvidgat antalet naturvetenskapliga ämnesområden, som omfattas av banken,
framför allt genom att lägga till uppgifter inom biologi, geovetenskap och rymdteknologi.
Uppgifterna täcker emellertid inte målen på ett tillfredsställande sätt. Några uppgifter, som
handlar om naturvetenskapens historia och naturvetenskapens karaktär, finns således inte i
banken. Uppgifter som anknyter till personliga eller sociala perspektiv är också
underrepresenterade

(Herman,

2000).

För

ett

exempel

på

uppgift

och

bedömningsanvisningar, se Figur 6.
Inom PALS-projektet har det bedrivits en teknisk utveckling, som inneburit att man
tagit fram nya funktioner för att underlätta för användaren. Exempel på sådana funktioner är
förbättrad sökfunktion med relevansmarkeringar och fler ämnesrelaterade nyckelord, möjlighet att skapa och
spara lärarens personliga ”assessments charts”, användarrecensioner av uppgifter och PALS-guiden.
PALS-guiden fungerar som ett interaktivt redskap för att hjälpa användaren att anpassa
uppgifter som finns i banken till sina egna behov. Den ger även detaljerad information om
uppgiftens vitala komponenter: mål, uppgift och bedömningsanvisningar. För var och en av
dessa tre komponenter finns resurser i banken, som kan öka lärarens kunskap om
bedömning: (1) en översikt av vilken roll varje komponent har i bedömningssystemet, (2) hur
man gör för att åstadkomma en effektiv bedömningsdesign, (3) vanliga fel vid utformning av
en bedömningsdesign, (4) exempel som illustrerar bra och dålig design och (5) en lista med
referenser till artiklar, böcker och rapporter, som kan ge ytterligare information och stöd.
PALS kan därmed benämnas ”resursbank”, vilket betyder att man förutom provuppgifter även
erbjuder andra typer av resurser med avseende på bedömning.
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Även om databasen är uppbyggd av färdiga uppgifter, kan användaren anpassa
uppgifterna till sina egna behov genom att följa en interaktiv handledning steg-för-steg.
Genom en uppsättning mallar kan användaren modifiera en befintlig uppgift och sedan
skriva ut den för eget bruk. De olika stegen i anpassningen innebär att läraren lägger till eller
tar bort målformuleringar, omarbetar själva uppgiften och dess anvisningar samt anpassar
bedömningsanvisningarna.
Man

har

inom

projektet

studerat

både provbankens kvaliteter

och

dess

användarvänlighet via användarstatistik, användarintervjuer, studier av effekten av träning av
bedömare över Internet, recensioner av enskilda uppgifter, kommentarer från deltagare i så
kallade ”PALS sessions”, enkäter, telefonintervjuer och fallstudier av utvecklingsprogram.
Utifrån besöksstatistiken på hemsidan kan man se att användningen av resursbanken
har ökat och under projektets sista år tredubblades antalet användare. Hemsidan har haft
över 32 000 besökare. IP-adresserna visar att dessa kommer från över 40 olika länder,
däribland USA, Canada, Australien, Storbritannien, Singapore, Nya Zeeland, Sydkorea,
Malaysia, Japan, Sydafrika, Nederländerna och Tyskland.
En fallstudie genomfördes under 1999-2000 i ett distrikt med cirka 15 000 elever i 35
skolor. Fokus låg på att distriktet skulle utveckla uppgifter som del i en bedömningsstrategi
för att utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Lärarna uppskattade att PALS upplägg följer
den klassiska naturvetenskapliga sekvensen: samla data, göra observationer, lösa ett
problem och skriva en slutsats. De ansåg att uppgiftsbanken gav dem tillgång till en mängd
bedömningsuppgifter av stor bredd, tillsammans med bedömningsanvisningar och annat
material de aldrig konfronterats med tidigare. Studien visar, att lärarnas erfarenheter av PALS
utvecklades till en integrerad del av deras bedömningspraxis. De deltagande lärarna ansåg
uppgiftsbanken

vara

bra

eftersom

den

gav

exempel

på

bra

och

dåliga

bedömningsanvisningar, vilka kunde användas som redskap för att konstruera egna
anvisningar, men också att de kunde lära sig en mängd olika saker med hjälp av databasen,
som hur man använder bedömningsmatriser för att förbättra följdriktigheten i sin egen
bedömning. Distriktet har i sin tur gjort en uppföljningsplan där PALS utgör en komponent i
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utbildningen av lärare. Ett annat skoldistrikt har också påbörjat implementeringen av en
skolutvecklingsplan där PALS kommer att spela en viktig roll.
Användarna har getts möjligheten att recensera uppgifterna i databasen dels genom att
svara på ett par fasta frågor och dels genom egna kommentarer kring uppgifternas
svårighetsgrad. Kommentarer har också kommit kring nyttan av de bedömningsanvisningar
och elevlösningar som erbjuds via hemsidan samt hur lätt det var att anpassa uppgifterna för
egna behov. Man har inom ramen för projektet genomfört åtta online-diskussioner med
totalt 40 deltagare. Varje diskussion var organiserad runt ett visst ämne. Deltagarna sträckte
sig från lärarstudenter till erfarna lärare och universitetslärare. Samtliga diskussionsdeltagare
uttryckte sig i positiva ordalag angående PALS. I en annan studie besvarade åtta grupper med
sammanlagt 142 lärare och 63 skolledare (eller motsvarande) enkäter. Flertalet ansåg att
PALS var lätt att använda samt en bra resurs för lärare. Alla i undersökningsgruppen trodde,
att de skulle kunna använda de resurser som banken erbjöd redan under innevarande läsår.
Lärarna tänkte sig använda uppgiftsbanken för att bedöma de egna eleverna, för att
samarbeta med andra lärare, för att utveckla den egna bedömningen i naturvetenskap, som
redskap för professionell utveckling, för att lära sig mer om bedömning – antingen på egen
hand eller tillsammans med andra lärare – och för att tillsammans med kollegor förändra sin
undervisning i naturvetenskap. Skolledarpersonal tänkte använda provbanken till att hjälpa
lärarna välja bedömningsuppgifter och för att hjälpa lärarna att utveckla sin egen bedömning i
naturvetenskapliga ämnen. Resultaten visade, att de deltagande lärarna var villiga att dela med
sig av sina erfarenheter, till exempel genom att skicka in anpassade uppgifter,
bedömningsanvisningar och elevsvar. För att följa upp dessa positiva uttalanden med frågor
om lärare verkligen använde banken i verkligheten, genomfördes telefonintervjuer och epostkorrespondens med dem, som genomgått utbildning på PALS de senaste 18 månaderna.
Resultaten tyder på att lärarna använder, alternativt planerar att använda, PALS-uppgifter i
sin undervisning (Quellmalz m.fl., 2000).
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Figur 6a.

Exempel på uppgift från PALS
Tree study: Task with Student Directions
Contributed by: New Standards (NS)
The questions below are all about trees and leaves. Read each question carefully and write
as complete an answer as you can.

Leaves from a tree have different sizes. Before you can decide about the usual size of leaves, you
need to measure several of them.

1. Measure the length of these four leaves to the nearest millimeter (mm). Carefully

organize and record your measurements below.

2. If you were given another leaf from the same tree, how long do you think it would be?

Explain why you chose this length.
3. How correct do you think your measurements are? What two things could make your

measurements wrong?
4. A group of 4th graders was trying to learn more about the characteristics of the trees around

their school. What would be a good question for them to investigate?
Uppgiften är anpassad för skolår 4 i USA. Eleverna ska mäta olika löv med en linjal och
sedan identifiera mönster i sina data. Dessutom förväntas de resonera kring felkällor i
mätningen och formulera nya frågor som kan undersökas. Uppgiften är således inriktad mot
olika förmågor ingående i ett naturvetenskapligt arbetssätt. Från http://pals.sri.com/.
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Figur 6b.
Exempel på bedömningsanvisningar från PALS
Scoring Guide: Tree Study - Question 1
2
The response includes accurate measurements for at least three of the four leaves* (+/- 2
mm). The data is clearly displayed and includes (A-D) for each measurement. A data table
may be included. Appropriate units of measure are indicated. (*Reference values for
measurements of each leaf, A-D: 69; 63; 77; 55.)
1

The response might lack accurate measurements for two or more leaves labels for leaves
(A-D). The data display may not be clearly labeled (A-D) or might be written such that the
leaf measurements cannot be read reliably. Units of measure might be missing,
inappropriate, or not match the numerical values.

0

The response might contain a restatement of the question, but does not include adequate
evidence of student ability to use a ruler and/or organize and display data. Leaf
measurements might be inaccurate, lack appropriate units, and lack labels.

Off

The response might include marks, words, or phrases, but the response is unrelated to the

topic

situation in the question.

Blank

No marks were made in the student response section.

Dessa anvisningar tillhör den uppgift om blad som visas i Figur 5a och avser första frågan.
Som framgår av figuren, innehåller anvisningarna kvalitativa nivåer som eleverna kan
uppvisa vid lösning av de olika deluppgifter som ingår (det finns även autentiska
elevlösningar till uppgifterna, vilka inte visas här). Detta innebär att bedömning utifrån
anvisningarna ger goda förutsättningar för att användas vid formativ bedömning, samtidigt
som en likvärdig bedömning underlättas. Från http://pals.sri.com/.

Slutsatser

Att det finns ett samband mellan mål och bedömning är en förutsättning för måluppfyllelse.
PALS tydliggör detta samband genom så kallade ”assessment charts”. PALS innehåller
dessutom förebildliga uppgifter, som åtföljs av tydliga bedömningsanvisningar och
mättekniska data. Sammantaget ger PALS-provbanken goda förutsättningar för en likvärdig
bedömning och ökad måluppfyllelse, men även möjligheter att fånga elevernas starka och
svaga sidor med stöd av bedömningsanvisningarna.
PALS har lagt stor vikt vid användarvänlighet och ger lärare stöd för att anpassa
uppgifterna efter lokala behov. Man erbjuder också resurser för att användarna ska kunna
lära sig mer om kritiska moment i konstruktionen av bedömningsuppgifter av hög kvalitet,
vilket torde vara essentiellt för att få till stånd positiva spridningseffekter utöver de

61

bedömningsuppgifter, som hämtas eller modifieras via databasen. En schematisk
sammanfattning av slutsatserna visas i Tabell 4.
Tabell 4.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem
som PALS-systemet kan tänkas bidra till att uppfylla, andra fördelar (vilka dock
inte uttrycks som syften för Skolverkets provsystem), samt vilka svårigheter
som eventuellt kan vara förknippade med systemet.

Syften för Skolverkets
provsystem som systemet
kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Andra fördelar:

Eventuella svårigheter

Urvalet:
Tydliggör överens- gynnar redan väl tillgodosedda
stämmelse mellan
ämnesområden och
mål och bedömning
- ger signaler om vad som är viktigt.
och möjliggör
systematisk prövning
av målen.

Måluppfyllelse

Användarvänlig

Utförliga bedömningsanvisningar ger
förutsättningar till:
-diagnos och
-likvärdighet.

Innehåller
kompetensutveckling
av användarna som
ger förutsättningar
för spridningseffekter.

Användaren kan hämta uppgifter utan
att ta del av
kompetensutvecklingsresurserna.

Provbankens främsta syfte: att utbilda lärarna - ADDS

The Assessment Design and Delivery System (ADDS) är ett webbaserat redskap för
bedömningskonstruktion. Det utvecklas av lärare och forskare vid National Center for Research
on Evaluation, Standards, and Student Testing (CRESST). Målet för ADDS är uttalat att höja
kvaliteten i lärarnas bedömningar. Man utgår dels från att lärare inte är experter på
bedömning, men också från att vissa lärare inte har tillräckliga ämneskunskaper för att på
egen hand konstruera bedömningsuppgifter av hög kvalitet. Systemet skapas alltså för att
stötta lärarna på dessa områden. Det görs genom att tillhandahålla redskap, som ger lärarna
möjligheter att utforma bedömningsuppgifter av hög kvalitet. Skillnaden mot de resurser som
finns i PALS, är att användaren i ADDS måste ta sig igenom vissa kritiska moment i
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uppgiftskonstruktionen för att kunna ta sig vidare i systemet (Figur 7). Användaren/läraren
tvingas till exempel precisera vilka kunskaper bedömningen syftar till, och vad eleverna
förväntas göra för att uppvisa de kunskaper som efterfrågas, innan han/hon kan gå vidare för
att skapa själva uppgiften. Detta upplägg har det explicita syftet, att användarna ska öka sina
kunskaper om ämnesinnehållet och om olika former för bedömning.
ADDS vänder sig specifikt till lärare i skolans mellersta och senare delar. Systemet är
tänkt att hjälpa lärare att skapa bedömningsuppgifter inom naturvetenskap, där uppgifterna
fokuserar på grundläggande principer (”the big ideas”) inom respektive ämnesområde. I
uppbyggnadsskedet arbetar man främst med tillämpningar i fysik (ADDS, 2006). Databasen
innehåller för nuvarande cirka 50 expertkonstruerade uppgifter, samt ett betydligt större antal
ej granskade bedömningar skapade av lärare. Först sedan lärarnas uppgifter testats i praktiken
och resultaten analyserats, kan de läggas till listan med allmänt tillgängliga bedömningar
(Vendlinski, Niemi & Wang, n.d.).
Att förse varje uppgift med bedömningsanvisningar, som skapas samtidigt med
uppgiften,

intar

en

central

roll

i

ADDS,

vilket

bland

annat

innebär

att

bedömningsanvisningarna ses som en förutsättning för konstruktionen av uppgiften (a.a.).
ADDS-systemet består av fyra moduler: designer, assembler, scheduler och gradebook.
Designer-modulen är viktig för utformningen av bedömningsuppgifterna, men också för att
stötta användarna. Som tidigare nämnts, tvingas användaren i denna modul gå igenom vissa
kritiska moment för att kunna ta sig vidare i systemet, vilket har funktionen att fokusera
läraren på centrala aspekter i bedömningskonstruktionen. Systemet innehåller stöd för
bedömningar inriktade mot olika kunskapsformer, men man har försökt göra en tydlig
åtskillnad mellan uppgifter som riktar sig mot minneskunskaper och sådana som kräver
djupare förståelse. I denna modul ska läraren också utforma instruktionen till eleverna och
anvisningar för bedömning av svaren. Medan ett facit är allt som behövs för flervals- och
kortsvarsfrågor, kräver uppgifter som bedömer djupare förståelse oftast mer detaljerade
bedömningsanvisningar.
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Figur 7a.

Utseendet på PALS webbsida när uppgift valts

1

2
3

4

Kortfattad information och titel finns i övre vänstra hörnet (1). Mitt på sidan finns länkar till
läraranvisningar, uppgift, bedömningsanvisningar, tekniska data samt exempel på bedömda
elevlösningar (2). I nedre högra hörnet kan användaren recensera uppgiften samt läsa
andra användares kommentarer (3). Alla resurser ligger som länkar i dokumentet, så även
länken till PALS-guiden längst ner på sidan (4). Från http://pals.sri.com/.
Figur 7b.

Steg-för-steg-guiden i ADDS

2
1

3

Till vänster i bilden syns de olika stegen i guiden och det aktuella steget kallas ”Cognitive
demands” (1). Guiden frågar här användaren vad eleverna förväntas kunna göra för att
uppvisa de kunskaper som efterfrågas (2). I nedre delen av bilden syns vilka val som gjorts i
guidens tidigare steg (3). Från http://adds.cse.ucla.edu/.
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ADDS ger vidare möjligheter för läraren att skapa en specifik kontext till uppgifterna.
Systemet innehåller en mängd texter, bilder, animeringar samt video- och ljudfiler, som
underlättar skapandet av en sådan kontext. Läraren kan även importera filer för eget bruk till
en egen ”kontextdatabas”. Figur 8 visar en del av de möjligheter som erbjuds i designermodulen.
I assembler-modulen kan läraren kombinera bedömningsuppgifter hon/han själv skapat
med uppgifter från systemets databas till ett prov. Varje gång en uppgift läggs till ett prov,
visas uppgiftens mål och ämnesområde på skärmen, vilket innebär att läraren hela tiden kan
se hur uppgiften stämmer med det som provet ifråga är tänkt att pröva.
Figur 8a.

Designer-modulen i ADDS

Bilden visar en interaktiv simulering som är en del av en bedömningsuppgift. Till vänster
finns menyer för informationskällor och frågetyper, medan högerfältet innehåller de val som
kan göras i steg-för-steg-guiden (skolår, ämne, ämnesområde, mål etc.). Från
http://adds.cse.ucla.edu/.
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Figur 8b.

Designer-modulen i ADDS

Bilden visar en hur man kan använda systemet för att skapa begreppskartor som del av en
bedömningsuppgift. Från http://adds.cse.ucla.edu/.
Figur 8c.

Designer-modulen i ADDS

Bilden visar hur olika bilder och filmsekvenser kan användas som en del av en
bedömningsuppgift. Från http://adds.cse.ucla.edu/.
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ADDS-systemet kan även rekommendera uppgifter, som läraren kan välja att ta med i
sitt prov. När läraren skapar uppgifter utifrån de mål som han/hon vill pröva, ger systemet
förslag på andra uppgifter som riktar sig mot samma mål. Efter hand som mängden data i
systemet växer, har konstruktörerna för avsikt att vidareutveckla denna funktion till att ge
rekommendationer baserade även på de svarsmönster uppgifterna genererar, till exempel
utifrån svårighetsgrad. Figur 9 visar en del av de möjligheter som erbjuds i assemblermodulen.
När uppgifterna samlats ihop till ett prov kan läraren antingen skriva ut provet,
alternativt lägga det så att eleverna genomför provet över Internet. Om läraren väljer att göra
ett webbaserat prov, kan tid och datum specificeras i scheduler-modulen.
Gradebook-modulen ger läraren möjlighet att kontinuerligt lägga in information om sina
elever. Om läraren väljer att göra prov som bedöms elektroniskt, förs resultaten automatiskt
in

i

gradebook-modulen.

Förutom

att

vara

ett

stöd

för

sammanvägning

av

bedömningsresultat, och liknande administration för läraren, är gradebook-modulen en
komponent i insamlingen av svarsmönster för de bedömningsuppgifter som ingår i
databasen. Data från denna insamling är tänkt att användas för att låta systemet
rekommendera uppgifter med utgångspunkt från exempelvis svårighetsgrad.
ADDS-systemet innehåller dessutom hjälpfunktioner på tre kompetensnivåer. För nya
användare finns en handledning bestående av skärmbilder och informationstext. För
användare med mer kunskap kring bedömning finns dessutom en steg-för-steg-guide, som
lotsar användaren genom designprocessen (Figur 7b). Till sist finns även sökbara hjälpavsnitt
för att hitta svar på vanliga frågor (Vendlinski m.fl., n.d.).
Man har genomfört två mindre användarstudier på ADDS-systemet, den första med
fem lärare och den andra med två forskare. Användarna fick ge feedback på de guidande
funktionerna i systemet genom kommentarer och enkäter. Även om steg-för-steg-guiden
upplevdes som informativ och lätt att följa, fick man in en del kommentarer och förslag kring
framför allt text och grafik. Utifrån synpunkterna har flera förändringar gjorts i systemet
(Baker, 2004; Lee, Vendlinski & Niemi, 2005).
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Figur 9a.

Assembler-modulen i ADDS

Till vänster visas tillgängliga bedömningsuppgifter för det aktuella ämnesområdet och till
höger en matris för vilka mål som bedömningen riktar sig mot (jämför ”assessment charts” i
PALS), inklusive hur många uppgifter i bedömningen som riktar sig mot respektive mål eller
bedömningskriterium. Från http://adds.cse.ucla.edu/.
Figur 9b.

Assembler-modulen i ADDS

Väljer man att visa specifika mål i den vänstra menyn, istället för ämnesområde som i övre
bilden, kommer systemet att rekommendera uppgifter som riktar sig mot dessa
målformuleringar. Från http://adds.cse.ucla.edu/.
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I en jämförande studie fick deltagarna i uppgift att själva skapa ett utkast till prov på
antingen genetik eller rörelse (i fysik). Utkastet gjordes på papper och inte med hjälp av dator.
Undersökningsgruppen fick öva sig på ADDS-systemet under två timmar, medan
kontrollgruppen inte fick någon sådan träning. Resultaten visar, att lärarna i
undersökningsgruppen var mer benägna än lärarna i kontrollgruppen, att göra bedömningar
inriktade mot grundläggande idéer inom ämnesområdet och inte bara mot faktakunskaper.
Ett annat resultat var, att endast lärarna i undersökningsgruppen utvecklade någon form av
bedömningsanvisningar. Andra informationskällor, som dator eller video, utnyttjades i
avsevärt mindre omfattning av kontrollgruppen. Forskarna drar slutsatsen, att genom att
stötta lärare när de utformar uppgifter för bedömning av elever i skolan, kan man bidra till att
höja bedömningens kvalitet. Även om det tar tid att lära sig systemet, förbättras kvaliteten på
bedömningarna och elevernas kunskaper bedöms därmed på ett mindre ytligt och ensidigt
sätt. Ett regelbundet utnyttjande av ADDS-systemet förmodas därmed kunna påverka såväl
lärarnas bedömningspraxis som elevernas lärande i positiv riktning. Systemet tycks också
förmedla vikten av bedömningsanvisningar till användarna (Lee m.fl., 2005).
Slutsatser

ADDS främsta syfte är att lära lärarna mer om bedömning, för att på så sätt generellt höja
kvaliteten på lärarnas bedömning. Avsikten är således att överskrida effekten av en
kvalitetshöjning, som är begränsad till de uppgifter som erbjuds via provbanken. Man har
därvid skapat en provbank, där bedömningens ”tools of the trade” är inbyggda i systemet.
Användarna lär sig genom att de måste ta ställning till moment, som anses vara kritiska för
att skapa bedömningsuppgifter av hög kvalitet. Sålunda måste användaren specificera vilka
kunskaper bedömningen avser innan själva uppgiften skapas. På samma sätt måste
användaren först formulera bedömningsanvisningar innan han/hon kan skriva instruktionen
till uppgiften. Detta fokus på mål, kunskapsformer och bedömningsanvisningar torde ge
möjligheter till ökad likvärdighet, måluppfyllelse samt diagnostisering av elevernas kunskaper.
Genom att databasen innehåller en viss mängd expertkonstruerade uppgifter, har man
skapat förutsättningar för användaren att utnyttja förebildliga exempel. Genom att man även
gett användarna möjlighet att bidra till provbanken (inklusive någon form av
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kvalitetsgranskning), finns förutsättningar för att lärarna känner ett ägandeskap och att
databasen byggs upp på ett mer dynamiskt sätt jämfört med en provbank som skapas enbart
av experter. En schematisk sammanfattning av slutsatserna visas i Tabell 5.
Tabell 5.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem
som ADDS-systemet kan tänkas bidra till att uppfylla, andra fördelar (vilka dock
inte uttrycks som syften för Skolverkets provsystem), samt vilka svårigheter
som eventuellt kan vara förknippade med systemet.

Syften för Skolverkets
provsystem som systemet
kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Andra fördelar:

Eventuella svårigheter

Förutsätter dynamisk uppbyggnad där
Tydliggör överensanvändarna hjälper till att bidra och
stämmelse mellan
pröva ut uppgifter.
mål och bedömning
och möjliggör
systematisk prövning
av målen.

Måluppfyllelse

Användarvänlig

Utförliga bedömningsanvisningar ger
förutsättningar till:
-diagnos och
-likvärdighet.

Innehåller
kompetensutveckling
av användarna som
ger förutsättningar
för spridningseffekter.

Användaren tvingas ta del av
kompetensutvecklingsresurserna, vilket
visar sig ge goda effekter på:
- användarnas förmåga att skapa
bedömningar som riktar sig mot
förståelse av centrala delar av
ämnesinnehållet,
- användning av utförliga
bedömningsanvisningar och
- användning av andra medier än
skriven text.
Att bedömningsresurserna är inbyggda i
systemet ger en styrning som möjligen
kan påverka viljan att använda
provbanken.
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Provbankens främsta syfte: att göra prov för att förändra undervisningen - Regional
Examination Boards for 13 – 16 GCSE

Det provkonstruktionsarbete, som utfördes på initiativ av British Schools Council från
mitten av 1970-talet till cirka 1990, är enastående i inriktning och omfattning. Sex regionala
Examination Boards utvecklade varje år prov avsedda för GCSE-examen (London and East
Anglia Group, Midland Examining Group, Northern Examining Association, Northern
Ireland Schools Examinations Council, Southern Examining Group och Welsh Joint
Educational Committee). Provgrupperna var en del av en omfattande förnyelse av
undervisning och bedömning i engelsk grundskola, vilket speglas i projekt av typen New
History, New Science, New Mathematics och så vidare. I projekten, som kombinerade
utveckling med forskning, engagerade sig ledande ämnesföreträdare (t.ex. Martin Booth,
professor i Historia; Norman Graves, professor i Geografi och Dennis Shemilt, professor i
Pedagogik). Projekten resulterade i rapporter, lärarmaterial och läromedel, till exempel de på
forskning grundade böckerna ”How to learn History”, ”How to teach History” och
”Geography in the National Curriculum”. Provgrupperna bestod av lärare, lärarutbildare och
ämnesexperter. De samarbetade nära med regionala universitet (t.ex. ingick representanter
från University of London, Institute of Education, History Department i The London and
East Anglian Group i Historia).
Provsystemet styrdes av en genomarbetad pedagogisk-didaktisk idé, vilken utvecklas
och exemplifieras i olika kommentartexter till de olika ämnena. Samtidigt utvecklades också
läromedel och andra material med samma teoretiska utgångspunkter. Provsystemet var
således en del i en omfattande satsning på att utveckla undervisningens kvalitet och lärarnas
kompetens. Det fanns en tydlig ambition att utveckla lärarnas undervisning och
bedömningspraktik

dels

via

provgrupperna

direkt

och

dels

via

proven

och

kommentarmaterialen. I många texter beskrivs de didaktiska utgångspunkterna för läraren
och idéer ges om hur läraren ska utnyttja proven i sin undervisning. I en text för ”Religious
Studies” uppmanas läraren till exempel att lista viktiga mål och jämföra både med den egna
undervisningen och examinationsgruppens mål, för att sedan fundera över behov av, och
möjligheter till, förändringar av den egna undervisningen. Provsystemet är ett av få som
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också fokuserar på samhällsorienterande och humanistiska ämnen, varför vi ger det ett
förhållandevis stort utrymme. Det är samtidigt ett system, som endast finns i pappersformat.
Systemet var dynamiskt på flera sätt: dels genom att uppgifterna konstruerades av
grupper som både innehöll verksamma lärare och ämnesexperter, dels genom att uppgifterna
utsattes för kritisk analys, vilket ledde till att både uppgifter och bedömning utvecklades över
tid. Till exempel innehåller proven i Historia från 1982 en kombination av analys av källor
och essäuppgift, medan proven från 1992 också har så kallade kortsvarsfrågor. Uppgifterna
var även dynamiska i förhållande till eleverna, genom de valmöjligheter proven erbjöd dem.
Teoretiskt-didaktiskt beskrivs det nationella provsystemet GSCE som ett steg bort från
en provstyrd undervisning. Provuppgifterna konstruerades för att mäta kompetenserna:
-

Comprehension – extraction of what is relevant,

-

Evaluation – appropriate assessment,

-

Inference – going beyond what is directly given,

-

Employment – consideration of issues outside the immediate context.

Det är värt att påpeka att värderingsaspekten (eng. ”Evaluation”) inte handlar om att pröva
elevernas värderingar, utan om i vilken utsträckning eleverna förmår stödja en ståndpunkt på
ett sammanhängande sätt, och om eleverna kan utveckla egna värderingar med hjälp av källor
och argument (texten framhåller att det finns överlappning mellan de olika kompetenserna).
Målen för bedömningen anges som ”Knowledge, Understanding and Evaluation”.
Innebörden av dessa tre aspekter på målen utreds generellt och preciseras för varje ämne. I
”Religious Studies” skulle eleverna till exempel kunna:
a) Välja ut och presentera för religionen relevant faktainformation.
b) Visa förståelse inom följande nyckelområden
-

hur mening uttrycks i religionen (språk, termer och begrepp),

-

olika slag av auktoritet,

-

tro,

-

existentiella frågor.

c) Pröva påståenden med hjälp av källor och argument.
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Den exemplariska principen

En mycket intressant aspekt på systemet är möjligheterna för eleven att själv välja uppgifter i
provet att svara på. ”Den exemplariska principen” (Negt, 1975), som är den teoretiska
utgångspunkten (utan att detta explicit anges), innebär att varje kunskapskvalitet kan visas på
en rad olika innehåll. Proven innehåller således samma typ av uppgifter inom ett stort antal
innehållsliga områden. Eleverna gavs därmed möjligheter att välja uppgifter bland olika
innehåll. Man försökte säkra både att samma typ av uppgifter gavs i var och en av de olika
innehållssektorerna, samt att poängsättningen var likvärdig. Den exemplariska principen
fanns också i kursplanerna, vilket gav den enskilda skolan möjligheter att välja innehåll och
därmed olika vägar att nå kursens mål.
Konsekvensen av principen är, att alla elever inte kommer att visa sin kunskap och
kompetens på samma innehåll. Vissa elever kom till exempel inom kursen ”Modern World
History” (kurs A) att, beroende på vad de valde, demonstrera sin kunskap på provuppgifter
rörande ”Asia, Western Europe including Britain” samt ”International Themes”, medan
andra elever visade sin kunskap på uppgifter om ”Africa South of the Sahara, Asia and North
America”. Också inom en kurs som ”Britain and Europe from the mid-eighteenth century”
(kurs B) erbjöds eleverna möjligheter att välja från två av tio perioder under tiden 1760 –
1980.
Den exemplariska principen antar, att människor genom att fördjupa sig i ett mindre
antal innehållsliga områden, skaffar sig djupa och ingående kunskaper inom de valda
områdena, samtidigt som de utvecklar ett intresse för innehållet/ämnet. Teorin postulerar
vidare, att man genom ett fördjupat studium av ett strategiskt valt innehåll skaffar sig redskap
och förståelse för också andra fenomen inom samma ämne. Empiriska studier ger stöd åt
teorin (t.ex. Swalander, 2006).
De nuvarande svenska kursplanerna i bland annat de samhällsorienterande ämnena, har
en detaljeringsgrad (eller brist på sådan), som gör det legitimt att tillämpa samma princip. En
sådan tillämpning skulle underlättas av ett provsystem av det slag som det engelska GCSEsystemet.
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”Sit ins” och ”Course Work”

Provsystemet innehöll dels uppgifter som var konstruerade för att tas vid ett för regionen
gemensamt provtillfälle, och dels anvisningar för hur prov på ”course work”, det vill säga
längre elevarbeten, skulle genomföras och bedömas.
De årliga proven utvecklades för fyra alternativa kurser i alla de ämnen som omfattades
av GCSE, och med stöd av väl utvecklade och teoretiskt grundade analyser, mål och
anvisningar från British School Council. Grupperna utarbetade uppgifter, vilka prövades ut
innan de sändes ut till skolorna, samt bedömningsanvisningar, kriterier och exempel på
elevsvar. Man samlade också ihop synpunkter från lärarna rörande provuppgifterna och
ställde varje år samman en rapport kring erfarenheterna av, och kvaliteten på, årets prov.
Sammantaget utarbetade grupperna ett mycket stort antal uppgifter. Omfattningen av
arbetet framgår när man ser på ett enda ämne från en provgrupp. Gruppen med ansvar för
Historia i London arbetade till examinationen 1988 fram totalt närmare 600 frågor fördelade
på ”Short answers” (cirka 300), ”Essay” (cirka 100) och ”Sources” (cirka 200). (Antalet
uppgifter är troligen något överskattad, beroende på att samma uppgift förkommer i mer än
en av kurserna A-D.) Med tanke på att samma arbete pågick i fem olika grupper parallellt och
under mer än femton år, finns här en rik källa av provuppgifter. Problemet är att få tillgång
till materialet, då både British School Council och the Examination Boards lades ner i
samband med införandet av the National Curriculum i början av 1990-talet.
Nedan och i Bilaga 1 presenteras några uppgifter med bedömningsanvisningar och
exempel på elevsvar. Bedömningsanvisningarna anger vilka kursmål som varje uppgift avser
mäta, ger en beskrivning av vad som kännetecknar ett elevsvar på tre olika nivåer (Below par,
Par, Above par) och ger ett par exempel på typiska svar på respektive nivå. För varje nivå och
svar anges vidare hur många poäng respektive svar tilldelats (Poängen kan variera mellan 0
och 10.) Kriterierna grundas på att hierarkiskt ordnade nivåer har etablerats för varje fråga
under konstruktions- och utprövningsfasen. Systemet innehåller också instruktioner till
läraren/bedömaren med avseende på hur bedömningen ska göras samt kriterier med
kommenterade exempel på elevsvar.
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Exempel: History 13-16 GCSE Examination från London and East Anglian Examinations Board,
1988

Provsystemet för Historia innehåller tre olika uppgiftsformer, ”short answer”, ”essay” och
”evidence”. Den enskilda eleven ska lösa uppgifter av alla tre slagen.
Short Answer-frågorna har som syfte att pröva målet “The development of historical
knowledge and understanding”. Eleven ska svara på alla tio frågorna i var och en av de tre
sektioner hon/han valt. Eleven väljer således en av sektionerna A-D, en av sektionerna E–H
och ytterligare en fritt vald sektion. Sektioner:
A. Asia
B. Africa south of the Sahara
C. The Middle East and North Africa
D. Latin America and the Carribean
E. North America
F. Western Europe including Britain
G. The Sovjet Union and Eastern Europe
H. International Themes
Nedan visas några exempel på kortsvarsfrågor (varje fråga kan ge 0-2 poäng). Frågorna
hänger ihop i grupper, som berör samma område och period. Så handlar frågorna 21–30 om
händelser i Mellanöstern och Nordafrika från 1919 fram till cirka 1980, medan frågorna 31–
40 handlar om händelser i Sydamerikanska länder som Argentina, Brasilien och Västindien
från 1930–1970-talet. Som nämnts ovan ska en elev besvara samtliga tio frågor inom det
valda området.
Section C: The Middle East and North Africa
Q 24. Write a sentence to explain one of the ways in which Jewish immigrants have helped in
the development of Israel.
Q 25. What do the initials P.L.O. stand for?
Q 28. Name two groups of people who were at war with each other in the Lebanon in the mid
1970s.
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Section D: Latin America and the Carribean
Q 34. (Med hjälp av en karta över Sydamerika). Mark the country and give the name of
a country, which elected a Marxist government in the early 1970s.
Q 39. Write a sentence to explain one reason why the Federation of the British West Indies
collapsed in the early 1960s.
Q 40. Write a sentence to explain the main message that Che Guevara had for the people of
Latin America.
Essäfrågorna syftar till att pröva målen “The development of historical knowledge and
understanding” och “The construction and communication of a simple historical argument”.
Eleven valde två uppgifter från två olika sektioner, från samma innehållsliga områden som
för kortsvarsfrågorna. Essäfrågorna kan exemplifieras med följande:
Section H: European History 1918-1945
Q 25. With reference to the history of Italy, 1922-43, give reasons (a) to support and (b) to
oppose the opinion that ‘Mussolini brought little benefit to the people of Italy’.
Bedömningsanvisningar
Level one:
Superficial coverage of the main aspects of Mussolini’s rule over Italy during
that period.
Level two:
Assessment of those parts which were good and bad for the Italian people.
Level three:
Level two together with some additional reasoning behind the judgments
made about Mussolini.
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Q 24 (a) Choose from the following two important causes of the February Revolution in Russia.
In each case explain them and say why they were important.
I. Failure of the Duma
II. Personality of Tsar Nicholas II
III. Poverty of the peasants
IV. Russian defeat in the First World War
(b) From your own knowledge, add another factor, NOT in the above list, which was an
important cause of the February Revolution and explain its importance.
Bedömningsanvisningar
Level one:
Simple factual account of cause without explaining importance.
Level two:
A reasoned account of the cause together with an adequate explanation of its
importance.
Level three:
A clear understanding of causation and consequence and the ability to gauge
the impact of the cause on the direction of the Revolution as a whole.
Evidence-uppgifterna prövar målet “The ability to evaluate and interpret evidence”. Eleven
kunde välja fritt bland samma innehållsliga sektioner som ovan. Två frågor måste besvaras.
För varje uppgift anges målen. Varje uppgift kan få visst antal poäng, som varierar mellan 2
och 20. Hur många poäng som ska ges för ett enskilt elevsvar, anges i en kommentar till varje
uppgift och genom kommenterade exempel på elevsvar. Uppgifter, bedömningsanvisningar
och kommenterade elevsvar visas i Bilaga 1.
Slutsatser

Syftet med GCSE-systemet var för det första att utveckla bra prov, som konkretiserade
ämnesmålen både med avseende på innehåll och olika typer av prestationer. I detta
inkluderades syftet att med hjälp av proven bedöma elever på ett, inom regionen, likvärdigt
77

sätt. Intressanta aspekter av detta är dels den mycket stora täckningen av innehållet i
kurserna, och dels möjligheten för eleven att själv välja innehåll att visa sina kunskaper på.
Systemet syftade vidare till att höja lärarnas bedömningskompetens genom förebildlighet och
direkta utbildningsinsatser. De utförliga bedömningsanvisningarna med kommenterade
elevsvar var ett sätt att förverkliga detta syfte, liksom de många kringmaterialen, läroböckerna
och det kontinuerliga samarbetet mellan lärare och olika slags experter vid konstruktion och
utprövning av uppgifter. Systemet producerade en oerhört stor mängd uppgifter. Även om
målförankringen och bedömningskriterierna är kvalitetshöjande, skiftar kvaliteten självfallet.
Frågetecken kan säkerligen också ställas i förhållande till den mättekniska kvaliteten
med avseende på likvärdighet. Systemet är ett av få, som också innehåller prov inom vad som
i vårt land kallas de samhällsorienterande ämnena. En schematisk sammanfattning av
slutsatserna visas i Tabell 6.
Tabell 6.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem
som GCSE-systemet kan tänkas bidra till att uppfylla, andra fördelar (vilka dock
inte uttrycks som syften för Skolverkets provsystem), samt vilka svårigheter
som eventuellt kan vara förknippade med systemet.

Syften för Skolverkets
provsystem som systemet
kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Andra fördelar:

Eventuella svårigheter

Gav exempel på
olika typer av
elevprestationer.

Finns endast i pappersformat.

Måluppfyllelse

Gav valmöjligheter
för eleverna.

Eventuellt tveksamheter kring den
mättekniska kvaliteten.

Utförliga bedömningsanvisningar ger
förutsättningar till:

Gav kompetensutveckling genom
utbildningsinsatser
och samarbete
med lärare.

-diagnos och
-likvärdighet.
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Ministry of Education, Victoria, Australien

Som en central del av ett heltäckande program för att förändra undervisningen i delstaten
Victoria, Australien, utvecklades från cirka 1985 till cirka 1990, ett nytt system med mål och
bedömningskriterier för de tre senaste årskurserna (10–12) och i samtliga ämnen.
Bedömningen kombinerade prov, som togs av alla elever vid samma tidpunkt, med Course
Work-prov. Systemet hade likheter med det ovan beskrivna GCSE-systemet, men var
bredare eftersom det omfattade hela 44 ämnen och tre årskurser. Den teoretiskt-didaktiska
ramen påminner också om den engelska. En skillnad var att samtliga lärare på skolorna
involverades mer systematiskt i bedömningen, genom att man varje år arrangerade ett möte
mellan två skolor (plus en ”facilitator”) kring bedömningen. Före mötet hade lärarna läst och
bedömt ett urval anonyma prov från vardera skolan, vilka bildade underlag för en diskussion
om bedömning. Positiva effekter av detta rapporterades (Caulley, 1991). I de flesta av de
hittills granskade provbankssystemen har man inte intresserat sig särskilt för yngre barn. I
Victoria utvecklades emellertid också material för bedömning av de yngre barnen.

Grundskolans provbank i Hem- och konsumentkunskap:
att ge läraren stöd vid bedömning och betygssättning

Provbanken för Hem- och konsumentkunskap är utvecklad av PRIM-gruppen för Skolverkets räkning
och riktar sig mot grundskolans år 9. Syftet med denna provbank är att materialet ska utgöra
ett

stöd

för

bedömning

och

betygssättning

i

ämnet

(PRIM-gruppen,

2006;

Provbanken/Skolverket, 2006).
Provbanken i Hem- och konsumentkunskap har en tydlig inriktning mot autentiska och
tillämpade uppgifter, som är påtagligt förankrade i aktuella vardags- och samhällsfrågor
(Bilaga 2). Uppgifterna genomförs i flera steg under längre tid och de är processinriktade. Det
framgår dessutom, att uppgifterna är konstruerade både för bedömning och för att eleverna
samtidigt ska lära när de genomför dem. Uppgifterna består vidare av både individuella
moment och arbete i grupp. I bakgrundsmaterialet till uppgifterna finns rekommendationer
vad gäller tidsplan, gruppstorlek, uppföljning med mera, men även vad gäller elevens
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delaktighet i bedömningen. För att underlätta det sistnämnda finns självbedömningsformulär
för eleverna.
Från och med våren 2006 finns det tre provuppgifter i provbanken. Samtliga tre
uppgifter åtföljs av bedömningsanvisningar. Anvisningarna innehåller kriterier, som anknyter
till uppnåendemålen och betygskriterierna för ämnet. De består av korta, kvalitativa
beskrivningar av vad eleven ska kunna göra i den aktuella uppgiften för respektive kriterium.
Det finns inga poäng eller betygsgränser angivna för bedömningen, inte heller några exempel
på bedömda elevlösningar.
Bedömningen är tänkt att utgå från ett brett underlag, där inte bara skriftliga svar utan
även samtal, praktiskt genomförande och samarbete mellan elever ska ligga till grund för
bedömningen. Bedömningen riktar sig vidare mot ett brett urval av kunskapsformer, vilket
innebär att eleverna ska argumentera, ta ställning, planera, samarbeta, dra slutsatser och så
vidare. Bedömningen kräver således en bedömningskompetens av läraren, som innebär att
denna kan använda sig av till exempel observationer och intervjuer som bedömningsmetod.
Från ”Elevens sidor” kan eleven hämta hem och skriva ut ett formulär, som behövs för
uppgiften. Uppgifterna kräver emellertid inte att eleverna sitter framför datorn utan allt
underlag finns även som pdf-dokument, vilka kan skrivas ut av läraren och distribueras på
papper.
Banken som sådan är uppbyggd med hjälp av relativt enkel teknik och kräver i princip
bara att webbläsare samt programmet Acrobat Reader är installerade på datorn. På ”Elevens
sidor”, där eleverna själva kan gå igenom uppgiftens förutsättningar genom självinstruerande
bild- och textsekvenser, krävs dock även någon form av mediaspelare, om man vill kunna
spela upp och lyssna på texten.
Uppgifter och bedömningsanvisningar i provbanken är förebildliga, men det är osäkert
om uppgifterna kan användas som förebilder i den meningen, att lärarna på egen hand kan
konstruera likartade uppgifter. Banken innehåller ingen information, om hur man som lärare
kan göra för att modifiera befintliga eller skapa egna uppgifter eller bedömningsanvisningar.
Effekterna i form av likvärdighet, måluppfyllelse och diagnos blir därför i princip begränsade
till de uppgifter, som tillhandahålls i provbanken. Man menar dock att stoffinnehållet är
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utbytbart, vilket innebär att uppgifterna i princip skulle kunna ses som ett ramverk för
skapandet av egna uppgifter (de Ron & Feldt, 2006).
Vid utprövning av materialet har framkommit att lärare anser provbanken ge stöd vid
bedömning, bland annat genom tydliga bedömningsanvisningar och konkreta exempel till
respektive kriterium. Att eleverna får ta del av bedömningsarbetet, samt att bedömnings- och
självbedömningsformulär kan användas som underlag för utvecklingssamtal inger trygghet
för båda parter. Flera lärare har även sett möjligheten att använda bedömningsformuläret för
bedömning av lokalt utformade uppgifter.
Helhetstänkandet i materialet, som gör det möjligt att bedöma arbetsprocessen, har
också uppmärksammats av lärare som använt provbanken. Detta fokus på processen,
tillsammans med att eleverna får ta eget ansvar, anses av både lärare och elever vara en styrka
hos materialet Vad gäller eleverna, så tycks uppgifterna lyckas fånga deras intresse bland
annat genom att vara realistiska och spegla elevernas verklighet. Eleverna ansåg dock vissa
ord i provmaterialet vara svåra att förstå och bildspelet som introducerade en av uppgifterna
var för barnsligt utformat. Lärarnas kritik har bland annat handlat om svårigheten att se och
bedöma alla elever vid genomförandet.
Slutsatser

Provbanken för Hem- och konsumentkunskap innehåller få, men förebildliga uppgifter, som
konkretiserar målen och är tydligt i linje med den kunskapssyn, som uttrycks i
styrdokumenten. Uppgifterna är autentiska, processinriktade och förankrade i aktuella
vardags- och samhällsfrågor. De inbjuder dessutom till ett aktivt deltagande i bedömningen
från elevens sida. Ett uttalat formativt syfte genomsyrar upplägget. Uppgifterna skulle med
fördel kunna användas i fler skolår än i år 9, som anvisningarna anger. Sammantaget
motsvarar provbanken för Hem- och konsumentkunskap flera av de krav, som framhålls i
detta underlag till ramverk.
Provbankens tre uppgifter är intressanta genom att de så tydligt är inriktade mot
bedömning av elevers handlande. Kriterierna riktar in bedömningen på processer, där läraren
ska iaktta både elevers handlande och deras samtal om sitt handlande – både individuellt och
tillsammans andra. Kriterierna är i vissa fall relativt vaga, vilket förutsätter kreativitet och
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professionalitet från lärarens sida. För att bedömningen ska kunna användas som
reflektionsunderlag för eleverna krävs då också att bedömningsunderlaget från lärarens sida
görs explicit. Ett problem med kriterierna är att de inte är kopplade till nivåbeskrivningar,
som i en bedömningsmatris, utan är relativt fristående. Ett annat problem är det faktum att
bedömningsanvisningarna inte ges till eleverna förrän efter det att de avslutat uppgiften,
vilket försvårar för eleverna att lära sig av denna.
Vad gäller syftet att stötta lärarnas betygssättning i ämnet kan man möjligen ställa sig
mer tveksam, då det inte förekommer något uttalat stöd för hur sammanvägningsprocessen
ska gå till16. Det erbjuds heller inte några bedömda elevsvar, som kan underlätta en likvärdig
bedömning. Provbanken ger dock goda möjligheter för ökad måluppfyllelse, samt även
möjligheter att fånga elevernas starka och svaga sidor med stöd av bedömningsanvisningarna.
En schematisk sammanfattning av slutsatserna visas i Tabell 7 på nästa sida.

Skolverkets provbank för gymnasieskolan: en mångfald av syften

Skolverkets provbank är en del av det nationella provsystemet. Den innehåller dels
provmaterial för vissa ämneskurser – naturvetenskapliga kurser, matematik- och
språkkurser – och dels provmaterial för flertalet yrkesprogram (Skolverket, 2006).
Provbankens syften överensstämmer i huvudsak med syftena för de nationella proven för
gymnasiet: att konkretisera styrdokumenten, att visa på starka och svaga sidor i elevers
kunnande samt att stödja en likvärdig och rättvis betygssättning (Skolverket, 2005).
Proven i provbanken är inte obligatoriska att använda. Istället syftar Skolverkets
provbank till en flexibel användning, där berörda skolor kan utnyttja banken när det
passar dem. Allt material lagras och hämtas elektroniskt och gemensamt för samtliga
provbanker är att de distribuerar sina uppgifter via Internet.
Även om syftet anges vara det samma, finns det avgörande skillnader mellan
uppgifterna i provbanken för ämneskurserna å ena sidan, och uppgifterna i
yrkesprogrammen å den andra, vilket beskrivs mer utförligt i det följande. Provmaterialet
16

Man kan diskutera huruvida det är möjligt, eller önskvärt, att ge ett sådant stöd. då det bland annat kan ge signaler om
att betyg kan sättas med utgångspunkt från enstaka prov. Proven kan då få rollen av slutprov, vilket inte är förenligt med
tanken om lokalt friutrymme och deltagande målstyrning (Skolverket, 2003).
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i fysik, matematik och moderna språk har funnits sedan 1997. De första delarna av
yrkesprogrammens provmaterial blev tillgängliga 2001, medan provbanksmaterialet för
Biologi A introducerades först 2003. Provmaterialet för ämneskurserna, med undantag
för Biologi A, bygger på erfarenheterna av de centrala prov som tidigare fanns i ämnena,
och har i huvudsak utformats för att ingå i traditionella summativa kursprov (Gerrevall,
2001; Skolverket, 2005).
Tabell 7.

Tabellen visar vilka av de syften som formulerats för Skolverkets provsystem

som provbanken i Hem- och konsumentkunskap kan tänkas bidra till att uppfylla, andra
fördelar (vilka dock inte uttrycks som syften för Skolverkets provsystem), samt vilka
svårigheter som eventuellt kan vara förknippade med systemet.
Syften för Skolverkets
provsystem som systemet
kan bidra till att uppfylla:
Konkretisering

Andra fördelar:

Eventuella svårigheter

Tydliggör koppling
till mål och betygskriterier

Ytterst få uppgifter

Måluppfyllelse

Användarvänlig

Bedömningsanvisningar ger
förutsättningar till:
-diagnos och
-likvärdighet.

Stöd för
självbedömning

Autentiska
uppgifter med
vardags- och
samhällsanknytning

Provbanken för ämneskurserna

Skolverkets provbank för ämneskurser innehåller provmaterial för matematik-, fysik- och
biologikurser, samt kurser i moderna språk (franska, spanska och tyska). Materialet till
respektive provbank konstrueras av olika universitetsinstitutioner på uppdrag av Skolverket.
Det är således en provbank konstruerad av experter. Proven i Skolverkets provbank är helt
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internetbaserade, vilket innebär att användaren själv måste skriva ut dokument som sedan
kopieras. För provbanken i moderna språk krävs dessutom möjlighet att spela upp ljudfiler i
mp3-format.
Syftet med provbanken uttrycks olika av de olika konstruktörerna. Några fokuserar
konkretiseringen av läroplan och kursplan. Andra betonar likvärdig betygssättning. Enligt
hemsidan för biologi är syftet således ”att konkretisera läroplanens kunskapssyn och
kursplanens ämnessyn 17”. Samma syfte framhålls för moderna språk med tillägget likvärdig
betygssättning: ”…att utveckla material och modeller som konkretiserar kursplanens uppsatta
mål och kan bidra till en likvärdig betygsättning i landet.”18 För provbankerna i matematik
och fysik uttrycks enbart det senare, det vill säga att ”…erbjuda material som kan användas
för att trovärdigt och rättvist pröva olika färdigheter och kunskaper”19. Man kan fundera över
skillnaderna i betoning av olika syften.
Provmaterialet för ämneskurserna är också upplagda på olika sätt. Matematik och fysik
erbjuder färdiga prov, som är tillgängliga två gånger om året vid ett bestämt datum för
genomförandet. I moderna språk erbjuds inte hela prov (Skolverket, 2005).
Provbanken i Moderna språk erbjuder lärarna tre typer av provmaterial relaterade till ”de
fyra färdigheterna höra, tala, läsa och skriva”20:
1. Delprov som användaren kan utnyttja för att sätta samman prov. Alla delprov är
försedda med betygsgränser och i vissa fall med bedömningsexempel och
kommenterade elevprestationer.
2. Enskilda uppgifter, som prövar motsvarande ämnesinnehåll.
3. Exempel på olika provtyper med tillhörande bedömningsanvisningar.
Exemplen på provtyper är inte belagda med sekretess och är därmed fritt tillgängliga via
hemsidan (Göteborgs universitet, 2006).
Utöver delprov och provuppgifter innehåller provbanken olika typer av stödmaterial, till
exempel kursplaner, bedömningskriterier, uppgifter från tidigare prov, exempelmaterial samt
Umeå universitet och Skolverket. http://pb-fy.edmeas.napb.se/ eller http://pb-ma.edmeas.napb.se/. 2006-05-22.
Göteborgs universitet och Skolverket. http://provbanken.skolverket.se/sprak/index.html. 2006-05-22.
19 Umeå universitet och Skolverket. http://www.umu.se/edmeas/provbank/pbbi/index.html. 2006-05-22.
20 Göteborgs universitet och Skolverket. http://provbanken.skolverket.se/sprak/index.html. 2006-05-22.
17
18
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rapporter om genomförda prov. Höra- och läsauppgifterna är främst av flervalstyp,
kortsvarstyp, texter där ord utelämnats samt uppgifter där eleverna ska matcha olika
alternativ som presenteras. Bedömningsanvisningarna utgörs av kortfattade facit. Tala- och
skriva- uppgifterna är oftast av mer öppen karaktär, till exempel rollspel eller brevskrivning.
Bedömningsanvisningarna består av ett antal kriterier, gällande exempelvis innehåll och
uttrycksförmåga vid skriftlig produktion, men är inte uppdelade i kvalitativa nivåer som i en
bedömningsmatris (Göteborgs universitet, 2006).
Provbanken i Biologi erbjuder, i likhet med moderna språk, dels delprov, vilka kan väljas
var för sig som korta prov eller kombineras till ett större prov, dels enskilda uppgifter.
Uppgifterna är försedda med svar och bedömningsanvisningar. En generell bedömningsmall,
som utgör en tolkning av kursmålen och betygskriterierna för Biologi A, presenteras också
(Umeå universitet, 2006a).
I provbankerna för matematik respektive fysik kan läraren dels få hela provförslag, utan
lösningar och bedömningsanvisningar, men också de separata uppgifter som ingår i provet.
Varje uppgift visas då med tillhörande lösning och bedömningsanvisning, och man kan också
ta del av information kring respektive uppgift. Till vissa större uppgifter finns även bedömda
elevlösningar.
Uppgifterna i fysik består av:
1. Flervals- och kortsvarsuppgifter, vilka åtföljs av facit.
2. Uppgifter som kräver längre svar. Olika elevlösningar exemplifieras.
3. Mer omfattande uppgifter. Bedömningsmatris och autentiska elevlösningar.
4. Experimentella uppgifter, som således görs i experimentella situationer.
Bedömningsmatris med tre kriterier: experimentell färdighet, presentation av
mätdata samt analys.
Proven i matematik är uppbyggda på motsvarande sätt med uppgifter där endast svar krävs,
uppgifter som kräver fullständig lösning samt en större uppgift som bedöms med hjälp av
bedömningsmatris och autentiska elevlösningar (Umeå universitet, 2006b,c).
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Provbankerna visar även, hur man kan utnyttja provbankens klassificering av uppgifter
för egen provkonstruktion. Som användare kan man således kombinera de uppgifter som
finns i databasen till ett eget prov. Information ges också, om vad som krävs för att
konstruera ett prov med hög kvalitet, till exempel överensstämmelse med mål, skrivtid, olika
typer av uppgifter med mera. Delprov och uppgifter kan sökas i en databas. Läraren skapar
som användare en ”provmapp” eller ”korg”, där man lägger de uppgifter som valts ut,
varefter provmappen/korgen kan hämtas hem till den egna datorn. När uppgifter befinner
sig i korgen kan läraren kontrollera provets sammansättning, ändra ordningsföljden på
frågorna, titta på uppgifterna och ändra poängsättning. Vill man byta ut en uppgift, kan man
söka efter andra uppgifter antingen via provbankens klassificering eller via uppgiftsnummer
(Umeå universitet, 2006b).
Provbanken för yrkesprogrammen – inriktad mot bedömning av kompetenser

Provbanken för de yrkesinriktade programmen skiljer sig radikalt från provmaterialet för
ämneskurserna, genom att inte vara inriktad på målen för kurser i enskilda ämnen utan istället
mot övergripande mål för ett helt program. Skolverkets provbank för yrkesämnen innehåller
provmaterial för Barn- och fritids-, Bygg-, El-, Handels-, Industri- Medie-, Naturbruks- samt
Omvårdnadsprogrammet. Material för Hotell- och restaurangprogrammet är under
utveckling.21
Provbanken för yrkesämnen har, utöver de syften som gäller de nationella proven, även
syftet att ”synliggöra arbetslivets och branschens kompetenskrav”22. Med inriktningen mot
programmål följer att uppgifterna i provbanken handlar om bedömning av elevernas
kompetens inom yrkesområdet, snarare än om en bedömning av specifika ämneskunskaper.
Uppgifterna har konstruerats för att spegla autentiska problem och situationer. Uppgifterna
ska vidare ge möjlighet till interaktivitet och kunna resultera i olika tänkbara lösningar. De
uppgifter och kompetensområden som valts ut, har bedömts vara väsentliga av företrädare

21 Sedan maj 2005 är materialet dessutom tillgängligt för Valideringsdelegationens verksamhet och kommer efter hand att
anpassas tydligare till valideringsfunktionen. Se vidare http://www.valideringsdelegationen.se/index.htm
22 Skolverket, valideringsdelegationen. http://194.47.65.140/. 2006-05-22

86

för arbetslivet (Gerrevall, 2001). Kompetenskraven finns beskrivna i ett resursmaterial, som
är tillgängligt för både lärare och elever.
Provbanken är uppbyggd av enskilda uppgifter, vilka kan bestå av en eller flera delar,
men uppgifterna sammanförs inte till prov med exempelvis en gemensam poängsättning.
Uppgifterna innehåller vidare en blandning mellan individuella moment och gruppmoment.
Antalet prov för respektive yrkesprogram varierar mellan 1 (för Barn- och fritids- samt
Handelsprogrammet) och 11 (Medieprogrammet). Till övriga program finns mellan 6 och 8
prov, vilket sammanlagt ger 49 prov. Till uppgifterna finns bedömningsmatriser för
respektive program, där de kompetenser som ingår i kompetensprofilen är uppdelade i tre
nivåer: G-, VG- och MVG-kvaliteter. Till detta kommer, i vissa fall, även prov- eller
uppgiftsspecifika kvalitetsbeskrivningar. I anslutning till bedömningsmatriserna finns länkar
som visar kopplingen till de nationella betygskriterierna, samt i några fall referens- och
bedömningsexempel.
Bedömningen av respektive elevs prestationer resulterar i en kompetensprofil, vilken är
tänkt att visa i vilken utsträckning eleven uppfyller generella krav inom yrket, till exempel att
hantera information, lösa problem och samarbeta.
Uppgifterna i provbanken finns i skrivande stund fritt tillgängliga via en hemsida, där
flera olika digitala format används. För att skapa interaktiva och autentiska uppgifter används
bland annat Macromedia Flash Player, som gör det möjligt för eleven att titta på
filmsekvenser eller zooma in på bilder, Quick Time Player för att eleven ska kunna orientera
sig i virtuella rum och Pdf-dokument för att eleven ska få tillgång till ritningar, layout-skisser
med mera. Detta innebär dels att eleverna, åtminstone i vissa delar av provsituationen, måste
befinna sig vid en dator, och dels att denna dator måste uppfylla vissa programkrav. Som
stöd till användarna finns därför ett interaktivt test för att identifiera om datorn i fråga
uppfyller kraven, men också en checklista över vad lärare och tekniker behöver tänka på före
provtillfället.
Hur används Skolverkets provbank och vad tycker användarna?

En utvärdering av användningen av provbanken för gymnasieskolan genomfördes under
våren 2004 (Skolverket, 2005) via en enkät till samtliga användare (som registrerat sig och fått
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lösenord) och en intervjustudie med 40 lärare och sex rektorer vid tolv gymnasieskolor.
Totalt sett är nio av tio användare nöjda och tycker att provbanken fungerar bra. Studien
visar, att sex av tio lärare med ett registrerat lösenord använt provmaterialet. Förvånande är,
att ett stort antal lärare inte har använt sig av provmaterialet, trots att de har varit inloggade
vid något tillfälle. De lärare, som aktivt använde provbankens material, representerar framför
allt ämnen som före 1994 hade centrala prov (moderna språk, fysik och matematik). Mycket
få aktiva användare finns inom något av yrkesprogrammen.
Det tycks inte som bristande datorvana, eller att skolan saknar nödvändig
datautrustning, är skälet till att inte använda provbankens material. Det verkar istället handla
om tidsbrist. En viktig förutsättning för att använda provmaterialet är således, att läraren
anser sig ha tid att sätta sig in i provbankens funktion och i det material som erbjuds. Ett
annat skäl är, att läraren bedömer att uppgifterna inte passar in i undervisningen, eller att man
undervisar med en annan inriktning än provmaterialet.
I matematik och fysik, där prov med bestämda provdatum erbjuds via provbanken, är
det vanligt att eleverna genomför samma prov samtidigt. Om det finns möjlighet både att
använda hela prov och enskilda uppgifter, föredrar lärarna hela prov. Även om provet inte är
helt och hållet anpassat till den egna undervisningen, föredrar en del av lärarna detta framför
möjligheten att välja uppgifter ur provbanken och sätta samman dessa till ett eget prov.
Lärarna motiverar sitt val med att detta är ansträngande och därför använder de sig av de hela
föreslagna proven. Lärare inom yrkesprogrammen och även lärare i Biologi uttrycker, i
motsats till ovanstående, att det är viktigt att själv kunna komponera egna prov och att kunna
kombinera provbankens uppgifter med egna uppgifter. Användarna är nöjda med
bedömningsanvisningarna till proven.
Slutsatser

Utformningen av prov och uppgifter inom provbanken för ämneskurser påminner om de
nationella proven. Uppgifterna är konstruerade av experter och håller hög kvalitet. Till alla
uppgifter finns antingen facit eller mer utförliga bedömningsanvisningar, och i vissa fall även
bedömningsmatriser och bedömda elevlösningar, där anvisningarna generellt sett ger goda
förutsättningar för en likvärdig bedömning. I de fall det finns mer utförliga och beskrivande
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anvisningar, kan dessa användas i formativt syfte, men de flesta uppgifterna och
bedömningsanvisningarna är utformade för summativ bedömning. Större delen av
provmaterialet gäller skriftliga uttrycksformer, men det förekommer också experimentella
uppgifter (fysik) samt uppgifter där eleverna ska förhålla sig muntligt till inspelat tal (moderna
språk).
Möjligheten för provbanken att fungera förebildligt handlar om hur väl proven
representerar målen innehållsligt och med avseende på olika kunskapstyper. Syftet att öka
elevernas möjligheter att nå målen – ökad måluppfyllelse – kräver att provbanken erbjuder
verktyg för att uppmärksamma och pröva ett bredare spektrum av målen. I och med att
fysikprovbanken innehåller anvisningar för bedömning av laborationer, kan man kan hävda
att den representerar kursplanens hela bredd.
Det stöd som provbanken erbjuder för lärares egen provkonstruktion gäller främst
förändringar av provets sammansättning, ordningsföljd eller poängsättning, medan det saknas
stöd för att modifiera själva uppgifterna eller bedömningsanvisningarna. Provbanken i fysik
ger till exempel instruktioner till lärarna om hur provbankens klassificeringssystem kan
användas för egen provkonstruktion. Även om denna resurs innehåller en del generella
överväganden, som överensstämmelsen mellan mål och provets syfte, är den i första hand
inriktad mot hur användaren kan utnyttja uppgiftsdatabasen för att skapa välkomponerade
skriftliga prov. Med ”välkomponerade” avses att det finns en balans i exempelvis antalet
uppgifter, uppgifter av olika karaktär och öppenhet, samt att uppgifterna riktar sig mot olika
kognitiva nivåer.
Provbanken för yrkesprogrammen avviker påtagligt från övriga provbanker för
gymnasieskolan. Istället för att bedöma elevernas kunskaper med avseende på ämnesmål,
fokuserar provbanken på elevernas demonstrerade yrkeskompetens. Det betyder, att
provbanken innehåller uppgifter som ställer eleven inför autentiska, simulerade
yrkessituationer och kräver att eleven ska uppfatta problemet i situationen, olika
handlingsmöjligheter och välja den bästa. Skillnaden jämfört med provbanken för
ämneskurserna blir tydlig med hjälp av ett par exempel (se nedan). Medan provbanken i fysik
bedömer till exempel elevernas förmåga att i skrift beskriva hur man kan mäta resistensen i en
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elektrisk krets, innehåller provbanken för yrkesprogrammen autentiska situationer i vilka
sådana kunskaper kommer till uttryck vid lösningen av konkreta problem både genom
handling och via en skriftlig förklaring (Figur 10).
Med denna och liknande uppgifter i provmaterialet för yrkesprogrammen läggs fokus i
bedömningen främst på elevens förmåga att i komplexa situationer kunna välja ut och
använda adekvata kunskaper från olika ämneskurser och inte på bedömning av de enskilda
kunskaperna inom respektive ämne. Typen av bedömning tillsammans med bedömningens
inriktning mot kompetenser och programmål innebär att kvaliteter, som sällan utsätts för
bedömning, uppmärksammas och prövas (Skolverket, 2001).
Den gemensamma kompetensprofilen, som kopplas till program- och provspecifika
bedömningsmatriser, ger förutsättningar för en likvärdig bedömning. Detsamma gäller syftet
diagnos av elevernas kunskaper. Sambandet mellan mål och bedömning, som är en
förutsättning för måluppfyllelse, tydliggörs i denna provbank genom sambanden mellan mål,
bedömningsmatriser och kompetensprofiler. Motsvarande tydlighet vad gäller relationen till
de nationella målen finns inte i alla delar av provbanken för ämneskurser.
Provbanken fyller syftet förebildlighet genom att konkretisera programmålen. Uppgifterna
är utformade för att kunna anpassas till olika önskemål beroende på kursens utformning och
lärarens tillämpning av denna (Skolverket, 2005). Det är emellertid, i likhet med provbanken
för ämneskurser, osäkert om uppgifterna kan användas som förebilder i den meningen, att
lärarna på egen hand kan konstruera likartade uppgifter. Bedömningsmatriserna och
kompetensprofilerna kan visserligen användas även i andra bedömningssituationer, men
systemet innehåller ingen information om hur man som lärare kan göra för att modifiera
befintliga, eller skapa egna, uppgifter eller matriser. Syftet att stödja likvärdighet,
måluppfyllelse och diagnos blir därför i princip begränsade till de uppgifter som tillhandahålls
i provbanken.
Tekniskt är Skolverkets provbank för yrkesprogrammen en avancerad provbank, som
ger stora möjligheter att erbjuda meningsfulla och autentiska provuppgifter. Innehållet i
provbanken är indelat efter respektive program och innehåller inga sökfunktioner, vilket

90

dock inte erbjuder några problem för användaren eftersom antalet prov är förhållandevis
litet.
Samtidigt ställer tekniken krav på att användarna måste ha tillgång till datorer med vissa
prestanda och vissa program installerade, vilket i sin tur innebär att lärarna måste ha tillgång
till datorsalar, eller motsvarande, vid provtillfället. Eftersom proven kräver tillgång till datorer
ställs det större krav på planering samt krav på datorerna vad gäller prestanda och mjukvara.
Elevernas erfarenheter av datorsimuleringar gör dessutom att de har höga förväntningar på
materialets utformning i detta avseende (Gerrevall, 2001).
Figur 10a.

Uppgift från provbanken i fysik

På bilden ovan ser du materiel med vars hjälp du experimentellt kan bestämma resistansen hos en
resistor (ett motstånd).
Beskriv så uttömmande som möjligt hur detta kan göras, vilka resultat du kan förvänta dig, eventuella
felkällor och redovisa de slutsatser du kan dra.
Uppgiften är den sista uppgiften på ett prov i Fysik A, vilket innebär att den är mer öppen än
övriga uppgifter, samt att den bedöms utifrån bedömningsmatris med stöd av autentiska
elevlösningar. Enligt bedömningsmatrisen (Bilaga 3), krävs på Godkändnivå att eleven
”beskriver någon lämplig metod att bestämma resistensen”. Ytterligare poäng utdelas om
eleven dessutom tar hjälp av ett kopplingsschema i sin beskrivning. Från http://pbfy.edmeas.napb.se/.
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Figur 10b.

Uppgift från provbanken för yrkesämnen

Förutsättningar
Lägenheterna på plan 4 i trapphus 2 är klara för komplettering. Redogör för vad som ska göras i köket
i detta skede.
Uppgiften
Med utgångspunkt från ritningen (ovan23) och fotografiet (återges inte här12) ska ni redogöra för val
av verktyg och elmateriel, samt hur kompletteringen ska utföras. Använd blanketten för
arbetsplanering.
Uppgiften är hämtad från Elprogrammet och avser elinstallation i kök. Enligt
bedömningsmatrisen (Bilaga 4), krävs för kriteriet ”Förmåga att använda utrustning” på
Godkändnivå att eleven ”Visar kunskap om de vanligaste verktygen och den utrustning som
behövs för att utföra arbetsuppgiften. Brister kan förekomma vid korrekt benämning på
verktyg och utrustning”. På MVG-nivå för samma kriterium krävs att eleven ”diskuterar olika
alternativ på verktyg och utrustning som kan användas och diskuterar deras för- och
nackdelar. Visar stor förtrogenhet med utrustning som behövs för att utföra arbete inom
yrkesområdet”. Från http://194.47.65.140/.
23

Vår anmärkning.
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Provbanken för gymnasieskolans yrkesprogram blev tillgänglig vårterminen 2001 efter
att ha prövats ut på ett antal skolor. Utprövningen visade, att lärare och elever var mycket
positiva till provens utformning och de tankar som ligger bakom denna. Också företrädare
för arbetslivet har reagerat mycket positivt på provbankens grundläggande utgångspunkter.
De autentiska och problemorienterade uppgifterna upplevdes som stimulerande av eleverna.
Både lärare och elever uppskattade också blandningen av individuella uppgifter och
gruppuppgifter. Provens inriktning mot kompetenser upplevs emellertid även kunna orsaka
problem för elever, som är vana vid traditionell undervisning och bedömning (Gerrevall,
2001).
Vid en jämförelse mellan de delar av provbanken, som riktar sig mot ämneskurser, och
de delar som riktas mot yrkesprogrammen, är det tydlig att provmaterialet för ämneskurser
har en mycket starkare betoning på stöd vid betygssättning än materialet för
yrkesprogrammen. Det omvända förhållandet gäller för syftet att visa på elevers starka och
svaga sidor, där provmaterialet för yrkesprogrammen innehåller kompetensprofiler och
bedömningsmatriser, som kan utnyttjas för feedback, men också för att förmedla till eleverna
vad som förväntas av dem. Sålunda är matriserna för yrkesämnena uppdelade i separata
kriterier med nivåbeskrivningar utifrån betygsstegen, vilket även finns i matematik, men inte i
Moderna språk och endast i begränsad omfattning i naturvetenskapliga ämnen (se Figur 1113 nedan). Vidare är matriserna för yrkesämnena inte knutna till specifika uppgifter, utan
snarare till vissa ämnesområden, vilket gör det möjligt för eleverna att själva använda
matriserna för att få en uppfattning om vad som förväntas av dem och vad som anses viktigt
i mer generell mening än lösningen på enstaka uppgifter. Den här typen av generella kriterier
finns även för skriftlig produktion i Moderna språk samt för Biologi A, men det är bara
provbanken för yrkesämnen som kombinerar kvalitativa nivåbeskrivningar med generella
kriterier. I Figur 11-13 nedan visas några utsnitt från bedömningsanvisningar för att illustrera
ovanstående resonemang.
Provbanksmaterialet för yrkesämnena betonar således, i motsats till de nationella
proven, utöver summativa också bedömningens formativa funktioner, det vill säga uppgiften
att hjälpa eleverna att upptäcka, och förbättra, sina starka och svaga sidor. Att ge förebilder
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för lärares konstruktion av egna prov beskrivs som en angelägen uppgift för alla delarna i
provsystemet för gymnasieskolan.
Den svenska provbanken för gymnasieskolan tycks skilja sig från de övriga provbanker,
som presenterats här, genom att i högre grad än dessa lägga vikt vid likvärdighet och i lägre
grad betona stödet till lärare. Till skillnad från flera av de internationella exempel som
presenterats, saknar den svenska provbanken för gymnasieskolan således som uttalat syfte att
stödja lärares kompetensutveckling.
Figur 11. Bedömningsanvisningar för skriftlig produktion i Tyska
Bedömningsanvisningar till skriftlig produktion
Vid bedömningen bör hänsyn tas till textens innehåll och till elevens uttrycksförmåga.
Vid bedömning av textens innehåll kan följande beaktas:
- om innehållet är relevant för ämnet
- om innehållet är fylligt eller magert/torftigt
- om innehållet är intresseväckande
- om innehållet är sammanhängande och väldisponerat
Vid bedömning av elevens uttrycksförmåga kan följande beaktas:
- om eleven uttrycker sig begripligt och förmedlar budskapet klart och tydligt
- om eleven uttrycker sig ledigt och med variation och säkerhet
- om eleven använder strategier för att ta sig runt språkliga problem
- om eleven har en varierad meningsbyggnad och förmår binda samman satser och meningar
- om eleven använder ett korrekt och nyanserat ordförråd och kan uttrycka sig idiomatiskt
- om eleven uttrycker sig grammatiskt korrekt
Det är innehåll och uttrycksförmåga som bedöms, vilket preciseras med ett antal kriterier
(t.ex. relevans och fyllighet). Kriterierna är generella i den meningen, att de kan användas
för all skriftlig produktion, vilket gör att eleven (om hon/han får tillgång till kriterierna) kan
använda dem för att veta vad som bedöms, och vad som anses viktigt, för alla typer av
skriftlig produktion i det aktuella ämnet. Kriterierna innehåller emellertid inga
nivåbeskrivningar, som visar hur man åtskiljer prestationer av olika kvalitet inom respektive
kriterium. Från http://provbanken.skolverket.se/sprak/tyska/.

En jämförelse mellan provbanken för gymnasieskolans ämneskurser och den planerade
provbanken för grundskolan visar på viktiga skillnader. När det gäller att täcka hela bredden
av innehåll och kunskapsformer tycks uppgiften avsevärt svårare för grundskolans ämnen.
Varje ämnes mål är så påtagligt bredare i grundskolan än i gymnasieskolan, att problemet att
tillhandahålla uppgifter för alla lokala preciseringar knappast är möjlig. Som jämförelse kan vi

94

se på fysikämnet. Kursplanerna i Fysik A på gymnasiet innehåller främst formuleringar av
typen ”ha kunskap om” (vilket visserligen kan diskuteras vad detta innebär) och ”ha
kännedom om”, medan grundskolans fysikämne även har formuleringar av typen ”kunna
använda argument” och ”kunna föra diskussioner”. Man kan se det som att måluppfyllelse
för gymnasiefysiken mer handlar om att täcka hela bredden av ämnesinnehållet, medan det i
grundskolan i större utsträckning krävs att man också täcker bredden av olika kunskaps- och
uttrycksformer.
Figur 12.
Del av bedömningsmatris från en uppgift i Fysik A
Kvalitativa nivåer
Bedömningen
avser
Lägre
Högre
Eleven kopplar ihop de
Eleven resonerar kring
Fysikaliskt
beskrivna storheterna t.ex.
felkällor med kopplingen
resonemang
hur sambandet mellan
t.ex. att det går ström genom
Förekomst av och spänning, ström och resistens voltmetern.
ser ut.
kvalitet i
utvärdering,
analys och
reflektion och
förmåga att föra
ett fysikaliskt
resonemang.
1g
1 g och 1 vg

Total poäng

1/1

Det som bedöms är ”fysikaliskt resonemang” där det för första nivån krävs att eleven
”kopplar ihop de beskrivna storheterna”, medan i det för andra nivån krävs att eleven
”resonerar kring felkällor”, vilket är två skilda företeelser. Nivåerna för kriteriet följer således
inte en kvalitetsgradient, utan eleven förväntas utföra olika saker för de olika nivåerna, vilket
innebär, att det egentligen rör sig om två skilda kriterier. Anvisningarna är vidare knutna till
den specifika uppgiften, vilket dels innebär att eleverna inte kan ha tillgång till matrisen innan
provet för att veta vad som förväntas av dem, dels att den enbart kan användas som
feedback på den aktuella uppgiften. Den här typen av bedömningsanvisningar ger således
specifik information för bedömning av denna uppgift, men mer begränsad hjälp om en elev
vill skapa sig en uppfattning kring vad som mer generellt är viktigt i ämnet. Matrisen återges i
sin helhet i Bilaga 3. Från http://pb-fy.edmeas.napb.se/.

En slutsats blir, att eftersom provbanken för grundskolan i flertalet ämnen knappast
kan tillhandahålla tillräckligt antal uppgifter för alla lokala behov (jämför grundskolans
provbank för Hem- och konsumentkunskap), behövs ett system med stöd för lärares egen
provkonstruktion.
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Figur 13.
Del av bedömningsmatris för uppgift inom Barn- och fritidsprogrammet, vilken
handlar om en ”redskapsbana” för barn i förskolan
Eleven visar:
G-kvaliteter
VG-kvaliteter
MVG-kvaliteter
Kompetens att lösa
Eleven beskriver hur
Därutöver gör eleven
Därutöver diskuterar
problem och att planera

lektionspasset ska

en mer detaljerad och

och värderar eleven

och organisera

disponeras. Eleven har

motiverad plan för hur

föreslagna lösningar

uppgifter

viss insikt om vilka

lektionspasset ska

samt kan kritiskt

styrdokument som är

disponeras med insikt

analysera och

aktuella. I praktiken

om styrdokumenten.

värdera sitt eget

förlitar sig eleven till

Under praktiken är

förslag till

andra när problem

eleven mer

lektionspass. Eleven tar

uppstår samt arbetar i

självständig. Förstår

i planeringen hänsyn

APU-perioden med

ledarrollens betydelse.

till styrdokumenten.

handledning.

Eleven visar färdighet

Har viss insikt i

i sin roll som ledare.

ledarrollens betydelse.
Uppgiften består av tre delar: planering som redovisas skriftligt, praktiskt genomförande
samt en utvärderingsuppgift. Det kriterium, som visas i figuren, avser kompetensen att ”lösa
problem och att planera och organisera uppgifter”, vilket delas in i tre olika nivåer utifrån
betygskriterierna. Även om beskrivningarna är knutna till uppgiften, är de tillräckligt
generella för att eleverna skulle kunna ha tillgång till matrisen före, eller i samband med,
provet och genom matrisen få information om vad som förväntas för av dem på respektive
betygsnivå. I den mån liknande formuleringar går igen för andra likartade uppgifter inom
programmet, kan eleven även lära sig vad som är viktigt att beakta vid exempelvis
lektionsplanering. Formuleringarna har inte kunnat jämföras på just detta område, då detta
är den enda uppgiften för Barn- och fritidsprogrammet, men för exempelvis området
”fotografisk bild” inom medieprogrammet, kan man se att samma beskrivningar går igen för
de uppgifter som behandlar samma område, med vissa smärre förändringar beroende på
uppgiftens karaktär. Det innebär, att eleven kan få en generell uppfattning om vad som
anses viktigt, när man arbetar med fotografisk bild. Från http://194.47.65.140/.

Gemensamma drag i de analyserade provbankerna

Vi har här presenterat och analyserat några internationella provbanker samt en svensk
provbank med två olika inriktningar. Vi visar i det följande först några gemensamma
kännetecken hos provbankerna. Därefter följer en mer detaljerad jämförelse av dessa.
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Teoretiska utgångspunkter

De flesta av provbankerna är förankrade i explicit kunskaps- och bedömningsteori, bland
annat genom vetenskaplig forskning. Provbankernas utgångspunkter avser antaganden om
ämnet, om kunskap, om hur kunskap i ämnet kan uttryckas och bedömas samt teoretiska
antaganden om bedömning, och uttrycks dels i de texter för lärare som ledsagar uppgifterna
och dels i forskningsrapporter. Dessa teoretiska antaganden formuleras emellertid i
varierande utsträckning, och de olika provbankerna lägger sin tyngdpunkt på delvis olika
aspekter.
Tydligt samband mellan kursmål – uppgiftstyp – bedömningsanvisning

I samtliga provbanker, undantaget SMARD, är det centralt att påvisa sambanden mellan å
ena sidan målet och uppgiften och å andra sidan mellan dessa och den bedömning som görs.
Brett urval av uppgiftstyper

I flera av provbankerna finns ett brett urval av uppgiftstyper representerade. Det finns
uppgifter, som är avsedda att bedöma elevers kunskaper om avgränsade fakta eller
tillämpning av avgränsade färdigheter, men tyngdpunkten ligger på uppgifter som kräver
tillämpning av kunskaper och färdigheter. I de naturvetenskapliga provbankerna kan detta
innebära att eleverna ska planera och genomföra undersökningar, tolka data och dra
slutsatser. I några fall (GLOBE, PALS, yrkesprogrammen) innehåller uppgifterna
autentiska/simulerade problem.
Bedömningsanvisningar

Samtliga

provbanker

har

bedömningsanvisningar/bedömningsmatriser

kopplade

till

uppgifterna, även om de, som inom PADI-systemet, kan vara dolda. Med vissa undantag
(enklare uppgifter samt en del uppgifter inom SMARD), ger anvisningarna kriterier för
bedömning av svaren kopplade till en skala (ofta 3-5-gradig). Kriterierna uttrycks kvalitativt
genom en text som beskriver svarets kvaliteter på olika nivåer och i olika avseenden.
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Exemplifierande och kommenterade elevsvar finns i PALS- och GCSE-systemen samt för
vissa uppgifter inom Skolverkets provbank.
Naturvetenskap och matematik på högre stadier

Majoriteten av de granskade provbankerna avser naturvetenskap och/eller matematik och
äldre elever. Undantagen är GSCE-systemet och Skolverkets provbank för Moderna språk,
Hem- och konsumentkunskap samt yrkesprogrammen, som omfattar andra ämnen. När det
gäller yngre åldrar, var dessa i viss mån representerade av SMARD och i än högre grad av
PALS.
Prov som kontroll och för lärande

De flesta av provbankerna förefaller inriktade mot att uppgifterna ska kontrollera vad
eleverna har lärt sig. I några fall finns också det explicita syftet att eleverna ska lära sig genom
bedömningen. FOSS är unikt genom sin tydliga inriktning mot att låta eleverna själva vara
med i bedömningen, genom att ge eleverna direkt feedback på svaren och genom att anpassa
uppgifternas till nivån på elevernas svar.
Prov vid ett bestämt tillfälle

En majoritet av provbankerna erbjuder provuppgifter tänkta att tas vid ett bestämt
provtillfälle. Undantag är Skolverkets provbank för yrkesprogrammen och Hem- och
konsumentkunskap samt GSCE-systemet, vilka också innehåller uppgifter, som är tänkta att
tas under längre tid.
Individuella prov

Provbankerna bygger på individuella prov. Det är bara i Skolverkets provbank för
yrkesprogrammen och Hem- och konsumentkunskap som möjligheterna till att
provuppgifter löses i grupp finns.
Att utbilda lärare

I de flesta av provbankerna finns inslag av målet att genom provsystemet utveckla lärares
kompetens att bedöma. I ADDS och PALS liksom i GCSE är detta syfte centralt. Man utgår
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i dessa provbanker från att för att förbättra bedömningen i skolan måste lärares kompetens
höjas. Provbankerna är mycket tydligt konstruerade för att explicit bidra till detta.
Expertuppgifter och läraruppgifter

I alla banker finns uppgifter som konstruerats av experter (med undantag för SMARD). I
flera av bankerna finns en emellertid också möjligheter för läraren att anpassa expertuppgift
till sina egna lokala syften samt verktyg som hjälper läraren att konstruera egna uppgifter med
hjälp av experternas system (t.ex. ADDS och PALS).
Tekniska lösningar

Med undantag för GCSE utnyttjar samtliga provbanker tekniska lösningar, som gör det
möjligt för läraren att till exempel söka uppgifter utifrån ett specifikt mål, anpassa uppgifter
till egna behov eller plocka ihop uppgifter från databasen till ett eget prov. Vilka lösningar
som finns, respektive hur avancerade funktionerna är, varierar dock mellan provbankerna.
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Jämförelse av provbankerna
I jämförelsen av provbankerna tar vi bland annat upp de frågor som ställdes i inledningen,
men också frågor som har aktualiserats av genomgången av provbankerna.

Samband mellan mål och bedömning

Vi ställde inledningsvis en fråga om provbankens omfattning i förhållande till innehåll och
mål. Att det finns en koppling mellan mål och bedömning, är en grundläggande förutsättning
för måluppfyllelse. Det är också en förutsättning för rättvis bedömning och för ett rättvist
betyg. Detta framhålls i Skolverkets handlingsplan, som anger att rättvis betygsättning
innebär ”att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa elevens
kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvarar
betygskriterierna för betyget” (Skolverket, 2004c, sid. 3).
Vad gäller de exempel som givits från USA, har man i flera av dessa provbanker
begränsat sig till vissa kunskapsformer och uttryckssätt, och därmed inte gjort anspråk på att
företräda hela den bredd av målformuleringar, som kan tänkas finnas lokalt. PADI och PALS
inriktar sig således i första hand på uppgifter med anknytning till naturvetenskapligt
arbetssätt, medan

uppgifterna i

ADDS

främst hanterar centrala

teorier

inom

naturvetenskapen, så kallade ”big ideas”. Men även med denna begränsning har man inom
exempelvis PALS haft svårigheter att representera allt det ämnesinnehåll som ingått i
intentionerna, till exempel naturvetenskapens karaktär.
Detta är ett centralt problem för en provbank/bedömningresurs för grundskolan, då
det i många fall finns en större bredd av kunskapsformer och uttrycksformer representerade i
målen för grundskolan jämfört med exempelvis gymnasieskolan. Så även om man kan hävda
att exempelvis Skolverkets provbank i fysik lever upp till förutsättningen att innehållsligt
motsvara alla kursmål, genom att erbjuda skriftliga uppgifter med varierat ämnesinnehåll
tillsammans med experimentella uppgifter, krävs en betydligt bredare repertoar av
uppgiftstyper för grundskolan, där målen dessutom innehåller krav på att eleverna ska
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argumentera, diskutera, reflektera, samarbeta och använda hjälpmedel och så vidare. Om
bedömningen inte stämmer med målen, eller bara med en del av målen, blir bedömningen
inte rättvis. Bristande överensstämmelse får också andra konsekvenser. Eftersom bedömning
styr (vissa) elevers uppmärksamhet och studiestrategier, kan en bedömning som exempelvis
riktas mot minneskunskaper få som konsekvens att elever lär sig utantill, även om målen
framhåller mer komplexa förmågor (se t.ex. Marton & Säljö, 1984). PALS-projektet erbjuder
flera fördelar i detta sammanhang. Den mest uppenbara är att banken tydliggör kopplingen
mellan mål och bedömning.
PADI-systemet, med dess inriktning mot komplexa uppgifter av undersökande och
problemlösande karaktär, har också potentialen att konkretisera kursmål och betygskriterier
samt visa på starka och svaga sidor hos eleverna. Den senare funktionen stärks dessutom av,
att man bygger in resultat från didaktisk forskning i sina så kallade ”uppgiftsmallar”. Till
skillnad från de övriga system som beskrivits, har uppgifterna i PADI en gemensam stomme
för hur uppgifterna utformas och bedöms, vilket dels innebär att de kan modifieras, lagras
och distribueras per automatik, dels att bedömningen mellan olika uppgifter och olika
bedömare blir jämförbar. Dessa uppgifter kan således ingå även i standardiserade
sammanhang. En uppgiftsbank uppbyggd med hjälp av ett sådant system skulle därför
sannolikt kunna kopplas till såväl nationell utvärdering som kontroll av elevernas
måluppfyllelse. PADI-systemets komplexitet är också dess svaghet, när det gäller
förebildlighet. Om lärarna inte förstår hur likvärdigheten åstadkommits eller vad den innebär,
kan

man

inte

få

några

spridningseffekter

till

lärares

egen

provkonstruktion.

Vid utformningen av den planerade provbanken behöver denna punkt uppmärksammas.

Urval och täckning

En provbank kommer troligen inte att kunna täcka alla de ämnesområden, som omfattas av
grundskolans undervisning. PALS-projektet, som enbart gällde naturvetenskapliga ämnen,
hade således cirka 200 uppgifter i sin databas efter tre år. Trots ambitioner om motsatsen
hade projektets uppgifter en tyngdpunkt i traditionellt väl tillgodosedda områden, medan
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exempelvis uppgifter med anknytning till personliga eller sociala perspektiv förblev
underrepresenterade.
Om urvalet uppgifter i en statligt sanktionerad provbank är begränsat, kan det på gott
och ont ge signaler om vilka mål och kriterier, eller innehållsliga områden, som bör
prioriteras i undervisningen. Då det skett en förskjutning från faktakunskaper och enkla
färdigheter mot mer övergripande förmågor och förhållningssätt i skolans styrdokument
(Lindström, 2005), borde det vara rimligt att komplexa uppgifter kommer att finnas i den
planerade provbanken för den svenska grundskolan. I en bank, där uppgifterna inte är
avsedda att användas i standardiserade prov, finns heller inga hinder för att inkludera
komplexa uppgifter. (Därmed inte sagt att det vore omöjligt att standardisera komplexa
uppgifter, vilket visas bland annat genom PADI-projektet). De internationella provbanker
som beskrivs här innehåller också en stor andel uppgifter av denna typ. Studien av det
svenska provsystemet för grundskolan visar även att en nationell provbank kan ha som
funktion att komplettera försummade eller eftersatta områden. Detta gäller exempelvis de
övergripande målen, vilka tycks bli eftersatta till förmån för uppnåendemål och
betygskriterier i samband med bedömning (Skolverket, 2001). Med urvalet av uppgifter kan
man lyfta fram mål och innehållsområden samt demonstrera variationer i uppgiftstyper.
Provbanken kan på så sätt konkretisera läroplanens mål på liknande sätt som provmaterialet
för yrkesprogrammen konkretiserar övergripande programmål.
ADDS systemet är intressant i detta perspektiv. Systemet har medvetet utvecklats med
utgångspunkt i forskning kring formativ bedömning och djupinlärning, och erbjuder därför
stöd åt lärarna för att konstruera uppgifter, som inte följer traditionella bedömningsmönster.

Förebild för lärares egna prov (spridningseffekter)

PALS-projektet satsar på att ge exempel på bra prov och provuppgifter, samt att inspirera
lärare att använda uppgifterna som förebilder när de utvecklar egna prov/uppgifter. Lärarna
erbjuds således möjligheten att modifiera uppgifterna i provbanken, så att de passar deras
syften, alternativt att konstruera egna uppgifter med hjälp av provbanken. PALS erbjuder
dessutom användarna möjligheter att lära sig mer om bedömning och om effektiv
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bedömningsdesign. Lärarna får se exempel på bra respektive dåliga prov och uppgifter, vilka
kommenteras. De får också se bra respektive dåliga bedömningsanvisningar och får
referenser till artiklar, böcker och rapporter som kan ge ytterligare information och stöd.
Det visade sig i utvärderingar, att lärarna faktiskt använde exemplen för att konstruera
egna uppgifter och anvisningar. Lärarna lärde sig också, hur man använder
bedömningsmatriser för att förbättra sin bedömning, och erfarenheterna från PALS
integrerades

i

den

egna

bedömningspraxisen.

Upplägget

hade

således

positiva

spridningseffekter utöver de uppgifter, som fanns att hämta i själva projektet. Också ADDS
riktar in sig på att påverka lärarnas reguljära bedömningar. Även inom detta projekt har man
påvisat positiva resultat av provbanken, med avseende på vilka kunskapsformer som lärare
prövar i sin egen undervisning, och när det gäller lärares användning av bedömningsmatriser.

Bedömningsmatriser

Vid bedömning är det inte bara utformningen av uppgiften som är viktig. Minst lika viktig är
bedömningen av elevernas prestationer. Om det finns behov av bättre utformade uppgifter,
finns det ännu större behov av bättre, mer explicita och mer systematiskt utformade
bedömningar. Bedömningsmatriser spelar här en central roll. Användningen av matriser är
viktigt när det gäller att stödja en likvärdig bedömning. Tidigare forskning har visat att
likvärdigheten oftast är låg vid bedömning av komplexa uppgifter (Dunbar m.fl., 1991), men
också

att

olika

former

av

strukturerade

bedömningsanvisningar

ger

en

ökad

överensstämmelse i bedömningen (Chi, 2001; Marzano, 2002). Väl genomarbetade
bedömningsanvisningar har även andra förtjänster. Ett genomgående tema i forskning av
bedömning med hjälp av bedömningsmatriser är både glädjen av, som nyttan med, öppenhet
(eng. ”transparency”) i bedömningen. Bra bedömningsanvisningar visar eleven vad som är
viktigt i undervisningen, och gör därmed bedömningen tydlig, vilket både elever och lärare
upplever som positivt (se t.ex. Higgins, 2003 och Morrell & Ackley, 1999). Genom att
matriserna ger tydligare, och i viss utsträckning fasta, kriterier, underlättas dessutom elevers
självbedömning och lärares återkoppling till eleverna (Arter & McTighe, 2001; Wiggins,
1998). Bedömningsmatriserna ger lärare bättre möjligheter att ge kontinuerlig feedback och
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gör det lättare att ge eleverna konkreta rekommendationer om förbättringar (Smith & Hanna,
1998). En bedömning som relaterar elevens prestationer till de krav, som formulerats i en
matris, kan ha ett påtagligt diagnostiskt värde och ge eleverna insikt i hur de klarar
uppgifterna i skolan. Förutsättningarna för att bedömningsmatriser ska ha dessa positiva
effekter är förstås att de på ett genomtänkt sätt konkretiserar målen för undervisningen.
Utarbetandet av en matris för bedömning innebär i sig att målen tolkas och konkretiseras,
vilket sällan är en enkel eller självklar process. Lärare, och elever, som blir delaktiga i en sådan
process, har rimligen större förutsättningar att genomföra allsidiga bedömningar.
Väl genomarbetade bedömningsanvisningar kan därför ses som en central komponent
vid målrelaterad bedömning och utformningen av sådana är avgörande för uppfyllandet av de
syften, som formulerats för provbanken.
Flera av de internationella systemen använder bedömningsanvisningar. Inom ADDSsystemet läggs stor vikt vid konstruktionen av bedömningsanvisningar, vilket tycks ge gott
resultat. Den jämförande studien visade till exempel att lärare som arbetat med ADDS, själva
utvecklar bedömningsanvisningar för sina prov. ADDS-systemet tycks fylla både syftet att,
via ett urval färdiga uppgifter och prov, konkretisera kursmål och betygskriterier, samt syftet
att utbilda lärare att själva utveckla uppgifter. Uppgifter som i sin tur leder både till likvärdig
bedömning och till möjligheter att diagnostisera eleverna. Också PALS ger stöd för lärares
utveckling av bedömningsanvisningar. En annan styrka med PALS är den genomtänkta
anpassning av lärares egna uppgifter, som görs i förhållande till hela systemet. Uppgifterna
indexeras i förhållande till mål i kursplanen. Man utarbetar bedömningsanvisningar och
övningshäften, prövar ut uppgifterna samt förser dem med information om exempelvis
interbedömarreliabilitet.

Involvera lärarna

I det Nya Zeeländska utvärderingsprojektet, NEMP, har man medvetet försökt skapa
förutsättningar för positiva effekter på undervisningen. Att engagera lärarna i projektet har
därför setts som viktigt. Att som lärare delta i NEMP räknas som kompetensutveckling och
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det tycks dessutom vara en mycket uppskattad och framgångsrik sådan (Gustafsson, internt
diskussionsunderlag). GCSE-systemet bygger på samma tanke.
Det finns en rad skäl till att det är viktigt att involvera lärarna i provbanken och att på så
sätt öka deras bedömningskompetens. Det är troligt att det, för att kunna acceptera och
reguljärt

använda

en

nationell

provbank

för

att

öka

måluppfyllelsen,

krävs

kompetensutveckling av lärarna. Även om lärarna överlag var positiva till uppgifterna i
grundskolans nationella prov och till gymnasieskolans provbanksmaterial, reagerade vissa
lärare negativt på öppna uppgifter, som de ansåg gjorde bedömningen alltför subjektiv.
Tidigare studier har också gett en bild av bedömningspraxis i den svenska skolan som tydligt
traditionell

(Lindqvist,

2003; Skolverket, 2000;

Svingby,

1998;

Törnvall,

2002).

Erfarenheterna från den svenska provbanken för yrkesprogrammen pekar i samma riktning.
Gerrevall (2001) drar slutsatsen, att om bedömning av kompetens ska bli verklighet, krävs det
att lärarna utbildas för detta.
Ett sätt att engagera lärare i arbetet med en provbank är att låta dem bygga upp denna
med hjälp av egna uppgifter, så som gjordes i SMARD. Det finns åtskilliga fördelar med en
databas som konstrueras av lärarna själva. En fördel är att risken minskar för att det ska
uppstå en klyfta mellan innehållet i provuppgifterna och lärarnas undervisning. Om lärarna
själva bygger upp banken krävs inga insatser från experter, vilket gör uppbyggnaden avsevärt
billigare. Om syftet inte inbegriper användning av uppgifterna i standardiserade prov, krävs
heller inte någon omfattande indexering eller utprövning av uppgifterna. Lärarna
kategoriserar själva uppgifterna i samband med att de skickar in dem till databasen.
Ett problem med uppgiftsbanker som bygger på lärarnas bidrag är emellertid
uppgifternas kvalitet. Det är uppenbart svårt att konstruera bra uppgifter, vilket enligt
Ramstedt (1992) ofta underskattas. Ramstedt konstaterar, att en stor del av de uppgifter som
erfarna och intresserade lärare konstruerade till de centrala proven i fysik, kunde inte
användas på grund av bristande kvalitet. Erfarenheterna från det svenska provsystemet pekar
på vikten av att uppgifterna i en prov- eller uppgiftsbank håller hög kvalitet. En
lärarkonstruerad prov- eller uppgiftsbank skulle visserligen vara billigare än en bank

105

konstruerad av experter, men skulle samtidigt riskera låg kvalitet och låg legitimitet hos
lärarna.

Användarvänlighet

De internationella provbanker, som granskats är med få undantag tekniskt avancerade. De
erbjuder lärarna möjligheter att på ett enkelt sätt söka uppgifter inom de ämnesområden de
vill pröva. De erbjuder också möjligheter för läraren att ta en uppgift från banken och ändra
den så att den passar hans/hennes speciella situation. Möjligheter att förbättra egna uppgifter
och förse dem med bedömningsmatriser finns i vissa banker. Några banker erbjuder läraren
möjligheten att utifrån det mål för provet, som läraren vill pröva, kombinera lämpliga
uppgifter. Flera banker erbjuder möjligheten för läraren att spara de uppgifter hon/han valt
för att på ett enkelt sätt kunna ta fram dem vid ett senare tillfälle. De flesta av systemen
förefaller ha utvecklat användarvänlig teknik.
En del provbanker erbjuder både möjligheten att eleverna gör provet elektroniskt eller
utanför datorn. Denna flexibilitet uppskattas av användarna. Några av systemen erbjuder ett
varierat utbud av bilder, simuleringar, filmer med mera som kontext till uppgifterna. Även
om tekniken är relativt lätt att hantera, kräver de flesta provbanker en arbetsinsats från
lärarens sida. Detta gäller i särskilt hög grad de system, som har ambitionen att utveckla
lärares kompetens. Att lärare inte använde provbanken för gymnasieskolan berodde bland
annat på tidsbrist. De internationella erfarenheterna erbjuder inga lösningar på detta problem.
De konstaterar tvärtom, att det tar tid för användare att lära sig hantera ett nytt system. Det
tar förstås olika lång tid att lära sig hantera ett system, beroende på vilken grad av
användarvänlighet det har. Väsentligt är att tidsinsatsen för att lära sig funktionerna måste
vara värd investeringen. Detta illustreras av skillnaderna mellan PALS- och PADI-systemen.
Medan PALS har en tydlig inriktning mot användarna, har man inom PADI prioriterat de
mättekniska aspekterna, vilket gör systemet svårt att använda för vanliga lärare. I PALSsystemet ges användarna möjlighet att söka uppgifter i databasen både utifrån
målformuleringar och utifrån ämnesområde. Sökresultaten visas sedan tillsammans med en
tydlig relevansmarkering. Vidare kan användarna recensera de uppgifter de använt, så att
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andra kan få stöd när de ska välja uppgifter. Om uppgifterna inte passar de lokala målen, eller
behöver modifieras, finns det ett interaktivt stöd, som underlättar anpassningen med bevarad
kvalitet. De personliga ”assessment charts” (d.v.s. matriser som indikerar överensstämmelse
mellan mål och bedömningsuppgift), som en gång skapats, kan dessutom sparas i en databas.
Allt detta gör att användaren på ett enkelt sätt kan utnyttja systemets resurser. Inom PADIprojektet har man istället valt att i så kallade uppgiftsmallar (vilka finns för alla uppgifter)
integrera såväl ett teoretiskt ramverk för bedömning, som resultat från didaktisk forskning.
Genom att utnyttja dessa mallar kan användaren skapa egna bedömningsuppgifter av hög
kvalitet och med hög mätteknisk standard. Problemet är att systemet baseras på ett komplext
teoretiskt och tekniskt fundament, vilket i princip är otillgängligt för läraren. Det innebär, att
användaren måste ta hjälp av starkt strukturerade ”guider” för att kunna konstruera uppgifter
med hjälp av systemet, men även att det förmodligen inte finns några möjligheter för lärare
att överblicka eller förstå vad man gör. I det samarbetsprojekt med FOSS som beskrevs
tidigare, skickas till exempel elevernas prestationer till en rättningsserver, där underlaget
tolkas med utgångspunkt från de statistiska algoritmer som finns inbyggda i uppgiftsmallen,
varefter resultatet skickas tillbaka till elev och lärare. Läraren har ingen insyn i hur processen
går till, utan får automatiskt färdiga tolkningar/resultat att förhålla sig till. Ett sådant system
involverar inte lärarna, utan riskerar att fasa ut läraren från bedömningsarbetet, vilket helt
överlämnas åt experter.
Frågan om hur provbanken ska byggas upp och underhållas är relevant här. Samtliga
presenterade provbanker, utom SMARD, har byggts upp av experter i nära samarbete med
forskare, men i flera av dem finns ändå en involvering av lärare, antingen som i ADDS där
lärarna själva utvecklar uppgifter med hjälp av mallar som systemet tillhandahåller, eller som i
GCSE där verksamma lärare kontinuerligt samarbetar med olika slag av experter för att ta
fram och bedöma uppgifter. Poängen med att kombinera forskare/experter med verksamma
lärare är uppenbar. Genom forskarnas medverkan kan provbanken ha hög ”teknisk” kvalitet
och genom lärarnas medverkan garanteras användbarhet i klassrummet och intresse för
provbanken från lärarnas sida. Ett annat kännetecken för merparten av de studerade
provbankerna är deras samtidiga teoretiska förankring och dynamiska karaktär. Det innebär
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att med bakgrund i en utvecklad teoretisk ram, gällande bedömning av kunskap generellt och
i det specifika ämnet, utvecklas kontinuerligt nya uppgifter och uppgiftsformer. Ett problem
för alla provbankerna utom GCSE-systemet, är att alldeles för få uppgifter har utvecklats för
att täcka ämnets olika delar. GCSE-systemets modell med flera parallella centra för
utveckling av uppgifter utifrån en gemensam teoretisk bas är intressant, eftersom den
uppenbarligen resulterade i en mycket stor mängd uppgifter av hög kvalitet.
Utifrån ovan redovisade analys kan man formulera de krav som provbanken ska möta.
Kraven utgår dels från den syn på mål, kunskap och bedömning, som fastslås i nationella
styrdokument och dels från de problem, som förts fram via forskning om och erfarenheter
av bedömningen i skolan. Helt grundläggande är provbankens fokus. Även om olika syften
presenteras, framstår syftet att stödja skolan och lärarna i ansträngningen att hjälpa eleverna att nå
målen, som det viktigaste syftet för provbanken. Som genomgången har visat kan detta syfte
realiseras på olika sätt.
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Förslag till utformning av en bedömningsresurs
I det förslag, som presenteras här, har vi bytt beteckningen ”provbank” mot beteckningen
”bedömningsresurs”. Skälet till namnbytet finns framförallt i vår tolkning av det viktigaste
syftet med en provbank för grundskolan. Även om flera syften presenteras i olika officiella
dokument, framstår syftet att stödja skolan och lärarna i ansträngningen att hjälpa eleverna att nå
målen, som det viktigaste målet för provbanken. Utöver att erbjuda lärarna föredömliga
uppgifter via en databas, kan provbanken innehålla stöd för bedömningskonstruktion och
vara en utbildningsresurs för lärare. Genom att sätt stötta den process i vilken lärarna själva
utformar bedömningar kan man bidra till att höja bedömningarnas kvalitet generellt i skolan.
Om lärare regelbundet utnyttjade sådana resurser skulle bedömningen i klassrummet kunna
påverkas i positiv riktning, vilket i sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse. Med tanke på
betydelsen av provbanken som en resurs för lärares bedömning, föreslår vi därför att termen
provbank för grundskolan kompletteras eller ersätts med beteckningen ”Bedömningsresurs
för Grundskolan”.
Nedan skisseras utgångspunkter för utformning av ett övergripande ramverk för en
nationell bedömningsresurs för den svenska grundskolan. Först återkopplas till den
diskussion kring de syften en sådan resurs kan ha, som fördes i rapportens första del.
Därefter ges ett mer detaljerat förslag på utformningen av resursen, i fråga om innehåll och
organisation.

Bedömningsresursens syfte

Syftet med att vidareutveckla det nationella provsystemet till att även innefatta en provbank
är att bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. Detta kan ske genom att banken förtydligar
och i och med detta konkretiserar målen samt visar på elevers starka och svaga sidor.
Provmaterialet förväntas också bidra till att tydliggöra betygskriterierna och stödja en
likvärdig och rättvis betygssättning.
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Utifrån de erfarenheter, som presenterades i rapportens första del, dras slutsatsen, att
under förutsättningen att undervisningen stöder eleverna, kan provbanken genom att visa på
elevernas starka och svaga sidor bidra till ökad måluppfyllelse. På liknande sätt kan resursen
via förebildlighet, bidra till ökad likvärdighet. Uppgifter som exemplifierar målen och som
visar på olika sätt att uttrycka och bedöma dessa, bör leda till större likhet mellan lärares
bedömning av om/hur väl elever uppnår målen. Detta gäller troligen endast för de uppgifter
som ingår i banken. Under förutsättning att provbanken också satsar på att utveckla lärares
bedömningskompetens, kan ökad måluppfyllelse och likvärdighet gynnas mer generellt,
samtidigt som en kvalitetshöjning kan ske av lärarnas bedömningar. Att ett sådant utökat
syfte är en möjlig uppgift för en provbank framgår av de internationella erfarenheterna.
Samtidigt får en sådan uppgift genomgripande konsekvenser för utformningen av
provbanken, vilket också är anledningen till förslaget att skapa en ”bedömningsresurs” istället
för en uppgifts- eller provbank i mer traditionell mening.
I linje med ovanstående resonemang, kommer det förslag för bedömningsresurs som
presenteras i det följande att utgå från följande huvudsyften:
1. Resursen ska erbjuda förebildliga exempel på hur målen i läroplan och kursplaner kan
konkretiseras och bedömas.
2. Resursen ska tydliggöra elevers starka och svaga sidor, med ett tydligt fokus på
bedömningens formativa funktioner i förhållande till läroplanens och kursplanens
mål.
3. Resursen ska stödja likvärdig och rättvis bedömning i förhållande till målen i
läroplanen och respektive kursplan.
4. Resursen ska bidra till utvecklingen av lärarnas bedömningskompetens.

Uppgifternas innehåll och utformning

En självklar utgångspunkt är att uppgifterna är relaterade till och relevanta i förhållande både
till målen i läroplanen och till målen i respektive ämne (och i tillämpliga fall till
betygskriterier). En ökad måluppfyllelse kräver både att det som bedöms är relevant i
förhållande till målen, samt att bedömningen gäller hela den bredd av mål som uttrycks i
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styrdokumenten. Uppgifterna i bedömningsresursen bör därför erbjuda en stor variation av
bedömningsformer. Konkretisering av mål (och i förekommande fall betygskriterier) med
hjälp av uppgifter med stor variation, leder till större möjligheter för lärare att bedöma om
eleverna har nått målen, och om de är på väg att nå dessa. För att ge underlag för en rättvis
bedömning, bör bedömningsresursen uppmuntra till utnyttjande av olika bedömningsformer.
Också innehållsligt bör bedömningsresursen eftersträva bredd. Det är inte troligt, att
resursen kommer att kunna erbjuda uppgifter som representerar alla tänkbara
operationaliseringar av målen. Det är emellertid rimligt, att resursen ger exempel på
bedömning inom skilda innehåll förankrade i läroplan och kursplaner. Det är vidare rimligt,
att bedömningsresursen lägger stor vikt vid sådant innehåll, som antas vara svårt och
tidskrävande för lärare att bedöma, liksom kunnande som sällan behandlas och bedöms. Vi
kan exemplifiera med uppgifter av komplex karaktär, där eleverna, förutom ämnesinnehållet,
får lära sig att tolka och bearbeta information, argumentera och dra egna slutsatser. Då
bedömningsresursen ska vara i linje den kunskapssyn, som uttrycks i styrdokumenten, bör
det ges stort utrymme för uppgifter, som är förankrade i en vardags- och samhällskontext.

Anvisningar för bedömning av uppgifter

För samtliga ovan angivna syften är bedömningsanvisningar av mycket stor betydelse. I några
av de redovisade provbankerna finns för varje uppgift exempel på elevsvar, som ibland
kommenteras och ges någon form av omdöme. Skolverket redovisar också goda erfarenheter
av kommenterade elevsvar (Skolverket, 2003). I samband med nationella utvärderingar av
grundskolan, utvecklades för vissa ämnen en serie ”bedömningshjälper” till varje uppgift,
vilka användes av lärarna när de ”rättade” svaren. För SO, år 5 utvecklades till exempel för
varje uppgift:
1. Uppgiftens specifika förankring i läroplanen och i kursplanens mål.
2. Uppgiftens ämnesteoretiska bakgrund.
3. Exempel på elevsvar.
4. Elevsvar inplacerade i kvalitativa kategorier (Svingby m.fl., 1991).
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Samma slags anvisningar utvecklades för varje ämne av de lokala bedömningsgrupperna i
England inom ramen för British School Council. Om samma starka krav ska ställas på
uppgifterna i bedömningsresursen måste uppgifterna analyseras och på något sätt utprövas.
Detta är självfallet möjligt inom ramen för expertuppbyggda ”provgrupper”, men kan också,
som i England, nås i ett mer dynamiskt samspel mellan experter och verksamma lärare, till
exempel i anslutning till lärarutbildning. Oberoende av hur resursen organisatoriskt byggs
upp, bör kravet ställas på explicit förankring i mål och kommenterade elevsvar.

Organisation

För att skapa en bedömningsresurs med hög kvalitet och som har legitimitet hos användarna,
bör resursen i någon mening vara expertkonstruerad. Samtidigt är det viktigt att användarna
har någon form av inflytande över uppgifterna i databasen, både för att skapa känsla av
ägandeskap, men också för att gynna en mer dynamisk uppbyggnad av resursen. En
uppgiftsbank för grundskolans alla ämnen kan svårligen omfatta alla tillämpningar av målen.
Istället bör databasen byggas ut successivt för att omfatta fler och fler aspekter på målen, där
de uppgifter som finns i banken, ses som exemplifieringar av hur målen kan konkretiseras på
skilda innehåll och i olika sammanhang.
Skolverket, och dess föregångare, har lång erfarenhet av expertkonstruktion av
nationella prov, med referensgrupper förlagda till olika universitet och högskolor. Det ligger
nära till hands att bygga upp bedömningsresursen på samma sätt. Man skulle emellertid
kunna tänka sig en annan organisation för denna. Skälet är, att man för att generellt förbättra
lärares bedömning i klassrummet, kontinuerligt måste involvera och engagera lärarna i
resursen på många olika sätt. Erfarenheterna från flera av de redovisade provbankerna visar
dock, att detta är svårt. De engelska och australiensiska erfarenheterna talar för en modell,
som integrerar lärare och lärarutbildningar. Fördelarna med att involvera olika
lärarutbildningar i arbetet att bygga upp och vidmakthålla bedömningsresursen är flera.
Bedömning är en viktig, men föga utvecklad, uppgift för lärarutbildning. Blivande lärare
måste i högre grad få tillfälle att utveckla, och i klassrummet pröva, alternativa och varierande
sätt att bedöma. De måste vidare lära sig att utveckla och använda bedömningsmatriser i
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konkret undervisning. Det nära samarbetet med partnerskolorna, som kännetecknar vissa
lärarutbildningar, erbjuder möjligheter för studenter att pröva olika typer av bedömning och
ger samtidigt många verksamma lärare tillfälle att lära känna andra typer av bedömning.
Bedömningsresursen kan självfallet inte uteslutande bygga på de uppgifter som tas fram av
lärarstuderande och deras mentorer. Det behövs också en stomme av expertutformade
uppgifter. Särskilt stort är behovet av bedömningsmatriser och kommenterade elevsvar. För
sådana behövs experthjälp. Det finns med säkerhet en del material att hämta från de
nationella utvärderingarna, men de uppgifter som använts där, täcker inte alla mål på ett
tillfredsställande sätt.
Förslaget innebär således, att ansvaret för bedömningsresursens uppbyggnad i ett första
skede förläggs till två eller flera universitetsinstitutioner per ämnesområde, förslagsvis
lärarutbildningar, vilka samverkar kring uppdraget. Efter hand som resursen tar form, ges
även landets övriga lärarutbildningar möjlighet att bidra till databasens uppbyggnad genom
att konstruera uppgifter och bedömningsanvisningar. Denna organisation torde ge bättre
möjligheter till en bredd i uppgifter med olika lokala kontexter och innehåll, än om ansvaret
förläggs till en enda institution vid ett enskilt lärosäte. Vidare kan arbetet med resursen
spridas, dels genom att uppgiftskonstruktion blir en del i lärarutbildningen, men också genom
att utprövningen av uppgifter görs i samarbete med skolor och lärare i lärarutbildningens
närområde. Det betyder, att enskilda lärare kan bidra med egna eller modifierade uppgifter,
vilka efter granskning och utprövning förs in i databasen. Ett sådant förfarande ger
naturligtvis en kunskapsspridning till de parter, som involveras i arbetet med
bedömningsresursen.

Användning

För att ge möjlighet till flexibel användning utan att i allt för stor utsträckning styra format
eller ämnesinnehåll, bör bedömningsresursens databas bestå av enskilda uppgifter och inte av
färdiga prov. Samtidigt måste uppgiftsbanken vara användarvänlig för att inbjuda till
användning, trots den tidsinsats som krävs för att lära sig systemet. Användarvänlig innebär,
förutom tillgängligheten över Internet, i det här sammanhanget att:
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-

Resursen ska vara lättnavigerad.

-

Resursen ska innehålla en sökfunktion där användarna ”känner igen sig”, det vill
säga att söktermerna ska följa klassiska ämnes- och områdesindelningar parallellt
med andra kategoriseringar av uppgifterna. Sökfunktionen kan ha någon form av
relevansmarkering för resultaten, beroende på hur funktionen utformas.

-

Användarna ska kunna plocka uppgifter och bedömningsanvisningar från databasen,
men också inom ramen för resursen kunna modifiera befintliga uppgifter och skapa
egna, så att hon/han kan konstruera en sammanhängande bedömning.

-

Det ska finnas en guide för att modifiera och konstruera uppgifter och
bedömningsmatriser. Guiden bör vara interaktiv.

-

Mjukvaran ska kunna skapa enkla matriser som visar vilka mål som prövas med
vilka uppgifter. Detta är dels viktigt för att få en överensstämmelse mellan mål och
bedömning, men även för att ge en överblick av vilka mål som prövas vid respektive
bedömningstillfälle. Det är svårt att dra några slutsatser om elevens kunskaper i
förhållande till målen utifrån enstaka bedömningstillfällen, och den här typen av
matriser kan bidra till en mer systematisk insamling av bedömningsunderlag för
respektive målformulering.

-

Resursen ska stödja olika sätt att distribuera bedömningarna, genom att användaren,
förutom att skriva ut uppgifterna på papper, även kan skapa exempelvis htmldokument eller andra format som stödjer användande av bilder och media.

-

Resursen bör innehålla stöd för återkoppling från användarna, till exempel genom
att de har möjlighet att recensera och kommentera uppgifterna.

Kategorisering av uppgifter

För att lärare ska kunna söka efter uppgifter i databasen, måste uppgifterna kategoriseras
enligt några på förhand definierade kriterier. Dessa kategorier bör till en del vara bekanta för
användaren, som ett led i resursens användarvänlighet, men kan även kompletteras med
andra kategorier, som bedöms relevanta för att stödja bedömningsresursens utbildande syfte.
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I Skolverkets provbank för fysik har man utvecklat ett omfattande klassificeringssystem
för de uppgifter som ingår i databasen. I detta ingår kriterierna kurs, kunskapsområde, kursmål,
redovisningsform, grad av öppenhet, typ av figur som ingår, uppskattad tidsåtgång, kontext, perspektiv,
kognitiv nivå, kognitivt innehåll, betygsnivå samt om uppgiften aspektbedöms, det vill säga bedöms
med bedömningsmatris. Dessutom finns information kring hjälpmedel och poängsättning
(Umeå universitet, 2006b). Även systemet ADDS har skapat kategorier med avseende på de
kognitiva krav som uppgiften ställer. I ADDS skiljer man till exempel på minneskunskaper,
att kunna förklara samt att skapa något nytt. Även om detta kan synas tilltalande, finns det en
rad problem med en detaljerad kategorisering av uppgifterna. Det handlar bland annat om att
det är svårt, att på ett för användaren tillgängligt sätt kategorisera kognitiva nivåer och
kognitivt innehåll. Dessutom kan kategorierna medföra begränsningar med avseende på hur
uppgifterna används. Vissa kategorier är även ämnesspecifika. För att inte kategorisystemet
ska bli allt för otympligt, eller begränsa vilka redovisningsformer som används, innebär
förslaget därför att kategoriseringen sker i två steg.
I det första steget är kategorierna målgrupp, ämnesinnehåll och målformulering. I ett
andra steg kan användaren ta ställning till frågorna ”Varför?”, ”Vem?”, ”När?” och ”Hur?”
Läraren får förslag på uppgifter i förhållande till de ställningstaganden hon/han gör på de
olika frågorna. Sökfunktionen blir på så sätt i viss mening hierarkisk.
Att uppgifterna inte kategoriseras med utgångspunkt från kriterier av den typ, som
utnyttjas i Skolverkets provbank för fysik, innebär emellertid inte att denna information är
oviktig. Men istället för att skapa omfattande kategorisystem föreslås, att denna information
blir del av bakgrundsinformationen till varje uppgift. Uppgifterna förses således med
förklarande text kring tänkbara redovisningsformer, olika typer av media, antalet
frihetsgrader samt uppgiftens kontext. Vad gäller information kring poängsättning, är detta
endast av intresse för summativa bedömningar, och då det dessutom är tveksamt om
poängsättningen för enskilda uppgifter i en databas kan harmoniseras så att en
sammanvägning av poängsummor från olika uppgifter blir meningsfull, talar detta för att
information om poängsättning inte ska presenteras överhuvudtaget. Istället bör strävan vara
att fokusera på kvalitativ feedback med utgångspunkt från bedömningsanvisningarna, och att
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eventuell poängsättning vid summativa bedömningar lämnas åt användaren. Det bör noteras
att detta på intet sätt strider mot syftet att stödja en likvärdig betygssättning, då kvantitativt
satta poänggränser varken är det enda, ej heller alltid det mest lämpliga, sättet att utnyttja
information om elevernas prestationer för betygssättning (se Korp (2006) för en diskussion
kring olika modeller för betygssättning).
Följande kriterier för kategorisering av uppgifterna (Steg 1), samt ställningstaganden
(Steg 2), i bedömningsresursen förslås preliminärt. Kategorierna bör tas fram i samarbete
med verksamma lärare.
Steg 1.
-

målgrupp,

-

ämnesområde,

-

relation till mål och betygskriterier.

Steg 2.
-

-

Varför?
Vem bedömer?

· Formativt syfte

· Summativt syfte

· Utvecklingsrelaterat

· Ämnesrelaterat

· Lärarbedömning

· Självbedömning

· Kamratbedömning
-

Vem bedöms?

· Individ

· Grupp

-

När?

· Kort, typ ”Sit in”

· Under längre tid

-

Typ av uppgift?

· Experiment

· Undersökning

· Portfolio

· Kortsvar

· Essä

· Etc.

Följande förslås ingå som en del av bakgrundsinformationen till respektive uppgift:
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-

förslag till redovisningsformer,

-

eventuella hjälpmedel,

-

typ av media,

-

antalet frihetsgrader,

-

uppgiftens kontext.

Utbildningsresurser

För att stötta bedömningsresursens utbildande funktion föreslås resurser av två slag: dels de
som likt ADDS är ”inbyggda” i systemet och därmed är mer eller mindre osynliga och
tvingande för användarna att utnyttja, dels de utbildningsresurser som likt PALS erbjuds i
form av valbara alternativ. Vissa grundläggande faktorer, som behövs för att garantera
bedömningens kvalitet, byggs in i systemet, medan fördjupning och ytterligare exempel
erbjuds som valbara alternativ.
Till grundläggande faktorer i det här sammanhanget räknas:
-

Att det finns en överensstämmelse mellan mål och bedömning. De matriser som
åskådliggör denna överensstämmelse bör därför visas oavsett om användaren väljer
detta eller inte.

-

Att det finns en anpassning av bedömningen till tänkt målgrupp. Innan användaren
söker efter uppgifter, ska denna ange tänkt målgrupp i form av exempelvis vilket
skolårsintervall som bedömningen ska rikta sig mot.

-

Att skillnaden mellan formativ och summativ bedömning tydliggörs.

-

Att bedömningsanvisningar alltid kopplas till uppgifterna och automatisk följer med
vid konstruktion av bedömningar samt ingår som en integrerad del vid egen
uppgiftskonstruktion.

-

Skriftliga prov ska inte vara en förhandsinställning (eng. ”default”) vid
uppgiftskonstruktion, utan olika bedömningsformer ska kunna väljas på lika villkor.

Sammanfattningsvis innebär detta, att det finns en hierarkisk struktur i bedömningsresursen,
där användaren får specificera bedömningens målgrupp och mål/ämnesområde innan
vederbörande kan söka efter uppgifter. För konstruktion av egna uppgifter gäller att de mål
bedömningen riktar sig mot måste anges och bedömningsform väljas innan själva uppgiften
skapas. Konstruktion av bedömningsanvisningar ingår som en integrerad del i
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uppgiftskonstruktionen.

Till

alla

bedömningar,

som

skapas

inom

ramen

för

bedömningsresursen, genereras matriser som visar vilka mål de olika uppgifterna riktar sig
mot. Användaren bör kunna skriva ut och/eller spara dessa matriser, för att kunna fylla på
efter hand som fler mål prövas eller samma mål prövas med andra uppgifter.
Till valbara resurser, som kan erbjudas inom ramen för bedömningsresursen räknas:
-

Korta texter, där användaren ges möjlighet att läsa om och förstå de funktioner som
är inbyggda i systemet, som vikten av överensstämmelse mellan mål och
bedömning,

skillnaden

mellan

summativ

och

formativ

bedömning,

bedömningsanvisningars funktion och användning samt hur man tolkar de tekniska
data som erbjuds. Länkar till dessa resurser bör finnas både i anslutning till de
respektive momenten i uppgifts- och bedömningskonstruktionen samt via någon
form av utbildningsresursindex.
-

Beskrivningar

och

tips

kring

hur

man

konstruerar

uppgifter

och

bedömningsanvisningar av hög kvalitet.
-

Mer utförliga exempel på hur man kan utnyttja uppgifterna till olika syften,
exempelvis formativ och summativ bedömning samt själv- och kamratbedömning.

-

Förslag på fördjupning inom olika områden kring bedömning, till exempel
hemsidor, rapporter, böcker och artiklar.

-

Tillgång till tekniska data för respektive uppgift, där det erbjuds data som är relevant
för såväl formativt som summativt bruk.

Tekniska data/Kvalitetskriterier

Ett sätt att rapportera kvaliteten för en uppgift i en uppgiftsbank, som är vanligt i USA, är att
visa vilken överensstämmelse olika bedömare har i bedömningen av uppgiften, så kallad
interbedömarreliabilitet. Ibland rapporteras även någon form av svarsfrekvenser, till exempel
hur stor andel som klarade respektive uppgift vid utprövningen eller hur många som fick ett
visst antal poäng eller ett visst betyg.
Olika kvalitetskriterier kan emellertid vara olika viktiga beroende på bedömningens
syfte. Interbedömarreliabilitet är exempelvis framför allt av vikt när resultaten har ett stort
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inflytande på individernas liv (s.k. ”high-stake assessments”) och där slumpen därmed inte
kan tillåtas ha så stort inflytande, medan svarsfrekvenser är av intresse när man behöver
sortera individer för någon form av urval. Ett kvalitetskriterium som uppskattar
möjligheterna till feedback, vore mer eller mindre irrelevant för sådana summativa prov, som
inte syftar till att förbättra elevernas lärande. Men när huvudsyftet med bedömningen är att
stötta lärandet, kan andra kriterier än reliabilitet och spridning vara till större nytta. Huruvida
resultaten från en bedömning är jämförbara, är till exempel inte lika viktigt om resultaten
endast ska hjälpa eleverna lära sig bättre, som vid prov där resultatet ska utgöra en del av
betyget. Andra kriterier, som att eleverna vet vad som förväntas av dem, är däremot viktiga
oavsett syftet med bedömningen.
Exempel på kriterier som kan vara av intresse vid formativa bedömningar är uppgiftens
lämplighet för självbedömning, om uppgiften förmodas pröva andra kunskaper än minneskunskaper, om
eleverna upplever uppgiften som meningsfull och så vidare. Den här typen av kriterier kan också peka
ut viktiga ställningstagande som läraren ska tänka på vid konstruktionen av uppgifter. Genom
att lyfta fram ett antal kritiska kriterier för såväl formativa som summativa bedömningar, ges
användarna möjlighet att konstruera uppgifter med hög kvalitet inom ramen för
bedömningsresursen. De ges då också förutsättningar för att internalisera kriterierna, vilket i
sin tur kan tänkas bidra till positiva spridningseffekter för bedömningar, som skapas även
utanför bedömningsresursen. I tabellen på nästa sida (Tabell 8) presenteras några tänkbara
kvalitetskriterier.
För att gynna dessa spridningseffekter ytterligare, föreslås dessutom att man gör
utprövningsinstrumenten tillgängliga genom bedömningsresursen - möjligen i förenklad
form. Syftet är, att ge användarna redskap att utvärdera sina egna bedömningar och på så sätt
ge underlag för reflektion och förbättring.
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Tabell 8.

Förslag till kvalitetskriterier för uppgifterna i bedömningsresursen. Från
Baartman m. fl. (2006).

Kriterium viktigt vid:

Kriterium

Alla bedömningar

Överensstämmelse
mål och bedömning

Exempel på frågor/mätinstrument
Kommentarer
Finns det en överensstämmelse mellan
mål/betygskriterier och bedömning?

Tydlighet

Redskap för att underlätta uppskattningen av
detta kriterium skulle till exempel kunna vara en
matris som tydliggör sambandet mellan aktiviteter
och kunskapsdimensioner i mål respektive
bedömning.
Finns det tydliga bedömningsanvisningar?

Autencitet, acceptans
och meningsfullhet:

Attitydskalor:
Är det tydligt för eleverna vad som förväntas av
dem?
Förstår eleverna kriterierna?
Är uppgiften relevant ur ett vardags- eller
samhällsperspektiv? Vilka delar av uppgiften är
autentiska (miljö, social kontext, kriterier)?
Attitydskalor:
Tycker eleverna att uppgiften är meningsfull?
Gör eleven sitt bästa?

Summativa
bedömningar

Formativa
bedömningar

Kognitiv komplexitet:

Kan uppgiften lösas genom att memorera svaren
från anteckningsböcker och/eller läromedel?

Konsekvenser

Vilka konsekvenser har bedömningen på
elevernas lärande? På deras motivation?

Effektivitet

Vad är tidsåtgången för bedömningen i relation till
informationen eller lärandet? Innebär
bedömningen några kostnader?

Jämförbarhet

Överensstämmelse mellan olika bedömare.
Följdriktigheten hos enskilda bedömare.

Rättvisa

För- och nackdelar för olika grupper, till exempel
pojkar/flickor, svenskfödda/elever med annat
modersmål etc.

Möjligheter till
feedback

Fungerar bedömningsanvisningarna för att
särskilja olika kvaliteter i elevernas prestationer?
Kan man med stöd av anvisningarna ge
beskrivande feedback och stöd till fortsatt
lärande?
Bedöms elevernas reflektioner?
Arbetsprocessen?
Är bedömningsanvisningarna utformade så att
eleverna själva kan förstå och använda dem för
att bedöma sina egna prestationer?
Finns det en överensstämmelse mellan lärares
och elevers bedömning av elevernas egna

Möjligheter för
reflektion och
självbedömning
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prestationer?
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Bilaga 1

Exempel på uppgifter, bedömningsanvisningar och kommenterade elevsvar från GCSEsystemet.
Figur 1.

Underlag till uppgift i historia samt de två första frågorna

Figur 2.

Mål och kommenterade elevsvar för uppgiften i Figur 1.

Figur 3.

Uppgift i geografi

Figur 4.

Uppgift i samhällskunskap

Bilaga 2

SITUATIONEN

Elevformulär

SITUATIONEN
Namn: _____________________________________________________ Klass: _____________ Datum: ______________

Förbered dig genom att repetera kunskap om mat/livsmedel och matlagning. Träna metoder, läs i t ex
läroboken och diskutera. Vilken kunskap om mat och måltider vill du visa i de fyra situationerna?

Måndag – köttfärs
Grannen som är diabetiker blir
spontant inbjuden på middag hos er.

Tisdag – fisk
Ni lagar middag till några utländska
gäster som aldrig tidigare varit i
Sverige. De är här för att studera
svenskt jordbruk.

Onsdag – lamm/kyckling
Kusinen Adam har gift sig med en
kvinna från Indien. Paret kommer hem
till din familj på middag.

Torsdag – grönsaker
Två av dina vänner har blivit
vegetarianer och nu ska ni äta
middag ihop.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Bilaga 3

Bilaga 3

Bedömningsmatris för provuppgift i Fysik A. Från http://pb-fy.edmeas.napb.se/
Bedömningen
avser
Användning av
storheter,
begrepp och
modeller
Förmåga att
använda
storheter,
begrepp och
modeller på
företeelser i
omvärlden.
Fysikaliskt
resonemang
Förekomst av
och kvalitet i
utvärdering,
analys och
reflektion och
förmåga att föra
ett fysikaliskt
resonemang.

Kvalitativa nivåer
Lägre
Eleven beskriver
någon lämplig
metod att
bestämma
resistensen. T.ex.
uppkoppling och
avläsning av U
och I, använda
ohmmetern eller
avläsning av
streckkoden.

Hur klar, tydlig
och fullständig
elevens
redovisning är.

Högre
Eleven beskriver
dessutom med
hjälp av
kopplingschema
metoden med
mätning av U
och I.

1g
2g
Eleven kopplar ihop de
Eleven resonerar kring
beskrivna storheterna t.ex. felkällor med kopplingen
hur sambandet mellan
t.ex. att det går ström
spänning, ström och
genom voltmetern.
resistens ser ut.

1g
Redovisning

Total poäng

2/0

1 g och 1 vg
Redovisningen är
strukturerad och tydlig.
Den formella
behandlingen är
väsentligen korrekt.

1/1

1 vg

0/1
3/2

Summa
Korrekt resonemang om hur ampere- och voltmeterns resistanser påverkar den
uppmätta resistansen.
Lösningen har insiktsfulla fysikaliska resonemang och redovisningen är
välstrukturerad och tydlig. Den formella behandlingen är korrekt.

¤

Bilaga 4

Bedömningsmatris: Komplettering i kök
Matrisen bygger på gymnasieskolans styrdokument och inriktas mot ett antal övergripande
kompetenser som finns beskrivna i läroplansmål, programmål och kursmål. Den övre texten är
en konkret beskrivning av de kvaliteter som eleven kan prestera i den/de aktuella uppgifterna.
I den undre texten finns tillämpliga betygskriterier för följande kurser:
ELI1202 – Elarbetsmiljö och säkerhet
ELI1203 – Elinstallation grundkurs

ELI1201 – Belysningsteknik

Kvalitativa nivåer

Eleven visar:

G-kvaliteter

Kompetens att hantera Informerar sig om
arbetsuppgiften och
information
förstår vad arbetet
innebär. Behöver dock
stöd för att inhämta all
information som behövs
för att genomföra
uppgiften.

Betygskriterier
Eleven redogör för och
tillämpar med
handledning de
föreskrifter, lagar och
förordningar som gäller
vid elarbetsuppgifter.
ELI1202

Kompetens att handla
språkligt och
kommunikativt

Uttrycker sig mycket
kortfattat i tal och skrift
men visar på ett visst
kunnande när det gäller
facktermer. Deltar i
diskussioner men behöver
utveckla sitt yrkesspråk.

VG-kvaliteter

MVG-kvaliteter

Tar initiativ och söker på
egen hand information
från olika källor för att lösa
uppgiften.

Sätter sig snabbt in i
uppgiften och värderar
den information som ges.
Väljer snabbt relevant
information som behövs
för att lösa uppgiften.
Betygskriterier
Visar stor förtrogenhet
Eleven använder på egen med alla förekommande
dokument.
hand aktuella dokument
för genomförandet av
arbetsuppgiften.
ELI1202

Deltar aktivt i diskussioner
och använder i regel
yrkesspråk och
facktermer. Muntliga och
skriftliga redovisningar är
något kortfattade men
innehåller inga oklarheter.

Diskuterar och förmedlar
resultat både muntligt och
skriftligt på ett sakligt och
förtroendeingivande sätt.
Analyserar och värderar
andras synpunkter och
kan motivera egna och
gemensamt framtagna
resultat.

Kompetens att lösa
problem och planera
och organisera
uppgifter

Förstår uppgiften men har
vissa svårigheter att
komma igång med
planeringen. Kan dock
med stöd planera och
organisera uppgiften på
ett godtagbart sätt. Vid
grupparbete avges
sparsamt med synpunkter
som för arbetet framåt.

Betygskriterier
Eleven upprättar med viss
handledning förslag till
totallösningar för
belysning i olika lokaler.
ELI1201

Planerar arbetsuppgiften
självständigt och visar på
god organisationsförmåga
i sin redovisning. Studerar
bilder och ritningar
noggrant för att kunna
identifiera eventuella
problem. Är aktiv vid
grupparbete.

Betygskriterier
Eleven utför
belysningsplanering och
når snabbt avsett resultat
samt väljer material med
hänsyn till miljö och
ergonomi.
ELI1201

Är mycket aktiv vid
planeringsarbetet och
organiserar uppgiften så
att arbetet snabbt går
framåt. Diskuterar och ger
förslag på olika lösningar
när något problem
uppstår. Vid grupparbete
värderas synpunkter från
andra elever så att
gruppens planering blir så
effektiv som möjligt.

Betygskriterier
Eleven upprättar förslag
till totallösning av
belysning för olika miljöer
på ett närmast
yrkesmässigt sätt.
ELI1201

Kompetens att
genomföra uppgifter
och lösa praktiska
problem

Kompetens att
samarbeta

Deltar i arbetet men tar få Är aktiv i arbetet med att
initiativ som för arbetet
genomföra
framåt.
arbetsuppgiften. Försöker
hela tiden komma med
synpunkter som för
arbetet framåt. Sambetar
med övriga elever utan
några problem.

Kompetens att
använda utrustning

Visar kunskap om de
vanligaste verktygen och
den utrustning som
behövs för att utföra
arbetsuppgiften. Brister
kan förekomma vid
korrekt benämning på
verktyg och utrustning.

Föreslår verktyg och
utrustning som är
relevanta för att utföra
arbetsuppgiften och kan
motivera valet.

Betygskriterier
Eleven hanterar verktyg,
utrustning och andra
hjälpmedel med
godtagbar säkerhet.
ELI1203

verktyg, utrustning och
andra hjälpmedel med
omsorg och säkerhet.
ELI1203

Arbetar mycket aktivt för
att gruppen ska fungera
och har förmåga att
entusiasmera andra
elever så att de känner
sig delaktiga i arbetet.

Diskuterar olika
alternativ på verktyg
och utrustning som kan
användas och diskuterar
deras för- och
nackdelar. Visar stor
förtrogenhet med
Betygskriterier
utrustning som behövs
Eleven hanterar och väljer för att utföra arbete
på egen hand material,
inom yrkesområdet.
Betygskriterier
Eleven utför
elinstallationer med
noggrannhet och
omsorg och når snabbt
avsett resultat samt
motiverar val av
utrustning och metoder
med hänsyn till
funktion, tillgänglighet
och ekonomi.
ELI1203

Kvalitetsmedvetenhet

Visar insikt om betydelsen Följer kvalitetskraven och
av kvalitetskrav vid
förstår deras innebörd.
arbetets utförande.

Betygskriterier
Eleven utför med
handledning
elinstallationer i olika
miljöer och uppnår
godtagbar kvalitet på de
utförda uppgifterna.
ELI1203

Betygskriterier
Eleven utför på egen
hand elinstallationer i
olika miljöer med god
kvalitet på de utförda
uppgifterna.
ELI1203

Är mycket noga med att
arbetet uppfyller gällande
kvalitetskrav. Lämnar
aldrig ifrån sig ett arbete
utan att det är noga
kontrollerat.

Betygskriterier
Eleven anpassar sin
arbetsinsats till de krav
den aktuella situationen
ställer samt analyserar
och bedömer resultatet.
ELI1202

Ett estetiskt
förhållningssätt

Visar medvetenhet om att
arbetsresultatet är
estetiskt tilltalande.
Försöker hålla god
ordning på arbetsplatsen.

Diskuterar och motiverar
estetiska
ställningstaganden i
samband med uppgiftens
genomförande.

Visar på mycket god
estetisk förmåga. Är noga
med att olika regler och
säkerhetskrav följs.
Betonar vikten av att
känna yrkesstolthet.

Ett etiskt
förhållningssätt

Är lyhörd för andra
elevers åsikter.

Skapar en god stämning i
gruppen och tar hänsyn
till andra elevers åsikter
och värderingar.

Tar ett stort ansvar för
gruppens arbete och ser
till att samtliga elever får
föra fram sina åsikter. Har
förmåga att hålla samman
gruppen när olika åsikter
uppstår.

Utvecklingsinriktning

Förstår vid
Diskuterar alternativa
utvärderingssamtal att det lösningar vid
finns alternativa lösningar. utvärderingssamtal.
Betygskriterier
Eleven ger exempel på
riskfaktorer och beskriver
hur man kan skydda sig
mot skador.
ELI1202

Ger vid
utvärderingssamtal
förslag på alternativa
lösningar och visar på god
analysförmåga.

Betygskriterier
Eleven upptäcker risker
och ger förslag till
åtgärder för att förebygga
skador på person,
utrustning och miljö i
samband med kraft- och
belysningsinstallation.
ELI1203
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