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Förord
Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan?
Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Vilka kunskaper är värda att överföra till nästa generation? Hur kan man som
lärare veta vad någon annan kan och vet?
Dessa stora frågor brottas många lärare och rektorer dagligen med
men hur hanterar man dem i det vardagliga arbetet?
Bedömning problematiseras oftast inom vissa ramar där olika värderingar och antaganden tas för givna. Men för att få en mer fördjupad förståelse för kunskapsbedömningar måste vi fråga oss vad vi rör
oss i för sammanhang som gör att vissa bedömningar framstår som
självklara? För att nå en rikare bedömning måste vi reflektera kring
arbetssätt och hur vi talar om bedömning och kunskap.
Den här kunskapsöversikten är en omarbetning och en fördjupning av en bok om kunskapsbedömning som Myndigheten för
skolutveckling publicerade 2003. Eftersom många lärare och rektorer efterfrågar mer kunskap i bedömningsfrågor känns denna bok
angelägen. Forskningen kring bedömning har också ökat kraftigt
under 2000-talet och en sammanställning av denna nya kunskap är
nödvändig att göra för att svara mot det behov som finns i skolverksamheterna.
Kunskapsöversikten är skriven av fil.dr Helena Korp vid Högskolan
Väst. Författaren som har skrivit översikten svarar självständigt för
innehållet och de slutsatser som dras.
Tommy Lagergren		
Avdelningschef		

Eva Minten
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1

Varje beslut som gäller bedömning av elevers kunskaper innebär
ställningstaganden som: Hur kan man veta vad någon annan kan
och vet? Vilka kunskaper är värda att överföra till nästa generation?
Hur lär sig elever? Vad har de rätt att lära sig i skolan? Hur påverkas
eleverna av de bedömningar som de är med om i skolan?
Men det är inte säkert att lärare i sitt vardagliga arbete medvetet
hanterar sådana ”stora frågor”. Troligen är de mer dolda än uppenbara både för den som bedömer och för den som bedöms. Bedömningen och dess resultat uppfattas till vardags som en självklar del av
livet i skolan för såväl lärare som elever och föräldrar. Det hindrar
inte att både lärare och elever kan bli frustrerade av pressen från prov
och betyg. Elever som ofta misslyckas kan också tappa självkänslan
och motivationen. Ändå är det min uppfattning att man sällan problematiserar bedömningen som sådan, eller ifrågasätter på vilket sätt
den bidrar till att definiera kunskap, identitet och relationer i samhället.
När bedömning problematiseras är det oftast inom vissa ramar,
där man tar olika antaganden och värderingar om lärande, undervisning, kunskap och samhälle för givna. Men för att få en mer fördjupad förståelse av kunskapsbedömning måste vi försöka komma bort
från synen på den som ett ”naturligt fenomen”. Vi behöver fråga hur
de begreppsliga och ideologiska sammanhang ser ut som får bedömningarna och deras resultat att framstå som så självklara.
Hur formas då våra uppfattningar om bedömning i skolan? Det
är fråga om komplexa processer, där våra egna erfarenheter av att gå
i skolan och bli bedömda har stor betydelse. Lärares synsätt präglas
förstås också av deras lärarutbildning – men ännu starkare av de
synsätt och arbetssätt som är vanliga på den skola man arbetar (Jordell, 2002). Alla påverkas vi också av olika diskurser, sätt att förstå
och tala om bedömning och kunskap, men också av allmännare
kulturella synsätt om exempelvis sambandet mellan intelligens och
skolprestationer (Dweck, 1999). Sådana föreställningar kommer
till uttryck bl.a. i diskussioner och analyser i medier och i politiska
sammanhang, men också i vardagliga handlingar och samtal i t.ex.
familjen, skolan och på arbetsplatsen. De påverkar hur vi tolkar våra
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erfarenheter och är kraftfulla eftersom de är så integrerade i vår vardag att vi ofta tar dem för givna. Även forskning är naturligtvis viktig
för vår förståelse av kunskapsbedömning. Den leder till ny kunskap
och nya perspektiv, men vad man forskar om och med vilka utgångspunkter påverkas i sin tur av trender i vetenskapssamhället och av
politiska processer.
Syftet med den här boken är att försöka ge en övergripande bild
hur kunskapsbedömning beskrivs och diskuteras i svensk och internationell forskning. Jag vill också diskutera olika sätt att se på och hantera kunskapsbedömning i förhållande till lärande, motivation och
differentiering. Boken publicerades första gången 2003 av Myndigheten för skolutveckling. Den togs fram för att både lärare och forskare
behövde en svensk översikt av forskning om bedömning. Vid den
tidpunkten var den svenska forskningen på området mycket sparsam,
och det saknades sammanställningar av internationell forskning om
kunskapsbedömning ur ett brett perspektiv för en svensk publik.
Nu är läget ett annat. En hel del forskning om kunskapsbedömning har publicerats och initierats i Sverige de senaste åren. Eva Forsberg och Viveca Lindberg (2010) gjorde en sammanställning över
forskningsfältets utveckling i Sverige 1999–2009 och fann att antalet
avhandlingar och artiklar under denna period ökade sakta från en låg
nivå fram till 2006 när svensk bedömningsforskning ökade kraftigt.
Forsberg och Lindberg förklarar den ökade forskningen med att man
inrättade en nationell forskarskola om bedömning, men även att
man i Sverige intresserade sig för effekterna av övergången till ett nytt
betygssystem på 1990-talet och det stora internationella intresset för
kunskapsbedömning.
Kunskapsbedömning har också på ett helt nytt sätt hamnat i fokus
i samhällsdebatten om skolan, och fyller allt fler funktioner i utbildningssystemet – inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Det handlar om allt från beslutsfattande och styrning i skolan till bedömning i
klassrummet som pedagogiskt redskap och självbedömning (Lundahl
& Folke-Fichtelius, 2010). Bedömningen har också utsträckts till förskolan, där många kommuner har beslutat att varje förskolebarn ska
ha en individuell utvecklingsplan och olika instrument utvecklas för
att dokumentera och bedöma olika aspekter av de enskilda barnens
kunskapsbedömning – var, hur och varför?
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utveckling och förmågor (Vallberg Roth, 2010; Vallberg Roth &
Månsson, 2008). Ann-Christine Vallberg Roth (2010) har gjort en
särskild forskningsöversikt om bedömning i förskolan. I den här
boken ligger fokus på kunskapsbedömning i skolan.
I grundskolan och gymnasiet införs ett nytt betygssystem, med fler
steg, fem godkända (A till E)och ett underkänt (F) i stället för G, VG,
MVG (samt i gymnasiet även IG), och läroplaner med kunskapskrav
i stället för mål att sträva mot och mål att uppnå. Betygen kommer
också att ges tidigare, från och med årskurs 6 i stället för vårterminen
i årskurs 8. Övergången till det nya systemet är inte ett skifte, som
1990-talets skolreformer, då vi gick från ett relativt system (där elevernas prestationer jämfördes med varandra) till ett system med kriterier för vad eleverna ska kunna i olika årskurser och för olika betyg.
Betygen ska visserligen ges tidigare och i fler steg, men de är fortfarande kriterierelaterade och de ytterligare betygsstegen beskrivs som
mellansteg som ska sättas när eleverna uppnår samtliga av krav för det
lägre betyget och några av kraven för nästa högre betyg.
Bedömning hamnar också i fokus genom att mätbara och jämförbara utbildningsresultat alltmer framhålls som en konkurrensfaktor i
den globala ekonomin. Det är viktigt för nationer att kunna visa en
hög utbildningsnivå och att de egna eleverna har höga resultat i internationella kunskapsmätningar jämfört med andra länder (Pettersson,
2008).
Ett helt annat spår i forskningen handlar om hur kunskapsbedömning kan användas i klassrummet, av lärare och elever, för att stödja
undervisningen och lärandet (t.ex. Stiggins, 2010; Black & William,
1998; Black, Harrison, Lee, Marshall and William, 2003; Lindström
& Lindberg, 2005 och Jönsson, 2009). Det finns gott stöd i forskningen för att systematisk användning av kunskapsbedömning som
stöd för lärande ökar elevers motivation i skolarbetet och hjälper dem
att utveckla bra strategier för sitt lärande. Undervisningen kopplas
tydligare till målen och anpassas bättre till eleverna. Det finns också
belägg för att sådant arbete med bedömning minskar gapet mellan
elever på olika prestationsnivåer och med olika social och språklig
bakgrund (Black & William, 1998; Shute, 2008). Samtidigt visar
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andra studier tydligt att det generellt ökade trycket i skolan av sådana
bedömningar som syftar till jämförelser och är kopplade till konkurrens och ekonomiska resurser får en rad negativa konsekvenser och
leder till en ökad differentiering mellan elever och skolor (Harlen &
Deakin Crick, 2002).
Forskningen tycks alltså ge delvis motstridiga budskap om bedömning. De synbara motsättningarna beror dock ofta på att olika
bedömningar har olika syften och är kopplade till olika analysnivåer.
Som lärarstudent eller lärare kan man kanske uppleva att det gäller att
ta ställning – för eller emot bedömning, eller för den ena eller andra
formen av bedömning. Inte minst har det framstått så i den politiska
debatten om skolan – att vara för att elever och föräldrar ska få tydlig
information om hur det går i skolan har ofta framställts som synonymt med att vara för fler prov, helst skriftliga och gärna nationella,
och tidigare betyg med fler steg. Att ha en skeptisk hållning till storskaliga prov och tidiga betyg har tolkats som ett uttryck för att man
tar lätt på skolans kunskapsuppdrag.
I den här boken vill jag visa att det inte är rimligt att ställa tydlighet för eleverna och goda utbildningsresultat mot strävanden för att
skapa mer jämlika relationer och minska sorteringen i skolan, eller
mot kreativa och elevaktiva undervisnings- och bedömningsformer.
Snarare pekar forskningen på att det förhåller sig precis tvärtom – och
att lärares förmåga att arbeta med bedömning på sätt som hjälper alla
elever att lyckas i skolan har en avgörande betydelse för resultatet, både
på individ- och gruppnivå. Däremot behöver man diskutera vad som
ska menas med tydlighet, vad resultaten ska användas till, vilka slags
kunskaper som eleverna ska få utveckla och hur de kan synliggöras
både för eleverna själva och för läraren och bilda grund för fortsatt
utveckling.
Jag vill också förmedla att det inte finns någon särskild bedömningsmetod som i sig är pedagogiskt optimal och ger den säkraste
information om vad eleverna kan. Ingen bedömningsform fyller ensam alla funktioner. Valet av modeller för att synliggöra och
bedöma elevernas kunskaper och lärande måste ställas i relation till
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syftet, elevernas förutsättningar och intressen, och inte minst – vad
som händer före och efter bedömningen. Har undervisningen skapat förutsättningar för alla elever att lära det som bedöms? Vilken
återkoppling får eleverna? Analyserar läraren elevernas resultat för att
kunna lägga upp den fortsatta undervisningen? Dessa faktorer kan
vara av lika stor betydelse som hur själva bedömningsinstrumentet ser
ut (Hattie & Timpeley, 2007; Nordenbo m.fl., 2009).
Det finns alltså inga enkla svar på hur man ska arbeta med bedömning – snarare är svaret oftast att det beror på. Samtidigt finns det
faktiskt en hel del att hämta i forskningen och den moderna bedömningslitteraturen som kan ge lärare konkret hjälp att bygga upp en
egen god kompetens att utforma, välja och använda olika bedömningsverktyg. Ett syfte med den här boken är att ge en liten inblick
i den rika litteraturen i området och visa på vilken betydelse den
kan ha för skolan. Som en bakgrund ges först en kort genomgång av
inlärningsteorier som har påverkat och är betydelsefulla för att analysera olika former av bedömning. Sedan följer en liten historisk tillbakablick, som visar hur formerna för och perspektiven på bedömning
av kunskap varierar beroende på ideologiska och materiella förhållanden i samhället.
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Inlärningsteorier
och bedömning

2

Teorier som på ett eller annat sätt rör lärande är centrala i diskussioner om bedömning. Sådana teorier bygger på olika definitioner
av lärande och kunskap, och innefattar hypoteser om hur lärande
går till, vilka förutsättningar som är gynnsamma för lärande, och
hur effekter av lärande kan observeras. Fram till mitten av 1970-talet
dominerades forskningen om lärande helt av behavioristiska teorier,
som fokuserar lärandet i termer av beteendeförändringar orsakade av
yttre stimuli. Dessa har gradvis ersatts av kognitiva och sociokulturella teorier där människan ses som medveten, aktiv och social med
förmåga att värdera och välja (Calfee & Berliner, 1996). Skiftet är
inte fullständigt eller definitivt utan är mer fråga om en tyngdpunktsförskjutning. De olika perspektiven lever kvar sida vid sida i både
forskning och klassrumspraktik.
I behavioristisk teori betraktas lärande primärt som en fråga om
betingning. Det innebär att den spontana, automatiska reaktion
som en individ svarar med när hon utsätts för ett visst stimulus från
omvärlden sammankopplas med en annan situation. Tidig behavioristisk inlärningsforskning utgick enbart från fysiologiska behov och
reflexer och gjordes ofta på djur. Skinner använde bl.a. råttor och
duvor för att studera hur beteenden kan läras in genom att de belönas, vilket åstadkommer en förstärkning av stimuli-responsrelationen,
och hur beteenden på motsvarande sätt kan klinga av genom att de
bestraffas, eller genom att belöning uteblir. Modern behavioristisk
forskning beaktar dock inte bara biologiska, utan även sociala och
psykologiska behov och känslor (Graham & Weiner, ibid.).
Kognitiva teorier om lärande bygger på antagandet att människan
har en naturlig drift att söka förståelse och sammanhang. Hon ses
inte som primärt styrd av strävan efter belöning och undvikande av
obehag (Greeno, Collins & Resnick, 1996). Teorierna utgår från att
den som lär sig tolkar information från omvärlden, söker generaliseringar och mönster och ställer hypoteser. Dels skapar den lärande
individen inre relationer mellan delar i innehållet, dels relaterar hon
helheten och delarna till sina tidigare kunskapsstrukturer (Mayer &
Wittrock, 1996). Undervisning som utgår från kognitiv teori tar därför sin utgångspunkt i elevernas tidigare föreställningar om aktuella
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fenomen, och lärarens uppgift blir att försätta eleverna i situationer
där de kan göra erfarenheter som ger upphov till kognitiva konflikter
(Black, 1999), men också ”erbjuda tillfällen för eleverna att använda
det som de redan kan och vet för att förstå nytt material” (Birenbaum, 1996 s. 6).
Ett mål för undervisningen bör vara att eleverna ska lära sig om sitt
eget lärande, dvs. de ska kunna reflektera över, utvärdera och förbättra
sina kognitiva strategier, sitt tänkande. Detta kallas ”metakognition”
och beskrivs ofta som ett medel för att uppnå ”självreglering”, dvs.
att eleverna ska bli självständiga och kunna styra sitt eget lärande. En
stor mängd studier (för översikter, se t.ex. Black & William, 1998
och Shute, 2008) visar att konstruktiv feedback, självbedömning och
kamratbedömning är mycket effektiva verktyg för att utveckla elevers
metakognitiva färdigheter.
Sociokulturell teori utgör ett samlingsnamn för inlärningsteorier
som betraktar lärande som en i första hand social process, inbäddade
i historiska och kulturella kontexter. De har mycket gemensamt med
kognitiva teorier, i det att de ser lärande som ett aktivt konstruktionsarbete – men de kognitiva teorierna är oftast begränsade till individnivån och har ibland beskyllts för att vara ”all in the head” och att
bortse från lärandets sociala och historiska sammanhang. Men skotten är inte täta. Vissa teoretiker, som Lauren Resnick, beskrivs dock
omväxlande som kognitiva och sociokulturella forskare. Sociokulturella teorier har blivit ytterligt populära i utbildningsvetenskapen
under de senaste decennierna – inte minst inom bedömningsforskning. Ansatsen utvecklades först inom den ryska kulturhistoriska
traditionen med ursprung i Lev Vygotskys arbeten på 1920- och
30-talet. Utifrån Vygotskys arbeten har olika inriktningar utvecklats,
dels av hans kollegor och efterföljare i Sovjet, dels betydligt senare i
framför allt USA och Europa.
Grundläggande i de teorier som på ett eller annat sätt utgår från
Vygotsky är antagandet att människor föds med en uppsättning av
grundläggande psykologiska funktioner (såsom frivillig uppmärksamhet, minne och sociala behov) som är nödvändiga, men inte tillräckliga för att utveckla högre mentala funktioner, såsom språk och
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problemlösningsförmåga. Sådana avancerade funktioner ses i stället
som kulturberoende. Varje samhälle har vid varje historisk tidpunkt
sitt språk, sina sätt att begreppsliggöra världen och sina artefakter,
vilka barn ”föds in i”, men de behöver hjälp av andra samhällsmedlemmar (till att börja med föräldrar och familj, senare pedagoger,
kamrater osv.) för att kunna göra dem till sina egna och kunna
använda dem självständigt.
Det troligen mest kända (och enligt Chaiklin, 2003, också det
mest missuppfattade) begreppet inom sociokulturell teori är ”den
närmaste utvecklingszonen”. Begreppet faktisk utvecklingszon refererar
till vad en person kan prestera utan hjälp (dvs. den bygger på funktioner som redan är utvecklade hos personen). Den närmaste utvecklingszonen utgörs av det spann inom vilket personen kan prestera när
hon får hjälp eller själv kan ta hjälp av t.ex. böcker eller internet (dvs.
utgår från funktioner som håller på att utvecklas) (Chaiklin, 2003).
Efter hand som den lärande tillägnar sig nya kunskaper och kan
göra mer på egen hand, flyttas gränserna både för den faktiska och
närmaste utvecklingszonen fram – och här kan bedömning spela en
mycket stor roll (Mahn, 2003).
Den närmaste utvecklingszonen har visat sig vara av betydligt
större betydelse för att förutse elevers framtida studieframgång än
den faktiska utvecklingszonen, vilken är den som fokuseras i konventionella uppgifter där eleverna måste klara uppgifterna helt på egen
hand. En stor utvecklingszon har den elev som är bra på att använda
hjälp – dvs. som klarar väsentligt mer med hjälp av kunnigare kamrater eller av läraren än ensam (Chaiklin, 2003). Caroline Gipps (1994)
menar att det ur undervisningssynpunkt är mer intressant att veta vad
en elev kan klara av att göra under optimala förhållanden, än vilken
som är hans eller hennes mest typiska prestation och i en provsituation är det därför rimligare att läraren hjälper eleven att prestera sitt
bästa, snarare än undanhåller hjälp för att eleven ska prestera sitt mest
typiska.
Vygotsky utvecklade en särskild metod, dynamisk bedömning, för
att utvärdera elevers närmaste utvecklingszon. Läraren utvärderar då
först elevens försök att göra en uppgift utan hjälp. I nästa steg hjälper
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läraren eleven med det som var svårt, diskuterar lösningar, förklarar
osv. med sikte på att eleven ska utveckla just de kompetenser som
uppgiften skulle mäta. I det sista steget får eleven en liknande uppgift
att lösa på egen hand – ett ”post test”. Elevens närmaste utvecklingszon utgörs av skillnaden mellan vad eleven klarar vid det första och
tredje bedömningstillfället (ibid.). Modellen används enligt Chaiklin
med gott resultat i arbete med barn som har olika inlärningssvårigheter. Men det är också tydligt att teorin om den närmaste utvecklingszonen liksom kognitiva teorier generellt har inspirerat olika ansatser
att arbeta med bedömning och feedback som stöd för lärande och
undervisning. Tillämpningsuppgifter och autentiska bedömningsuppgifter liksom bedömningsmatriser och arbete med kamratbedömning
och självbedömning är några exempel. Sådana modeller och verktyg
kommer att få relativt stort utrymme i de kapitel som följer, eftersom
de är mest i linje med nuvarande läroplaners kunskapssyn och de teorier som dominerar den utbildningsvetenskapliga forskningen i dag.
Men även bedömningar med andra utgångspunkter tas upp, såsom
storskaliga kunskapsmätningar och traditionella ”fråga–svar-prov”
som eleverna ska lösa enskilt och utan hjälpmedel. Men först en liten
historisk exposé.
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Kunskapsbedömning
i ett historiskt perspektiv

3

Formella bedömningar av elevers kunskaper har fyllt olika funktioner
i samhället vid olika tidpunkter. Hur de ser ut och används vid en viss
historisk tidpunkt hänger i sin tur ihop med skolans roll i samhället
och med de synsätt på utbildning och kunskap som dominerar just då.
Varje tids sätt att handskas med bedömningsfrågor kan därför ses som
en produkt av tidigare praktiker och en balans mellan de materiella,
ideologiska och kunskapsmässiga krafter som verkar på utbildningssystemet och samhället vid den tidpunkten (Madaus & O’Dwyer, 1999;
Lundahl, 2006). Men hur man gör, använder och talar om bedömning
styrs inte bara av historiska och nutida förhållanden, utan även av visioner om framtiden. Bedömningens konsekvenser griper också långt in i
framtiden, både för individer och på samhällsnivå. Därför är det viktigt
att lärare och beslutsfattare har kunskap om de historiska och sociala
betingelserna för bedömningen i skolan.
Fram till mitten av 1800-talet hade kunskapsbedömning uteslutande skett i kvalitativa termer. Först då började skriftliga, kvantitativa prov med syfte att jämföra individers prestationer att få
genomslag. Till detta fanns både ekonomiska och ideologiska orsaker:
Övergången från jordbrukssamhället till ett modernt industrisamhälle
fordrade mer specialiserad arbetskraft och ökad social rörlighet. Då
måste man hitta sätt att avgöra vilka individer som var mest kunniga.
I det traditionella jordbrukssamhället ärvdes social position. Arbetarrörelsen och liberala politiker krävde rättvisa och opartiska examinationssystem som skulle garantera alla individer, oavsett familjens
sociala ställning, samma chans att kvalificera sig på sina egna meriter
(Madaus & O’Dwyer, 1999).
Examen blev bevis för kunskap och öppnade dörrarna för yrkeskarriärer som ledde till höga sociala positioner. De intellektuella började framträda som en egen klass och skilja ut sig från övriga grupper
genom sina kulturella normer och vanor. I och med att examinationssystemet kom att både definiera och öka den nya, intellektuella klassens ”kulturella kapital” (Bourdieu, 1997) blev det också ett led i den
sociala reproduktionen – dvs. ett led i att återskapa sociala skillnader
i samhället (Broadfoot, 1996; Torrance, 1995). Det feodala systemet där sociala privilegier ärvdes inom familjen började alltså under
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denna tid att ersättas av ett system med utbildningssystemet som en
förmedlande länk. Man kan säga att den sociala reproduktionen hade
kopplats till den kulturella reproduktionen (återskapandet i nya generationer av vissa kunskaper, stilar och värderingar).
Efter hand som examinationerna blev betydelsefulla för fördelningen av sociala positioner kom de naturligtvis också att påverka
innehållet i skolan. Eckstein & Noah (1993) menar att examinationerna rentav kan ses som själva upphovet till läroplanerna. Förekomsten av examinationer innebar att en strukturerad kunskapsmängd
måste definieras, skrivas ner och publiceras, ämne för ämne, så att
den kunde läras ut i skolorna. Samtidigt tenderade det urval av kunskaper som testades i examinationerna att bli styrande för vad som
lärdes ut i skolorna. Därmed var det samband etablerat som sedan
dess mer eller mindre har setts som ett problem i all formell utbildning – att det är proven som styr vad lärarna undervisar om och vad
eleverna lär sig (ibid.).
Det här kapitlet ger en bild av hur man har resonerat om och ordnat för kunskapsbedömning inom ramen för de framväxande massutbildningssystemen i västvärlden. Utvecklingen kan sammanfattas i
tre steg, där bedömning har haft olika huvudfunktioner i relation till
individer och till samhället:
1. att fördela chanser i utbildningssystemet och yrkeslivet utifrån
utbildningsmeriter
2. att stödja elevers lärande och förbättra undervisningen
3. att effektivisera och styra utbildningen och ge underlag för jämförelse av individers, skolors och länders resultat.

The testing age
Med 1900-talet inleddes en period som har kallats ”the testing age”
(t.ex. Broadfoot, 1995 och Rosén, 1998). Vid denna tidpunkt fanns
en utbredd tro i samhället på att varje individ föds med ett viss mått
av inneboende intelligens. Intelligensen sågs som en tämligen stabil
egenskap hos individen, i princip opåverkbar genom utbildning.
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Man var därtill övertygad om att intelligensen gick att mäta, och flera
framträdande psykologer utvecklade instrument med vars hjälp man
med vetenskaplig precision och objektivitet skulle kunna fastställa
individers intelligens. Resultaten från intelligensmätningar antogs
vara tillförlitliga mått på olika individers duglighet för yrke och studier, och sågs därmed användbara för att förutsäga individers framtid
(Broadfoot, 1996; Eckstein & Noah, 1993; Gipps & Murphy, 1994).
Det första intelligenstestet publicerades 1905 av Alfred Binet och
Theodore Simon i Frankrike. Binet som var psykolog fick i uppdrag
av den franska regeringen att utveckla ett instrument för att mäta
barns inlärningsförmåga. Syftet var att kunna identifiera vilka barn
som kunde behöva specialundervisning i skolan. Binet utgick från två
grundantaganden om intelligens:
1. Intelligensen ökar med barnets ålder.
2. Intelligens utvecklas oberoende av barnets sensoriska utveckling
och påverkas inte av utbildning eller träning (Haslam, 2007).
Han eftersträvade därför ett test som kunde mäta en isolerad förmåga
att resonera abstrakt som å ena sidan ökade med ålder, å andra sidan
inte liknade eller påverkades av skolundervisning:
Det är intelligensen enbart som vi vill mäta, genom att så långt
som möjligt bortse från barnets eventuella utbildningsnivå...
Vi ger honom inget att läsa, inget att skriva och ger honom
inget prov som han kan klara med hjälp av inlärda kunskaper.
(Binet & Simon, 1905, citerat i Haslam, 2007, s. 262).
Med dessa utgångspunkter har Binets & Simons test varit modell
för de flesta intelligenstest som har utvecklats senare. Det låg också
till grund för begreppet IQ, intelligenskvot, som myntades av William Stern 1912. IQ räknades ut genom att man dividerade barnets
”mentala ålder” utifrån resultatet på testet (dvs. genomsnittsresultatet
för åldersgruppen) med barnets faktiska ålder, varefter kvoten multiplicerades med 100. Denna modell fungerade bara upp till den ålder
då testresultaten inte längre ökar (vid cirka 16–18 års ålder). För att
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kunna mäta IQ på vuxna , hittade Wechsler en teknisk lösning som
gick ut på att räkna ut skillnaden mellan en persons testresultat och
det genomsnittliga testresultatet hos andra i samma åldersgrupp.
Intelligensen antogs vara normalfördelad och det genomsnittliga
måttet sattes till 100 (Haslam, ibid.).
Idén att intelligensen är normalfördelad inom en befolkning lanserades av Sir Francis Galton under 1800-talet tillsammans med teorier
om ärftlighet och rasskillnader. Dessa idéer är fortfarande verksamma
inom vissa fåror av intelligensforskningen, exempelvis i Herrnsteins
& Murrays (1994) uppmärksammade och kontroversiella bok The
Bell Curve (för en översikt och kritisk diskussion av sådan forskning,
se Berhanu, 2007).
Ett annat begrepp som myntades i början av 1900-talet och som
har haft ett fundamentalt inflytande över senare intelligensforskning
är general intelligence som infördes av Charles Spearman. Till skillnad
från Binet ansåg Spearman att denna generella kognitiva förmåga inte
är en enhet, och att den därför aldrig kan mätas direkt eller observeras i ett beteende. Spearman utvecklade tester för att mäta flera olika
slags mentala förmågor och han utvecklade även statistiska metoder
för att beräkna hur de korrelerade med varandra. Han drog av detta
slutsatsen att ”g”, general intelligence är en sorts mental energi som
ingår i alla kognitiva processer och förmågor. Senare forskare (exempelvis Thurstone och Gustafsson) har till del utgått från Spearmans
teorier men fokuserat på intelligensens mångdimensionalitet. Andra
forskare, som Howard Gardner, ser ”g” som ett medelvärde av olika
typer av intelligenser som är oberoende av varandra, snarare än som
en generell förmåga som driver de specifika formerna (Haslam ibid.).
Att intelligenstest kom att få ett stort genomslag i samhället och
utbildningssystemen under 1900-talet kan förklaras utifrån de ideologiska, ekonomiska och praktiska förhållanden som rådde:
❚❚ Tanken att olika människor är ämnade och utrustade för olika
uppgifter och positioner i samhällshierarkin gick hand i hand
med religiösa uppfattningar (Lohman, 1997). Samtidigt dominerade en individualistisk syn på utbildning i västvärlden (Broadfoot, 1996).
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❚❚ Framväxten av alltmer specialiserade arbetsuppgifter och olika
yrken ledde till ökade sociala och ekonomiska skillnader. Detta
medförde ett behov av vetenskapligt accepterade metoder för att
”sortera” människor för olika sociala positioner.
❚❚ Tiden efter andra världskriget övergick många europeiska länder
från starkt differentierade skolsystem till någon form av enhetsskola. Fler och fler gick i skolan allt längre och fick därigenom
också de kvalifikationer som tidigare varit förbehållna fåtalet.
Höjningen av den allmänna utbildningsnivån ledde till att examen i sig delvis förlorade sin betydelse som urvalsinstrument.
Därför måste examinationernas kvalificerande funktion i allt
högre grad kombineras med en sorterande funktion (Broadfoot,
1996; Åberg, 1992).
Christian Lundahl (2006) förklarar hur intelligenstestningen blev
intressant när 1900-talets massutbildningar växte fram. Skolsystemet ställdes då inför utmaningen att utbilda stora och heterogena
elevgrupper i stället för, som tidigare, endast en socialt privilegierad
minoritet:
”Om examinationerna tidigare hade uttalat sig om färdigheter
i förhållande till läroplanen kom den frammarscherande
psykologins testapparater att börja resa anspråk på att mäta
elevers intelligens, deras förutsättningar att klara av läroplanens
mål.” (Lundahl, ibid. s. 32).
Med intelligensmätningar blev det möjligt för lärarkåren att förklara
de problem som detta medförde med olika elevers naturliga förutsättningar för studier (och på så sätt rädda sin yrkesheder). Det blev
också möjligt att dela in eleverna i mer homogena grupper som var
lättare att hantera undervisningsmässigt (ibid.). Forsberg & Lindberg
skriver:
Noteras bör också att forskare anlitades flitigt inför 1900-talets
stora skolreformer, inte minst i relation till olika former av
organisatorisk och pedagogisk differentiering. I dessa sammanhang behandlas bland annat hur elevers individuella
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differenser, särskilt på begåvningsområdet, kan fastställas genom
olika former av bedömningar och hur de kan användas som
grund för bland annat nivågruppering och individanpassad
undervisning inom klassens eller skolans ram. (Forsberg &
Lindberg, 2010 s. 29)
Även om intelligenstesterna inte utvecklades för att vara en del av det
reguljära examinationssystemet, påverkade de starkt den allmänna
uppfattningen av intelligensens betydelse för individers utbildningsresultat. De påverkade också bedömningsmetoderna. Catherine Taylor
(1994) menar att den kunskapsbedömning som under lång tid har
dominerat i västerländska samhällen utgår från samma föreställningar
som intelligenstestningen. Dessa är att människor har olika slags
begåvning, att begåvning av olika slag kan beskrivas i relation till
fördelningen av andra individers begåvning, och att det är möjligt att
utveckla instrument som tillförlitligt mäter sådana individuella skillnader. Också Roy Nash (2005) tar upp detta förhållande och menar
vidare att skolan härigenom bidrar på ett högst konkret sätt till att
skapa de skillnader som man tror sig mäta:
‘Intelligence’ has long been a problematic concept for educational policy-makers. Sociologists of education concerned to
explain social inequalities in educational attainment have
suggested that, despite the through-going criticism of the classical IQ concept, teachers continue to maintain practices which
ensure that their taken-for-granted ideas about the social distribution of ‘ability’ are realized in patterns of school attainment.
(Nash, 2005 s. 3)
Bedömning som följer en sådan logik konstrueras (precis som intelligenstesten) på ett sådant sätt att de ger en resultatmässig spridning
av eleverna. Taylor (1994) kallar denna princip mätmodellen. För att
få en spridning ska proven ha många uppgifter av varierande svårighetsgrad (bara ett fåtal elever ska kunna få höga poäng), innehållet
ska vara okänt för eleverna, provsituationen ska vara standardiserad
och bedömningskriterierna ska vara hemliga för eleverna. Genom att
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utforma proven på detta sätt skapar man en fördelning av resultat
som speglar den normalfördelning av intelligens som man antar finns.
Skolans prov och intelligenstesten konstrueras alltså på ett sådant sätt
att de skapar till synes objektiva, empiriska bevis för att något som
man antar faktiskt är. Så skapas en form av cirkelbevisning, baserad
på konstruerade mätdata, för att resultatskillnader mellan elever speglar naturliga intelligensskillnader.
Utbildningssystemet har länge använt metoder som bygger på
teorin om begåvning och individuella skillnader. Syftet har varit
att fastställa tillförlitligheten hos prov, tolka provresultat och skapa
förtroende för testresultat som en indikation på individers ”sanna”
förmåga. På så sätt har metodernas underliggande antaganden om
begåvning byggts in utbildningssystemet – trots att kunskapsbedömning i utbildning ju handlar om att få syn på lärandets processer och
resultat, snarare än att söka efter mått av statiska egenskaper (Taylor,
1994).

Progressivism och inlärningsteknologi
Demokratiaspekten och synen på skolan som ett jämlikhetssyftande, fördelningspolitiskt instrument återkom med kraft
under 1970-talet (...) Sammantaget kan också påstås att den
tidigare dominerande vetenskapligt-rationella inriktningen i
vissa stycken överskreds genom en explicit fostran till demokrati
och ett konfliktperspektiv. (Englund, 1996 s. 27)
I början av 1970-talet blev utbildningssynen i västvärlden mer radikal, något som kan sättas i samband med den allmänna tidsandan
och studentrevolten 1968. I Sverige kom detta till uttryck bland
annat genom utredningen Skolans Inre Arbete (SOU 1974: 53), som
betonade skolans uppdrag att utjämna skillnader i livschanser och
ge en medborgarfostran byggd på en aktiv demokratisyn. Med SIAreformen skulle undervisningen knytas starkare till samhället och
föreningslivet, och elevernas vardagserfarenheter i högre utsträckning
göras till utgångspunkt för skolarbetet. Gränsen mellan manuellt och
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intellektuellt arbete skulle mjukas upp och undervisningen skulle bli
mindre akademisk. Man betonade också ämnesintegrering och att
skolan skulle främja elevernas allsidiga utveckling – tankar som kom
att prägla läroplanen Lgr80.
Men dessa progressivistiska utbildningsansatser kom av sig. Ett par
förklaringar är den ekonomiska nedgången och den politiska högervågen i USA och i de västeuropeiska länderna i början av 1980-talet.
I många länder skyllde man de mer elevcentrerade och progressivistiska arbetsformerna i skolan för att vara en väsentlig del av orsaken
till den ekonomiska krisen (Ball & Larsson, 1989). I USA och Storbritannien ledde detta till att den konservativa rörelsen ”back-tobasics” startade, och i Sverige ändrade den offentliga diskussionen om
skolan förtecken. Den politiska diskussionen kom mer att handla om
hur effektiv skolan var på att lära ut kunskaper, än om skolan som
bildningsinstitution och instrument för att öka den sociala rörligheten (ibid.).
Formerna och utgångspunkterna för bedömningen av elevernas
kunskaper tycks dock inte ha genomgått några genomgripande förändringar i svenska klassrum under 1970- och 80-talet då man experimenterade med mer vardags- och samhällsanknuten undervisning.
Möjligen förstärktes snarare provens reproduktiva karaktär under
1970-talet genom undervisningsteknologins genomslag i skolorna.
Undervisningsteknologin innebar att undervisningen bröts ner i små
moment som skulle läras in och att eleverna snabbt fick bekräftat om
de hade svarat rätt. Englund (1996) beskriver hur undervisningsteknologin och progressivismen är modeller för undervisningen under
denna period. Genom undervisningsteknologin med sina programmerade läromedel kom proven också att få rollen som pedagogiskt
hjälpmedel. Läroböckernas diagnosprov med tillhörande ”facit”
gjorde att eleverna själva kunde avgöra när de skulle gå vidare till
nästa avsnitt och vad de behövde öva mer på. Denna form av individualisering lösgjorde lärartid och ansågs öka elevernas motivation,
enligt den behavioristiska inlärningsteori som var dess bas. På så sätt
ökade läroboksförlagens inflytande över både innehåll och bedömning i skolan på bekostnad av lärarnas. Forsberg & Lindberg (2010)
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skriver att skolans bedömning var ganska oförändrad under hela
1900-talet; den vilade tungt på traditionen med skriftliga läxförhör,
lotsning och handuppräckning.

En ”ny bedömningskultur”
I slutet av 1980-talet började nya synsätt på kunskapsbedömning att
få genomslag. Den internationella forskningen tog fart inom området
och kunskaps- och metodutvecklingen skedde ofta i nära samarbete
med lärarna. Flera forskare talar om att en ny bedömningskultur
växte fram. I Sverige skulle det dröja till ett par år in på 2000-talet
innan bedömningsforskningen kom igång på allvar från en mycket
sparsam nivå (Forsberg & Lindberg, 2010) – men de nya synsätten
togs ändå upp i olika sammanhang. Inte minst präglade synsätten de
nya läroplanerna Lpo94 och LPf94.
Vad innebar då den nya bedömningskulturen? Hur förändrades
sätten att tolka och hantera bedömning i skolan jämfört med tidigare? Förändringarna gällde vad, hur och varför man bedömer, men
även vem som bedömer och hur resultaten används. Diskussionen
gällde inte längre bara hur bedömningen av individer skulle kunna
göras mer rättvis och effektiv och inte bara slutprodukten av lärandet,
utan lika mycket hur nya metoder och system för bedömning kan
utvecklas för att stödja elevers lärande och till och med driva den
pedagogiska utvecklingen i skolan (t.ex. Broadfoot, 1996; Eckstein &
Noah, 1993). Lorrie Shepard (2000) framhöll dock att det är viktigt
att se den nya bedömningskulturen som en del i en mer övergripande
syn på utbildning – den kan bara förverkligas om man ändrar synen
på kunskap, elever och kommunikationsmönster i klassrummet. Shepard (ibid.) sammanfattar:
Nya synsätt på utbildning

❚❚ Alla elever kan lära sig.
❚❚ Innehållet är inriktat mot komplext tänkande och problemlösning.
❚❚ Eleverna tränas i vetenskapligt tänkande och arbetssätt.
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❚❚ Bedömningen ska relatera till verkligheten utanför skolan.
❚❚ Strategier för tänkande och reflektion utvecklas.
❚❚ Utbildningen ansluter till demokratiska praktiker och trygg
gemenskap.
Kognitiva och konstruktivistiska inlärningsteorier

❚❚ Intellektuella förmågor är socialt och kulturellt utvecklade.
❚❚ Elever konstruerar kunskap och förståelse i ett socialt sammanhang.
❚❚ Nytt lärande formas av tidigare kunskap och kulturella perspektiv.
❚❚ Intelligent tänkande involverar ”metakognition” eller iakttagelse
av det egna lärandet och tänkandet.
❚❚ Djupförståelse är av principiell art och stödjer möjligheten att
generalisera.
❚❚ Kognitiva prestationer är beroende av situation och personlig
identitet.
Bedömning i klassrummet

❚❚ Uppgifterna stimulerar komplext tänkande.
❚❚ Bedömningen fokuserar på både inlärningsprocesser och resultat.
❚❚ Bedömningen är en pågående process integrerad med undervisningen.
❚❚ Bedömningen används formativt för att stödja elevers lärande.
❚❚ Förväntningarna är synliga för eleverna.
❚❚ Eleverna är aktiva i utvärderingen av sitt eget arbete.
❚❚ Bedömningen används för att utvärdera både undervisningen
och elevernas lärande.
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1990 och framåt: Elevens kunskapsutveckling
i centrum eller resultatkontroll och effektivitet?
”Just as psychometrics and norm-referenced assessment generally
were the reflection of this emphasis on selection, so competencybased and criterion referenced assessments are a reflection of
the economic characteristics of contemporary ‘post-industrial’
societies in which there is a pressing need to encourage more and
more, rather than reduce to fewer and fewer, learners at every
level of the educational system. (Broadfoot, 1996 s. 49)
1990-talet präglades såväl i Sverige som i andra västländer av omfattande reformer på skolans område. Samtidigt expanderade utbildningssystemet kraftigt – gymnasieskolan blev treårig för alla och högskoleutbildningen växte. Expansionen kan kopplas till att kunskap
kom att framhållas som en allt viktigare produktivkraft och konkurrensfaktor i den globala ekonomin, eftersom tillverkningsindustri
och rutinarbeten i allt högre grad förläggs till tredje världen (Reich,
1997). Broadfoot (1996) menar att expansionen av utbildningssektorn motiverades mindre av arbetsmarknadens behov av utbildad
arbetskraft än av statens behov av att hålla unga människor sysselsatta
när arbetslösheten bland unga och inom okvalificerade yrken började
stiga i slutet av 1980-talet. Man behövde finna nya vägar för att motivera elever – särskilt elever med låga resultat som man annars skulle
riskera att förlora till arbetslöshet och social marginalisering. Det här
är en del av förklaringen till att lärare, politiker och utbildningsforskare under 1990-talet och början av 2000-talet har sökt så intensivt
efter nya former och funktioner för kunskapsbedömning (ibid.).
I det ”reformpaket” som sjösattes i Sverige i början av 1990-talet
ingick flera stora förändringar som påverkade kunskapsbedömningens
funktioner och villkor i skolan:
❚❚ nya läroplaner för grundskolan (senare förskolan) och gymnasiet
❚❚ ett nytt mål- och kunskapsrelaterat betygssystem (som ersatte
det tidigare relativa)
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❚❚ en ny styrningsmodell (mål- och resultatstyrning i stället för
regelstyrning)
❚❚ decentralisering av ansvar för skolans ekonomi och måluppfyllelse
❚❚ elevpeng och möjlighet för elever att välja skola
❚❚ friskolor.
Utvecklingen på utbildningsområdet ingick i en omstrukturering
som gällde hela välfärdssektorn och liknade i många avseenden den i
andra västländer. Lindblad & Popkewitz (2004) talar om ”travelling
policies”, Ball (2003) om en ”policy-epidemi”. Enligt Miron (1993)
började rörelsen i USA i början av 1980-talet och nådde Sverige
ungefär sex år senare. Inte i något annat land var dock förändringarna
lika genomgripande och snabba som i Sverige (Miron, ibid.; Lindblad m.fl., 2002). Både i svenska och internationella policydokument
uttrycktes nya synsätt på elever, lärande och lärare. I dessa policydokument beskrivs eleverna som självreglerande och ansvariga för sitt
eget livslånga lärande, och lärarna som professionella (Lindblad &
Popkewitz, 2004; Sjöberg, 2011).
Förändringarna innebar att kunskapsbedömningen fick fler och
skarpare funktioner än tidigare. Därmed ställdes det nya krav på skolans bedömningar:
1. Läroplanerna utformades med mål som definierade komplexa
kunskaper i ganska abstrakta termer och kriterier som angav vilka
kunskapskvaliteter som eleverna skulle uppfylla för olika betygssteg. Eleverna måste då få chans att både utveckla och visa sådana
kunskaper. Man måste också hitta bedömningssätt som tydliggör
både för läraren och för eleverna vad eleverna kan i förhållande till
mål och kriterier.
2. Kunskapsbedömning (framför allt självbedömning) blev också
ett viktigt led i att utveckla elevers självreglering. Tanken är att
eleverna successivt ska utveckla egna fungerande strategier för att
utvärdera, organisera och styra sitt eget lärande. Det ska ske genom
att lärarna kommunicerar mål och bedömningskriterier tydligt
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med eleverna och ger dem återkoppling. Det ska också ske genom
att eleverna tränar på att själva använda mål och kriterier i kamratbedömning och självbedömning, (t.ex. Hattie & Timperley, 2007).
Denna funktion ställer inte bara krav på bedömningsuppgifternas kvalitet. Den kräver också att lärare och elever engagerar sig i
dessa processer, där bedömningsuppgifter och bedömningskriterier
utarbetas och används i en ständig utveckling av undervisning och
lärande i förhållande till läroplanens mål. Bedömning som medel
för självreglering och för utveckling av undervisning och lärande är
också kopplade till tankar om att bedömning kan öka elevers motivation, genom att den bidrar till att ge dem ökad kontroll över sitt
lärande och att de blir sporrade av att följa sin egen kunskapsutveckling (Shute, 2008).
3. Decentraliseringen gav också kunskapsbedömningen nya funktioner. Den innebär att undervisningen utformas lokalt för att ge
eleverna optimala förutsättningar till kunskapsutveckling i förhållande till målen, samtidigt som både utbildningen och betygen ska
vara likvärdiga i landet. En förutsättning för att utbildningen och
betygsättningen ska vara likvärdiga är att alla elever får tillfälle att
utveckla och visa sina kunskaper i förhållande till alla kursmål och
betygskriterier. Elevernas uttryck för kunskap måste också värderas
på ett entydigt sätt i förhållande till målen. Omställningen från
det relativa systemet, där bedömningens funktion var begränsad
till att ge information om elevernas prestationer i förhållande till
en tänkt genomsnittlig prestationsnivå i landet krävde ett radikalt
omtänkande och nya verktyg för bedömning. I efterhand blev det
tydligt att skolorna fick alltför lite stöd i denna omställning (Selghed, 2004). De nationella proven, som ersatte de tidigare centrala
proven, infördes för att hjälpa lärarna att bedöma sina elevers
prestationer i förhållande till läroplanens mål och kriterier på ett
likvärdigt sätt. De kom dock att förberedas, bedömas och användas
olika på olika skolor och av olika lärare (Skolverket, 2004b; 2007;
Klapp Lekhom, 2007). Också likvärdigheten i utbildningen (dvs.
att alla elever verkligen ges samma förutsättningar att utveckla sina
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kunskaper i förhållande till mål och betygskriterier) visar stora
brister (Skolverket, 2009c; Skolinspektionen, 2010). Skolverket
har efter hand utarbetat och publicerat såväl allmänna råd som
olika skrifter och bedömningsverktyg till stöd för skolorna (t.ex.
Skolverket, 2009b) för att öka likvärdigheten i bedömningen och
se till att bedömningen också stödjer likvärdigheten i utbildningen.
Skolverkets kunskapsöversikt och metaanalys av utbildningsstatistik och forskning (Skolverket, 2009c) visar dock att brister
i likvärdigheten i hög utsträckning beror på strukturella faktorer,
som ökade ekonomiska klyftor i samhället. Detta tillsammans med
valfrihetsreformer och decentralisering har lett till större skillnader
mellan skolor i elevsammansättning, resultat och resurser. En konsekvens är att föräldrarnas utbildning och ekonomi har fått större
betydelse för elevernas skolresultat än tidigare (ibid.).
4. Delegeringen av ansvaret för skolans kvalitet till kommunerna
kopplades till krav på uppföljning och kontroll. Det innebar
ytterligare krav på bedömning och dokumentation i olika led
och av olika aspekter av verksamheten. Inte bara eleverna utan
även skolorna och kommunerna förväntades bli självreglerande i
förhållande till central policy, och ständigt vara engagerade i att
dokumentera, utvärdera och beskriva sin verksamhet för huvudmän, politiker, brukare och allmänhet (t.ex. Sjöberg, 2009; Eggen,
2010; Löfdahl & Perez Prieto, 2010).
5. Införandet av skolpeng gav kunskapsbedömningar ännu en funktion. Skolpengen innebar att skolor måste konkurrera med varandra om elever (och eleverna om utbildningsplatser), och att skolors
ekonomi blev beroende av deras konkurrenskraft. I England
används resultaten från Skolinspektionen och från olika nationella
prov som grund för resursfördelning mellan skoldistrikt och skolor
och till och med som grund för lönesättningen av lärare (Forsberg
& Wallin, 2009). Forsberg & Wallin pekar på tendenser till liknande utveckling i Sverige. De pekar också på att det har skett en
glidning sedan det första skedet av reformeringen. På 1990-talet
fokuserade man på läroplanens mål, lärarnas och elevernas ökade
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delaktighet i undervisningens utformning och utbildningens likvärdighet – 2010 är intresset mer riktat mot att maximera utbildningens resultat och effektivitet. Även om betygssystemet är sådant
att elevernas prestationer jämförs med mål och kunskapskriterier
och inte med andra elevers, och de nationella proven primärt ska
stödja likvärdigheten i undervisning och bedömning, så påverkas betygens och de nationella provens funktion av att resultaten
används på systemnivå på sätt som är kopplade till konkurrens.
Harlen & Deakin Crick (2002) visar att när man ökar användningen av bedömning som är kopplad till styrning, kontroll och
konkurrens, sker det oftast på bekostnad på bedömningens funktioner att stödja lärande och undervisning.
6. Internationella kunskapsmätningar ökar i omfattning, framför
allt i OECD och EU. Eftersom befolkningens utbildning ses som
en viktig konkurrensfaktor, är mätningarna viktiga för de deltagande länderna (Pettersson, 2010). Pettersson (ibid. s. 261) skriver
att ”internationella kunskapsmätningar fungerar som legitimering
eller dislegitimering av förd utbildningspolitik”, som argument för
reformförslag och ”som slagträn i politisk debatt”. Detta har varit
tydligt i medierapporteringen av Sveriges resultat i internationella
mätningar som PISA, TIMMS och PIRLS de senaste åren men
också använts i en politisk retorik med syftet att visa att den svenska
skolan är i kris och att lansera en utbildningspolitik som ska ge
svensk utbildning en tätposition (Avdic, 2010; Pettersson, 2010).
Kunskapsbedömningens villkor i de flesta västländer har under de
senaste två decennierna alltså präglats av både decentraliserings- och
centraliseringstrender i utbildningens styrning. Medan staten har
skärpt sin kontroll över utbildningen på systemnivå har lärare fått ett
större ansvar för att utforma bedömning på individnivå. Patricia Broadfoot (1995) menar att detta har lett till att lärarnas egna bedömningar har blivit mer didaktiskt inriktade, och utvärderingarna på systemnivå mer standardiserade, tekniska och omfattande.
Den generellt ökade betoningen på bedömning på alla nivåer i
skolan kan vidare sättas i samband med två olika diskurser, sätt att
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se på utbildning, som kommer till uttryck både i policy och i forskning: en progressiv pedagogisk och en marknadsliberal diskurs. I den
progressiva diskurs som bl.a. kommer till uttryck i den nya bedömningskulturen, framhålls den formativa bedömningens potential som
pedagogiskt verktyg för elever och lärare. I fokus ställs de kvaliteter som
främjar denna funktion: ”mjuka”, individanpassade former, relevans,
kvalitativ icke-klassificerande feed-back, integration med undervisningen etc. Den marknadsliberala diskursen informerar t.ex. internationella kunskapsmätningar och rankningar av olika skolor, och utgör
en del av grunden i dagens styrnings- och resursfördelningssystem.
Där betonar man i stället kunskapsbedömningens betydelse för att
säkra och driva kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft. Här är mätbarhet och jämförbarhet de värden som står i fokus (Ball, 2003).
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Hur kan man
kategorisera
olika former av
kunskapsbedömningar?

4

I detta kapitel ska vi se på några olika sätt att kategorisera olika
slags bedömningar. I litteraturen används olika indelningsgrunder
som utgångspunkt för att benämna och kategorisera prov och andra
bedömningar. Här är några av de vanligaste:
Nivån för sammanställning av resultaten

Vem gäller bedömningen? Ska resultatet beteckna kvaliteten i exempelvis en enskild elevs prestation eller i en grupp av elevers, ska det
gälla för prestationsnivån eller undervisningskvaliteten i en hel skola
eller för ett land?
Bedömningens betydelse

Ska resultatet ligga till grund för beslut som har stor betydelse för en
enskild person, eller för en skola? Eller ingår bedömningen i ett mer
vardagligt sammanhang, som ett led i en process, där resultatet inte
får omedelbara och skarpa konsekvenser utan snarare ligger till grund
för utformningen av nästa steg i processen?
Bedömningens syfte

Görs bedömningen i syfte att generera ett omdöme eller ett betyg? Är
syftet att förmedla resultatet av en värdering av det som studeras, t.ex.
en elevs kunskaper inom ett visst ämne? Eller är avsikten med bedömningen i första hand att bidra till fortsatt utveckling och förbättring?
Bedömningens objekt

Vad fokuserar bedömningen på? Är det t.ex. faktakunskaper, problemlösningsförmåga, estetisk förmåga och yrkesskicklighet? Eller är
det kvaliteten i verksamheten? Gäller bedömningen resultatet eller
arbetsprocessen?
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Bedömningsmetod

Vad för slags instrument använder sig exempelvis en lärare av för att
ta reda på vad en elev kan? Används t.ex. informella observationer,
skriftliga prov, eller praktiska uppgifter? Bedöms eleverna genom
enskilda uppgifter eller när de löser uppgifter tillsammans i grupp?
Bedömningsprincip

Vad jämför man med i värderingen? Ska värdet av en elevs prestation
bestämmas utifrån hur övriga i gruppen presterat, eller i förhållande
kriterier som man satt upp på förhand? Eller ska bedömningen ske
mer förutsättningslöst, och resultera i en kvalitativ beskrivning?
Vem som utformar respektive genomför bedömningen

Har provet utformats centralt eller lokalt? Har det konstruerats av en
undervisande lärare, en läromedelsförfattare eller genom statlig försorg med hjälp av forskare och ämnesexperter? Och om bedömningen
gäller en skola eller ett utbildningssystem – är det fråga om en extern
eller intern bedömning? Är det den undervisande läraren som bedömer sina elever eller bedömer eleverna sig själva (självbedömning)?
Bedömer eleverna varandra (kamratbedömning)?
Beslutsfattare

Vem ska använda resultatet av bedömningen? Är det den undervisande läraren som behöver planera fortsatt undervisning, sätta betyg
eller formulera skriftliga omdömen? Eller är det eleven själv som vill
få syn på styrkor och svagheter i sin egen kunskapsutveckling och
utveckla sina lärstrategier? Eller är det skolledningen som ska analysera verksamheten, besluta om insatser eller rapportera vidare? Eller är
det politiska beslutsfattare?
Svaren på den här typen av frågor har inte bara betydelse för vad
en viss bedömning kallas. Det viktigaste med att kunna kategorisera
bedömningen är att det gör det möjligt att analysera olika metoder
utifrån dess syfte och att diskutera hur den bäst kan användas.
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Bedömning på individ- och systemnivå
Begreppsapparaten som används om kunskapsbedömning är invecklad och mångtydig, både på svenska och engelska. Begrepp som i ett
sammanhang används för att beteckna en viss fas i bedömningsprocessen, kan i ett annat sammanhang användas för ett specifik filosofiskt eller pedagogiskt synsätt på bedömning.
Det svenska ordet ”bedömning” används för att beteckna utvärderande verksamhet riktad mot både individer och skolor, men också
abstrakta enheter som undervisning och läroplaner. Harris och Bell
(1994) skiljer mellan bedömning som fokuserar de lärande respektive
bedömning som fokuserar på de resurser som mobiliseras för att främja
lärande, t.ex. böcker, undervisning och lärare. Det senare kallar de
utvärdering. Mitt förslag är att (som t.ex. Choppin, 1990 och Worthen
& Van Dusen, 1991) reservera termen utvärdering för bedömning på
systemnivå, dvs. där det inte är individer som är i fokus.
I lärares uppdrag ingår att bedöma enskilda elever utifrån syftena att
❚❚ kartlägga elevernas kunskaper och lärandeprocesser för att stödja
deras fortsatta kunskapsutveckling
❚❚ sammanfatta varje elevs kunskaper i förhållande till mål och
eventuella betygskriterier antingen i ett formellt betyg eller i
form av muntligt och skriftligt omdöme som del av den individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet.
Bedömningar av individers prestationer ingår ofta i utvärderingar.
Men individernas resultat, t.ex. betyg, resultat på nationella prov eller
internationella kunskapsmätningar, sammanställs och analyseras då
på en övergripande nivå. Hur en enskild elev presterade är då inte
intressant och kan inte utläsas. Resultatet analyseras i stället ofta statistiskt, och kan användas för att dra slutsatser om exempelvis könsskillnader i utbildningsresultat, kunskapsstandarden i olika ämnen,
skolor och länder, eller förändringar över tid. Utvärderingar kan också
bygga på data av helt andra slag än mått på elevers prestationer, t.ex.
observationer, enkäter och olika kvalitetsindikatorer som personella
resurser, lokaler och utbildningsnivå. Den kan bygga på personalens
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egna dokumentationer av barns och elevers utveckling i olika avseenden, egna planeringar och uppföljningar av aktiviteter (Löfdahl & Pérez
Prieto, 2010). Utvärderingar på olika nivåer – skolor, kommuner,
länder – har fått en ökad betydelse. Det beror dels på 1990-talets reformer med övergången till mål- och resultatstyrning, dels på den ökade
tendensen att jämföra länders utbildningssystem på basis av elevernas
resultat. Utvärderingarna påverkar villkoren för lärande och undervisning i de verksamheter som de gäller. De speglar inte bara förutsättningslöst vad som försiggår exempelvis i förskolan, utan bidrar också
till att forma verksamheten och tänkandet om verksamheten genom att
vissa saker lyfts fram och synliggörs och andra inte (ibid. s. 71).

Bedömningens betydelse
Bedömningens betydelse för den som blir bedömd beror på sammanhang och syfte. Ibland kan mycket stå på spel för den enskilde
(vid högskoleprovet), för en skola (vid en skolinspektion) eller för ett
land (vid internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA).
I engelskan används ofta termen high stakes för bedömningar som
ligger till grund för skarpa beslut med konkreta och betydelsefulla
konsekvenser. Low stakes har inte lika omedelbara och skarpa konsekvenser, och resultatet stannar ofta mellan t.ex. lärare och elever för
att användas som en del i det fortsatta pedagogiska arbetet.

Bedömningens syfte
Vilken typ av slutsatser vill man dra utifrån bedömningsresultaten,
och varför? Grovt kan man skilja på bedömningar som ska resultera
i ett sammanfattande omdöme och sådana som ska användas för att
förbättra det som studerats, exempelvis elevers lärande och lärares
undervisning. Michael Scriven introducerade 1967 termerna summativ och formativ för att beteckna de två typerna. I en senare text
(Scriven, 1991 s. 17) demonstrerade han skillnaden mellan de båda
begreppen med ett citat av Robert Stake: ”Formativ bedömning är
när kocken smakar soppan och summativ bedömning är när gästen
gör det.”
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Summativa bedömningar inbegriper, enligt Scriven, alltid ett värderande moment. Men också formativa bedömningar kan innehålla
utlåtanden om kvaliteten. Det som skiljer den formativa bedömningen av elevers kunskaper från den summativa är, att den enbart
har ett pedagogiskt syfte. Scriven (ibid. s. 18) beskriver det som
”skillnaden mellan utvärderingar som syftar till att förbättra något
och utvärderingar för alla andra syften (framför allt för att fatta beslut
om något och dra slutsatser om det)”. Stiggins (2010) skriver att ”formativ bedömning förekommer av två skäl: (1) för att informera pedagogiska beslut (2) för att motivera elever att försöka lära sig” (s. 235).
Scriven påpekar dock att sedan termerna formativ och summativ
introducerades har de blivit ”allmängods”, och använts med flera
andra betydelser. Min erfarenhet är att det ofta skapar förvirring att
tala om summativa och formativa bedömningar, eftersom det leder
tanken till att det är bedömningarna som sådana som är antingen av
det ena eller andra slaget. Vad det handlar om är i vilket syfte som
bedömningen görs, och vara klar över det, eftersom detta påverkar
hur bedömningen bör utformas, användas och kommuniceras. Är
syftet att bedömningen ska resultera i ett omdöme, betyg eller utlåtande? Eller är syftet att förbättra och stödja elevens lärande, eller
lärarens undervisning?
I den svenska skolan har de bedömningar som görs av elevernas
lärande under terminens gång oftast både ett formativt och ett summativt syfte. När lärare och elever står inför ett nytt arbetsområde är
det optimala om läraren först inventerar vad gruppen kan i förhållande till kursens syfte och kunskapskrav och sedan (helst i dialog
med eleverna) planerar hur eleverna ska kunna utveckla och visa de
kunskaper som beskrivs där. När eleverna genomför de olika uppgifterna får läraren underlag för att ge utvecklande återkoppling
(formativt syfte), och samtidigt för en summerande bedömning i
slutet av terminen eller kursen, då läraren ska sammanfatta elevernas
kunskaper i skriftliga omdömen eller betyg (summativt syfte) Om
det formativa och summativa inte hänger ihop kommer lärarens återkoppling att bli förvirrande och kontraproduktiv, och eleverna kommer att uppleva betygen eller de skriftliga omdömena som obegripliga
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och kanske orättvisa utifrån vad som har fokuserats i undervisningen
(se Jönsson, 2009 för en utvecklad diskussion om hur formativa och
summativa syften kan förenas och vilka problem som finns).
Skriftliga omdömen, som ska ges två gånger per läsår till varje elev
i varje ämne som eleven undervisats i, har visserligen en summativ
karaktär genom att de summerar elevens kunskaper utifrån kursplanernas mål. Den summativa karaktären märks också i att omdömena
meddelas skriftligt och visas för elevernas vårdnadshavare i samband
med utvecklingssamtalet (IUP). Omdömen som visar att eleven inte
har nått eller bedöms nå kriterierna för godkänt utan särskilda insatser ska leda till ett åtgärdsprogram som visar hur eleven ska kunna nå
målen med särskilt stöd. Samtidigt har omdömena ett formativt syfte,
eftersom de framför allt ska öka elevens förutsättningar till fortsatt
kunskapsutveckling i ämnena. Den framåtsyftande delen av IUP har
däremot ett renodlat formativt syfte (se Skolverket, 2008a).
Andra exempel på bedömning med enbart formativt syfte är
körskollärarens eller idrottstränarens kontinuerliga utvärdering och
återkoppling till sina adepter för att hjälpa dem att korrigera sina fel
och stimulera dem att ta nästa steg. Likaså lärares kommentarer och
råd till elever under processkrivning. Exempel på bedömningar med
ett rent summativt syfte är slutbetyg, körkortsprov, högskoleprov och
mönstring. Dessa är inte utformade för att ge sådan typ av information som individen kan använda för att utveckla olika förmågor eller
kunskaper vidare, utan för att kunna ligga till grund för viktiga beslut
om t.ex. antagning, anställning, urval, placering eller om man ska få
lov att köra bil.
Som synes är bedömningarna med rent summativt syfte ofta av
stor betydelse för individers framtid, dvs. de är vad man på engelska
kallar high stakes (som betyder ungefär att mycket står på spel). På
samma sätt är de bedömningar som har renodlat formativa syften
oftast low stakes. De är inte till för att fatta skarpa beslut om en
person exempelvis ska få börja på en utbildning, få körkort eller en
examen, utan en integrerad del i undervisningen och den vardagliga
kommunikationen. Detta säger inte att de inte är viktiga – forskningen visat att det finns en mycket stor potential i den formativa
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bedömningen när det gäller att höja elevers resultat, just eftersom den
hjälper elever att utvecklas (William, 2010) – men också att de kan få
oönskade effekter. Även om exempelvis omdömen är menade att vara
formativa, är det inte säkert att de har sådana kvaliteter att de faktiskt
stödjer elevernas lärande (Hirsch, 2011), eller att alla elever tolkar
och använder dem på sätt som stärker deras lärande. Effekten av olika
slags bedömningar som lagts till varandra under skoltiden kan få vissa
elever att förlora tron på sin egen förmåga och leda till att de slutar
försöka i skolan (Stiggins, 2010).
Ska man då undvika att använda begreppen summativ och formativ? Nej, jag tycker att det kan ha sina poänger – bara man är varse att
det handlar just om vilket syfte man har med en viss bedömning och
hur man använder resultatet. Poängen är då att om bedömningen har
ett formativt syfte, måste den framför allt vara kopplad till målen och
ge eleven tydlig och användbar information om hur hon eller han kan
förbättra sin prestation i förhållande till aktuella mål, kriterier och kunskapskrav (Shute, 2008). Sadler (1989) visar hur lärare kan hjälpa elever
att länka formativ bedömning till lärande genom att träna dem i att
❚❚ förstå vad som utmärker hög kvalitet i ett arbete (”Jag vet vart
jag ska”)
❚❚ jämföra sina egna arbeten med standarden för hög kvalitet och
identifiera skillnader (eleven kan själv definiera sitt läge i förhållande till målet ”Jag vet var jag är just nu”)
❚❚ visa dem hur de kan nå målet (”Jag vet vad jag behöver förbättra
mig i, och jag vet hur”).
Enligt denna modell sätter bedömningen successivt eleven i stånd
att styra sin egen lärprocess. Eleverna måste vara insatta i vad de
förväntas lära sig – i undervisningens mål, och de måste få träning
i att använda återkoppling för att förbättra sina arbeten. Då kan de
utveckla en förmåga att granska sina egna arbeten och ”ge sig själva
feedback” (Stiggins, 2010).
Om bedömningen däremot ska användas summativt och ligga till
grund för avgörande beslut, så är det delvis andra kvalitetskrav som
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gäller. Uppgifterna ska till exempel vara neutrala, så att ingen blir
orättfärdigt gynnad eller missgynnad av innehållet, och svaren ska
bedömas lika oavsett vem som har skrivit och vem som bedömer.
Anders Jönsson (2009) diskuterar de svårigheter som kan uppstå
när summativa och formativa syften integreras, som ofta i skolan, och
dessa olika krav måste förenas. Uppgifter som fungerar bra för att
visa komplexa kunskaper och färdigheter som kreativitet, problemlösningsförmåga, omdöme och förmåga att se flera olika lösningar på ett
problem behöver nämligen i sig vara öppna och komplexa. Det gör
att elevernas svar eller lösningar kommer att se olika ut, och det finns
risk att andra faktorer än det som skulle stå i fokus för bedömningen
kan få betydelse för hur väl olika elever kan visa de kunskaper som
bedömningen ska gälla. Det gör också att bedömaren måste tolka
svaren, och ju större tolkningsutrymmet är, desto större är risken att
bedömningen blir beroende av vem som bedömer.
Eftersom komplexa uppgifter också oftast tar mer tid att utforma,
genomföra och bedöma, så hinner man inte med lika många uppgifter. Och eftersom flera bedömningstillfällen ger större mätsäkerhet
(om det blir lite fel åt olika håll vid varje bedömningstillfälle, så räknar man med att felen tar ut varandra), så blir tillförlitligheten i den
summativa bedömningen sämre om den bara grundar sig på bedömningar gjorda vid enskilda tillfällen. Men hög mätsäkerhet är inte allt.
Om man väljer att enbart bedöma kunskaper och färdigheter genom
slutna uppgifter utifrån en mall med minimalt tolkningsutrymme,
blir bedömningen visserligen entydig och oberoende av individ. Men
den blir inte giltig i förhållande till läroplanen, eftersom kursmålen
är mer komplexa. Lundahl (2010 s. 305) skriver: ”En rättvis bedömning är förmodligen också en trivial bedömning”. Jönsson (2009)
framhåller att bedömningarnas relevans i förhållande till målen aldrig
kan kompromissas bort för att garantera en likvärdig och tillförlitlig
bedömningsprocess; om bedömningen inte är relevant är den inte
meningsfull, hur noggrant den än har gjorts. Oavsett om syftet är
summativt eller formativt måste alltså bedömningens innehåll och
form vara relevant i förhållande till målen. Om resultatet ska användas som grund för urval, betygsättning eller något annat beslut som
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får skarpa konsekvenser för eleven behöver man dessutom hitta strategier för att göra bedömningen så likvärdig som möjligt.
Summativa bedömningar görs inte bara av individer, utan som
vi sett också av t.ex. skolor och av hela länders utbildningssystem.
Sådana bedömningar är synnerligen ”high stakes”, i den meningen att
de får betydelsefulla konsekvenser och ofta leder till skarpa beslut om
fördelning av pengar eller reformförslag. Sverige deltar i flera internationella kunskapsmätningar (t.ex. PISA och TIMSS) där syftet är
att jämföra kunskapsstandarden hos olika åldersgrupper i skolan och
”placeringen” tolkas som ett mått på kvaliteten i olika länders skolsystem (Pettersson, 2008). Dessa rankningar har betydelse för ländernas
konkurrenskraft på den globala marknaden, där kunskap allt starkare
framhålls som produktivkraft och konkurrensmedel. De har också
betydelse inrikespolitiskt, där resultat på de internationella kunskapsmätningarna kan tas upp i den politiska kampen som argument för
olika lägesbeskrivningar och reformförslag. Detta har vi sett inte minst
i Sverige de senaste åren, då utbildningsministern ofta har hänvisat till
sjunkande resultat som belägg för en analys av den svenska skolan som
en skola i kris, med låga krav och stora disciplinproblem (Avdik, 2010).
Skolverkets omfattande kunskapsöversikt (2009c) visar visserligen
också att resultaten i svensk grundskola har sjunkit under en 20-årsperiod (även om det ser olika ut i olika ämnen, och olika källor ger delvis
olika bilder) – men pekar på helt andra förklaringar:
❚❚ den ökade boende- och skolsegregationen
❚❚ decentraliseringen av skolans styrning och ekonomi
❚❚ differentiering inom skolan, t.ex. nivågruppering och särskiljande lösningar för elever som behöver särskilt stöd
❚❚ att mer tid av undervisningen ägnas åt att eleverna arbetar enskilt, vilket gör att de i mindre utsträckning drar nytta av lärarens kompetens.
Sammantaget har dessa faktorer medverkat till en sämre utbildningssituation för många elever och särskilt för elever med skolsvårigheter
och från socioekonomiskt svaga familjer.
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Vad är det som ska bedömas?
Grundläggande för all undervisning är att vi vet vilka kunskaper som
vi vill att eleverna ska utveckla, vad som är målet för undervisningen
och lärandet. Vi måste också kunna undersöka hur det går för dem på
vägen, hjälpa dem att nå fram och förstå när de har nått fram. Också
eleverna själva behöver naturligtvis förstå vilka kunskaper som deras
lärande syftar till och när de gör framsteg (Stiggins, 2010). För detta
behövs begrepp för olika aspekter och kvaliteter av kunskap, så att
vi kan kommunicera om den och så att vi kan planera och utvärdera
undervisning och lärande ändamålsenligt.
Det finns flera begrepp som ligger nära kunskapsbegreppet, t.ex.
färdigheter, förmåga och kompetens. Andra begrepp beskriver olika
former eller kvaliteter av kunskap, som förståelse och faktakunskap.
Dessa begrepp används med olika betydelser. Samtidigt som de är
en del av vårt vardagsspråk ingår de också i olika kunskapsteorier,
vilket kan bli förvirrande när man talar om kunskapsbedömning.
Syftet med det här avsnittet är inte att göra en filosofisk utredning
av olika kunskapsbegrepp och kunskapsteorier, utan att föreslå hur
olika former av kunskap kan beskrivas, så att de kan göras tillgängliga för bedömning. Då kan vi också undersöka om den bedömning
vi använder faktiskt synliggör de former av kunskap som undervisningen syftar till – en förutsättning för kvalitet i både summativa och
formativa bedömningar.

Kunskap
Ingrid Carlgren gav i ett förarbete till läroplansreformen 1994 (Kunskap för bildning) följande definition av kunskap:
(kunskap) utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå,
den kunskap man redan har, problem man upplever med
utgångspunkt i denna, samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en
verksamhet. (Carlgren, 1994, s. 29)
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Definitionen uttrycker en syn på kunskap som något som individen
aktivt konstruerar i samspel med sin omgivning. Vidare påpekade
Carlgren att kunskap inte bara är kognitiv, utan också ”sinnlig och
praktisk”. Varje individs kunskap är dessutom bara till en del synlig
och formulerad. En stor del av individers kunskaper är ”tysta och
finns som en underförstådd bakgrundskunskap”, som är oundgänglig exempelvis när man ska lösa problem eller göra bedömningar. I
betänkandet (SOU 1992:94, s. 32), såväl som i den därpå följande
läroplanstexten, delas kunskapsbegreppet in i fyra former:
❚❚ Faktakunskaper innefattar ”kunskap som information, regler och

konventioner” (ibid. s. 32). Faktakunskaper har en kvantitativ
dimension genom att de kan mätas i ”mer eller mindre”. Det
finns dock ingen åtskillnad mellan ytlig och djup faktakunskap.

❚❚ Förståelsekunskap innefattar ”att begripa, att uppfatta meningen

eller innebörden i ett fenomen”(ibid.). Språket är fundamentalt
för förståelsen – ju mer utvecklat språket är, desto mer nyanserade uppfattningar och komplexa tankekonstruktioner är möjliga.
Fakta och förståelse är beroende av varandra. ”Förståelse” är en
teoretisk kunskapsform.

❚❚ Färdigheter beskrivs, till skillnad från förståelse, som en praktisk

kunskapsform. Att ha färdigheter innebär att veta hur något ska
göras och att kunna göra det.

❚❚ Förtrogenhetskunskap är ungefär detsamma som ”tyst kunskap”.

Den är ofta sinnlig, och kan beskrivas som att ha en känsla för
något. ”Vi ser, luktar, känner och ’vet” när något skall avbrytas
eller påbörjas” (ibid. s. 33). Att känna sig hemma i och behärska
t.ex. olika sociala eller språkliga situationer förutsätter förtrogenhetskunskap. Förtrogenhetskunskap tillägnar man sig i stor
utsträckning genom socialisation, dvs. genom att delta i olika
sociala sammanhang och införliva de värderingar och de ”förståelsehorisonter” som de andra i gruppen delar (jämför t.ex. Laves
och Wengers bok Legitimate Peripheral Participation). Carlgren
(s. 33) skriver: ”Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss
reglerna i dessa verksamheter.”
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De fyra kunskapsformerna ska inte tolkas som att de i verkligheten
uppträder åtskilda eller i ”ren” form. I en persons kunnande utgör de
integrerade aspekter, som framträder olika starkt beroende på person
och situation. De fyra kunskapsformerna ska inte heller uppfattas
som hierarkiska, dvs. att den ena skulle vara en mer avancerad form
än den andra, påpekar Carlgren.

Förmåga
Begreppet förmåga definieras i Nationalencyklopedin som en individs möjlighet eller kapacitet att utföra något ”som enbart beror av
inre egenskaper”. Det indikerar att förmåga ses som något som inte
påverkas av undervisning eller är kopplat till kunskapsutveckling.
Man kan t.ex. tala om kognitiv förmåga eller empatisk förmåga som i
första hand är psykologiska begrepp. Numera vet man dock att även
exempelvis kognitiv förmåga utvecklas i sociokulturella sammanhang
och faktiskt påverkas av utbildning (se Berhanu, 2001 för en genomgång av olika teorier om kognitiv förmåga och hur man kan förstå
skillnader). Att testa elevers förmåga i psykologisk mening faller utanför lärares uppdrag och kompetensområde, men kan ibland göras av
läkare eller psykologer när man utreder skolsvårigheter.
Men ”förmåga” kan också ses som en elevs nuvarande kapacitet att
göra något specifikt och kan då ses som en komplex och handlingsinriktad kunskapsform. Så ser man exempelvis på ”läsförmåga”. Att
bedöma elevers läsförmåga med hjälp av ett utprovat test handlar då
om att bedöma var i sin läsutveckling som olika elever befinner sig
– och därmed vad de behöver bäst för att komma vidare. Testningen
blir då något som lärare kan göra för att på bästa sätt kunna anpassa
undervisningen efter elevernas resurser och behov.
Taxonomier

Hierarkiska klassificeringar av olika slags kunskap kallas taxonomier.
Den tidigaste och mest kända taxonomin är Benjamin Blooms. Taxonomin publicerades i The Taxonomy of Educational Objectives, The
Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain
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(Bloom, 1956). Den är, enligt & Krathwohl (2001), ett av de verk
som har haft allra störst inflytande över pedagogisk forskning och
praktik under 1900-talet, såväl i USA, där den först publicerades,
som internationellt. Enligt Blooms taxonomi kan kunskap beskrivas
i sex kategorier från kunskap (den enklaste formen) via förståelse, til�lämpning, analys och syntes till värdering (som representerar den enligt
Bloom mest avancerade formen av kunskap).
Kategorin kunskap hos Bloom omfattar all sorts faktakunskap, dvs.
kunskap som kan lagras i minnet och återges. Också denna kunskapsform kan ha olika grad av komplexitet. Kategorin innefattar allt från
att kunna återge enkel information, att kunna koppla ihop bilder och
företeelser med namn och symboler, att kunna benämna och beskriva
sammanhang och procedurer till att kunna använda grundläggande
språkregler, veta vilka procedurer som ska användas för att lösa vissa
uppgifter och kunna sammanfatta teorier. Kunskaper i denna mening
utgör byggstenarna i individens tänkande. De övriga fem kategorierna
benämner Bloom intellektuella färdigheter och förmågor. Dessa handlar
om hur individen organiserar sina tankeprocesser. Den enklaste av
dessa är förståelse och innebär att individen begriper ett material på så
sätt att han eller hon ser en mening i det. Att en individ förstår något
visar sig i att han eller hon kan översätta eller tolka något som kommuniceras eller dra en egen slutsats.
Nästa steg är tillämpning som innebär att individen kan använda
abstrakta begrepp i nya sammanhang (t.ex. förutse en effekt av
något). Analys kan betyda att individen ser vilka beståndsdelar som
ingår i ett sammanhang och kan identifiera underliggande mönster
och förklaringar. Genom syntes kombinerar individen delar och relationer till nya helheter, vilket kan bli synligt exempelvis genom att
hon eller han kan lägga fram en väl underbyggd plan eller föreslår ett
sätt att pröva en hypotes. Värdering, slutligen, innebär att individen
värderar material och metoder i förhållande till givna syften – det
kan vara att värdera olika argument, sannolikheten att något utfaller
på det ena eller andra sättet, eller kvaliteten i ett arbete i förhållande
till en viss standard. Detta ses alltså som den mest abstrakta och mest
avancerade formen av kunskap ( & Krathwohl, 2001).
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Blooms taxonomi har dock utsatts för kritik av moderna forskare.
En anledning är att de olika nivåerna med nu aktuella sätt att se på
kunskap och lärande inte uppfattas som distinkta. Man kan jämföra
med läroplanens kunskapsbegrepp ovan, där de olika formerna av
kunskap ses som integrerade aspekter. Exempelvis ser man numera
tillämpning som den säkraste indikationen på förståelse, varför dessa
två ”nivåer” flyter samman till en (Phye, 1997).
Man har också funnit det diskutabelt att oavsett hur eleverna
tolkar frågan, förutsätta att de tankeverksamheter som benämns
”värdering” och ”syntes” generellt kan sägas representera mer avancerade kognitiva processer än det som Bloom benämner som kunskap
respektive förståelse (Stiggins i Phye, 1997). Stiggins illustrerar detta
med exemplet att om man frågar ett barn vilken av två böcker hon
eller han tycker är bäst, så finns möjligheten att barnet ger ett svar
som baserar sig på analytiskt tänkande och syntes. I sådana fall kan
svaret visa på barnets ”higher-order thinking skills”. Ett allvarligt problem med denna fråga är dock att den faktiskt inte fordrar ett sådant
tänkande av barnet. Barnet kan precis lika gärna svara att den ena
boken är bäst av den anledningen att det var den som hon eller han
tyckte mest om. Stiggins menar att det är sättet på vilket frågan ställs
och de krav som frågans formulering ställer på svaret som avgör hur
komplext tänkande som frågan kan mäta. En och samma individ kan
lösa en uppgift på ett kognitivt mer avancerat sätt vid ett tillfälle än
vid ett annat. Lösningen beror på hur hon har uppfattat uppgiften
och meningen med den, och på hur hon som en konsekvens av det
har gripit sig an den.
Bloom problematiserade inte heller relationen mellan elevers
tänkande och deras prestation i provsituationen – bedömningen av
elevens kunskaper baseras uteslutande på prestationen. Enligt Phye
(1997) är det ointresse för ”vad som sker inuti elevernas huvud” som
Blooms taxonomi speglar typiskt för 1950-talets behavioristiska inlärningssyn. Där betraktas lärande som ett beteende snarare än en inre
process. Samtidigt är det viktigt att notera att Benjamin Blooms taxonomi är ett pionjärverk inom området. Den har haft en fundamental
betydelse för synen på undervisning och bedömning i västvärlden
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– inte minst har hans arbete inspirerat forskning om bedömning som
stöd för lärande och undervisning (Cizek, 2010).
En modell som fokuserar på de inre, kognitiva processerna är
Quellmalz ”framework for reasoning skills” (Quellmalz & Hoskyn,
1997). Denna syftar till bedömning av elevers förmåga att resonera,
dvs. tänka och argumentera logiskt och självständigt. Quellmalz &
Hoskyns indelning i de fem komponenterna återgivning, analys, jämförelse, slutledning och värdering är inte hierarkisk som Blooms. Det
innebär, att ”återgivning” inte automatiskt definieras som den minst
sofistikerade strategin, och att ”värdering” inte självklart ses som den
mest sofistikerade. Vilken strategi som är mest avancerad beror på
situationen och på frågan eller uppgiften. Quellmalz och Hoskyn
(ibid.) framhåller att tänkandet är beroende av innehållet och sammanhanget, det är alltid ett tänkande om något specifikt, i en specifik
situation.
Phye (1997, s. 48 ff) använder en tredje modell för att beskriva
kunskapsbegreppet. Han delar i det i tre former, som han benämner
deklarativ kunskap, processkunskap och strategisk kunskap. Den
deklarativa kunskapen handlar om att ”veta vad”. Exempel på deklarativa kunskaper är ordkunskap, fakta, begrepp och andra ”informationsbitar” av den art som eleverna har lagrade i sitt långtidsminne.
Processkunskap handlar om ”att veta hur”, och att ha processkunskap
innebär att kunna gruppera, kombinera, rekonstruera och assimilera
deklarativ kunskap, så att den kan användas i tillämpning. I akademiskt lärande så innebär detta att kunna omsätta information till
planer, strategier, idéer och liknande (ibid.).
Om den deklarativa kunskapen handlar om att ”veta vad” och
processkunskapen om att ”veta hur”, så handlar den strategiska kunskapen om att ”veta när” olika sorters tankestrategier ska tillämpas.
”Strategisk kunskap” betecknar förmågan att veta när och hur den
deklarativa kunskapen och processkunskapen ska användas för att
åstadkomma ”inlärningsresultat”, menar Phye (ibid.).
& Krathwohl publicerade 2001 en reviderad version av Blooms
taxonomi från 1956. Där jämför de denna med senare taxonomier
och anpassar den till nyare teorier om lärande. Bland annat har de
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tagit hänsyn till empiriska prövningar av taxonomin som har visat att
de olika kategorierna inte är helt distinkta, utan överlappande. Dessutom kan de inte ses som helt kumulativa, dvs. att en kunskapsform
som är mer komplex alltid fordrar att eleven behärskar och använder
de underliggande kunskapsformerna.
En taxonomi som har fått stor internationell spridning är den så
kallade SOLO-taxonomin (Biggs & Collis, 1982). SOLO-taxonomin
är dock enbart avsedd som ett instrument för att bedöma den strukturella komplexiteten i elevers provprestationer, och begränsat till
slutna uppgifter, dvs. som har en korrekt lösning. Den beskrivs närmare i avsnittet ”Att värdera elevers prestationer” längre fram.
I nyare inlärningsforskning är sammansättningen kognitiva färdigheter vanlig. Exempelvis handlar Quellmalz & Hoskyns (1997)
begrepp reasoning skills om hanterandet av teoretiska uppgifter snarare än praktiska. Färdighetsbegreppet har alltså vidgats och gränsen
mellan praktiska och teoretiska kunskaper delvis lösts upp. Pedagogernas intresse för kognitiva färdigheter delas även av filosofer och
psykologer, men de olika disciplinerna använder olika termer. Kritiskt
tänkande, problemlösning, strategiskt resonerande och reflekterande
tänkande är begrepp som används inom olika discipliner, men väsentligen betyder samma sak, enligt Quellmalz & Hoskyn. I forskning
om formativ bedömning finns också ett stort intresse för metakognition, dvs. individers förmåga att utvärdera och organisera sina egna
tankeprocesser på ett strategiskt sätt (t.ex. Hattie & Timperley, 2007;
Shute, 2008). När elever utvecklar sin metakognition (där formativ
bedömning och i synnerhet att eleverna engageras i kamrat- och
självbedömning), så utvecklar de sin förmåga till självreglering – och
därmed potentialen att fortsätta lära (Shute, 2008).
Kompetens

Begreppet kompetens kommer, enligt Nationalencyklopedin, från
latinets co’mpeto, som betyder ’sammanträffa’, ’vara ägnad’, ’vara
kompetent’, ’räcka till’. Formell kompetens avser en viss ”utbildning
eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”. Kompetens
är också synonymt med ”kunnighet, skicklighet; som juridisk term
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laglig rätt att avgöra viss typ av ärende”. Inom språkvetenskapen
betecknar kompetens ”det man kan när man kan ett språk i motsats
till performans, vad man gör när man använder ett språk” (Nationalencyklopedin, 2011).
”Kompetens” är alltså kopplat till en handlingsberedskap, en kombination av olika slags kunskaper och färdigheter som sätter en person
i stånd att göra något. Begreppet ställs då i relation till ”kunskap” i en
mer avgränsad mening, exempelvis ”faktakunskaper” (jämför Bloom,
1956). ”Kompetens” kan också kontrasteras mot ”behållning”, dvs.
kunskap som tillägnats i ett visst sammanhang under en viss period
som följd av ett avsiktligt lärande. Kompetens handlar då om vad en
person vet och kan göra inom ett ämnesområde, oavsett hur eller när
dessa kunskaper eller färdigheter har förvärvats (Messick, 1989).
När syftet med bedömning är ackreditering eller betygsättning,
så är det alltså personens kompetens inom aktuella områden, som är
intressant. Det kan handla om att ge den studerande någon form av
bevis för att hon eller han besitter vissa kunskaper och därmed anses
kvalificerad för exempelvis ett visst yrke eller fortsatta studier. Var
och när kompetensen har förvärvats saknar oftast betydelse. Detta är
också principen för betygsättning i det målrelaterade utbildningssystemet, såväl i grundskola och gymnasium som i högskola och universitet.

Behållning
Med ”behållning” avses däremot det som eleven har lärt sig just som
en följd av planerade undervisningshandlingar (Messick, 1993). För
att kunna bedöma behållningen måste elevernas kunskaper i den
aktuella domänen inventeras både före och efter undervisningen –
något som alltså inte är nödvändigt vid bedömningen av kompetens.
Men i praktiken är det omöjligt, och ofta heller inte relevant, att
avgöra vad skillnaden före och efter viss undervisning beror på. Det
kan bero på själva undervisningen eller på lärande som har skett oberoende av undervisningen men tidsmässigt parallellt med den.
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I bedömning som syftar till utvärdering av undervisningen eller till
kartläggning av elevernas kunskapsutveckling står elevernas behållning i fokus. Att inventera förkunskaper är relevant för att
❚❚ öka elevernas medvetenhet om sin förståelse av sina kognitiva
strategier
❚❚ bedöma grupparbete eller problembaserat lärande, där elevernas
förmåga att arbeta på ett visst sätt är minst lika viktig som resultatet av arbetet
❚❚ effektivisera och individualisera undervisningen.
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Olika bedömningsformer

5

I detta kapitel behandlas olika metoder och instrument som används
för att utvärdera kunskaper, dvs. själva proven. Jag väljer att använda
ordet utvärdera här, trots att det handlar om bedömning på individnivå. Anledningen är att jag för tydlighetens skull vill skilja på proven
som sådana och själva värderingen, dvs. den process där elevernas
svar värderas i förhållande till varandra eller till något kriterium. Värderingsprocessen behandlas i nästa kapitel. Jag använder också ordet
prov med en bredare betydelse än vanligt. Prov kan vara alla sådana
uppgifter, både skriftliga och praktiska, som ges till elever för att få
information om deras kunskaper. Informationen kan vara avsedd
för olika mottagare – förutom för eleven själv, exempelvis lärare och
föräldrar. Även forskare, statliga utredare och politiker kan, som
nämnts tidigare, ha intresse av att mäta elevers kunskaper, men då
för att dra slutsatser på en principiell nivå eller systemnivå. I detta
avsnitt behandlas främst bedömningar i klassrum som är riktade mot
enskilda elevers kunskap. Det utesluter inte att resultaten också kan
användas för att förbättra undervisningen!

Konventionella och alternativa prov
Man kan kategorisera olika slags prov utifrån från vilket slags prestation de kräver av eleverna. Ska eleverna svara skriftligt? Ska de själva
konstruera sina svar eller finns givna svarsalternativ? Ska de lösa ett
problem?
I dagligt tal skiljer man ofta mellan konventionella och alternativa
prov. Vad är då utmärkande för dem? Själva beteckningen konventionell syftar på att det handlar om den vanligaste sortens prov, prov som
följer traditionen och som betraktas som normal praxis. Men vad som
är vanliga och etablerade metoder för att pröva elevernas kunskaper
varierar mellan olika ämnen. Exempelvis idrott, historia, kemi och
matematik har alla sina etablerade metoder. Vad som är en konventionell metod för kunskapsbedömning i ett ämne kan därför betecknas
som alternativ i ett annat. Eftersom begreppen konventionella och
alternativa prov ändå är så vanliga och det faktiskt tycks finnas något
samförstånd om betydelsen, väljer jag ändå att ta upp dem här.
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Själva arketypen för prov i vårt samhälle är ett papper med ett
antal skriftliga frågor, som ska besvaras av eleverna individuellt, på
en viss tid och under övervakning. Sannolikt dominerar prov i den
här formen fortfarande i teoretiska skolämnen, särskilt grundskolans
senare år och gymnasiet. Proven kan ha fasta svarsalternativ eller
bygga på att eleverna själva formulerar sina svar. Om svarsalternativen
är fasta kallas de ibland ”objektiva”, eftersom det redan på förhand är
bestämt vilket svar som är rätt och bedömningen inte innebär någon
tolkning. Ofta är frågorna inriktade på att eleverna ska återge ett visst
svar (jämför med den lägsta kunskapsformen i Blooms taxonomi, där
kunskapen kan memoreras och återges men inte behöver bearbetas).
Termen ”objektiv” kan göra att man leds att tro att kunskapsbedömningen som sådan ger en sann och objektiv bild av elevernas kunskaper. Men det är en felaktig tolkning. Provets form och innehåll, hur
det genomförs och hur det stämmer med olika elevers erfarenheter
har alltid betydelse för vilken kunskap som det kommer att synliggöra – så objektiva prov finns inte. Catherine Taylor (1994) kallade
den princip som de konventionella proven bygger på för mätmodellen.
Som alternativa räknas då prov som uppfyller några av de här kriterierna:
❚❚ består av praktiska uppgifter, där eleven får demonstrera sin
kunskap i handling, eller genom någon produkt som är resultatet av deras handlingar
❚❚ är kreativa och inriktade mot divergent tänkande, vilket innebär
att svarsutrymmet inte definieras i förväg, utan sätten att lösa
uppgifterna med tillfredsställande resultat i princip kan variera i
det oändliga
❚❚ är inriktade mot att utveckla och mäta komplexa kunskaper
❚❚ inbegriper processen och inte bara resultatet (eleverna ges t.ex.
möjlighet att revidera)
❚❚ kan lösas i grupp.
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En av de vanligaste formerna av alternativa prov är s.k. tillämpningsprov eller praktiska uppgifter (Cunningham, 1998). Eleverna bedöms
utifrån hur de praktiskt handlar i en situation som fordrar att de
använder och därigenom visar upp den aktuella kompetensen. Den
kunskap som man vill utvärdera kan alltså observeras och bedömas
direkt. På så sätt skiljer sig de praktiska uppgifterna från prov som
består av ett stickprov av frågor, där läraren drar slutsatser om vad
eleverna kan utifrån svaren i stället för att observera deras kunskap
direkt. Jönsson skriver: ”Genom att fokusera handling, kan man se ifall
eleven uppnår målet eller inte, utan att behöva ta en omväg via dolda,
teoretiska konstruktioner” (Jönsson, 2009 s. 24). Detta innebär också
att eleverna själva får insikt om ”vad som räknas” i bedömningen och
kan ta kontroll över sitt lärande: ”Genom att uttrycka kunskap i form
av handling, kan man alltså både lättare ge uttryck för förväntningarna,
samt öppna bedömningens svarta låda så att även eleverna kan avgöra
när ett mål är uppnått” (ibid. s. 26).
I ett tillämpningsprov sammanfaller uppgifterna med de mål som
man har haft med undervisningen. När man vill använda denna
provform är det därför särskilt viktigt att syftet med undervisningen
är väl definierat: ”Man måste fråga sig själv vad man förväntar sig att
eleverna ska kunna göra vid kursens slut och det är detta som ska vara
provets fokus” (Cunningham, 1998 s. 132).
Cunningham använder ett exempel där syftet med en lektion är att
eleverna ska lära sig skriva noveller och där de bedöms med ett til�lämpningsprov. Det innebär att eleverna faktiskt får skriva en novell
och utifrån detta arbete drar läraren sina slutsatser om elevernas kunskaper i novellskrivning. Ett indirekt sätt att testa samma sak hade
kunnat utgöras av ett prov där eleverna ska besvara frågor om novellskrivandets tekniker och kvalitetskriterier. Tillämpningsprovens mest
centrala egenskap är direktheten i bedömningen, som innebär att
man inte behöver dra några slutsatser i tolkningen av resultatet.
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Olika svarsformat
Prov kan också kategoriseras utifrån hur eleverna ska besvara eller lösa
uppgifterna, vilket kan vara mer eller mindre styrt. Exempel på fasta
svarsformat är flervalsfrågor, påståenden som ska markeras med ”sant”
eller ”falskt” och uppgifter där olika alternativ ska paras ihop. Prov
med fasta svarsformat är bara användbara om de kunskaper man vill
bedöma är definierade från början, dvs. där det bara finns en lösning
(Cunningham, 1998). Däremot är användningen inte begränsad till
att utvärdera faktakunskaper. Högskoleprovet är ett exempel på prov
med flervalsformat som används för att pröva även komplexa kunskaper inom olika områden, som logisk förmåga och förmåga att tolka
grafisk information.
Fördelar med att använda prov med fasta svarsformat (jämfört med
prov med öppna svarsformat eller kreativa uppgifter) är att bedömningen inte kräver tolkning och därför blir oberoende av vem som
bedömer, att bedömningen tar lite tid i anspråk och att resultaten är
lätta att jämföra. En nackdel är att det inte ger någon information om
vad eleven faktiskt kan och vad hon inte kan, utan bara vilka frågor hon
har svart rätt och fel på. Så länge det handlar om att visa kunskaper
som handlar om att känna till vissa fakta eller termer är detta ett mindre problem. Men vid utvärdering av mer sammansatt kunskap, så är
det svårare att veta vad svaren egentligen visar (Cunningham, ibid.).
Prov som eleverna själva ska besvara skriftligt kan fordra långa
utläggningar eller enstaka ord. Man brukar skilja mellan prov som
består av kortsvarsfrågor och essäfrågor. Essäfrågorna kräver längre
svar, allt från någon mening till flera sidor, eller numeriska beräkningar, algoritmer och formler. Kortsvarsfrågor besvaras med ett ord
eller en mening, eller består av ofullständiga meningar, som ska kompletteras (eller av numeriska resultat och formler.
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Cunningham skiljer på tre typer av essäfrågor:
❚❚ frågor som är inriktade mot återgivning av enkla eller sammansatta fakta
❚❚ tillämpnings- och problemlösningsuppgifter
❚❚ kreativa uppgifter som prövar förmåga att se olika lösningar på
ett problem.
Exempel på tillämpnings- och problemlösningsuppgifter är sådana
som uppmanar eleverna att pröva en given hypotes, eller dra slutsatser
om ett visst fall genom att tillämpa vissa lagar eller regler. Här finns
alltså ett konstruktivt moment med och olika lösningar eller svar kan
vara godtagbara, men det finns samtidigt kriterier för vilka sätt som är
rätt och vilka som är fel. Den tredje kategorins uppgifter är av sådant
slag att det inte är relevant att bedöma svaren i termer av ”rätt” eller
”fel”, utan vilka kvaliteter i elevernas kunskap som visar sig i deras
sätt att lösa uppgiften. Exempel på uppgifter av detta slag är projektarbeten av olika slag och poesiskrivning

Autentiska prov
Autentiska prov kan räknas som en variant av tillämpningsprov. De
har nämligen samma direkthet i bedömningen: inga slutsatser om
kunskaper som inte faktiskt har testas accepteras. Det som skiljer de
autentiska proven från andra tillämpningsprov är att de har betydelse
utanför utbildningssituationen. Det ska ha ett värde i sig, t.ex. estetiskt, socialt, praktiskt eller personligt. Om det exempelvis gäller en
skrivuppgift, så ska den dels ha en publik utanför klassrummet, dels
ha ett syfte utöver bedömningen (Newman, 1997).
Den autentiska bedömningen kan, enligt Newman inte isoleras
från den undervisning och det lärande som man vill utvärdera. Den
är nämligen med nödvändighet kopplad till ”autentiskt lärande”, som
förutsätter att eleven själv konstruerar kunskap och mening, och tolkar, värderar och organiserar information. Cunningham (1998) nämner som exempel på en autentisk provuppgift att eleverna får i uppdrag att skriva ett brev för att övertyga ansvariga politiker om att ett
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naturområde ska skyddas. I en sådan uppgift tränas elevernas förmåga
att argumentera, samtidigt som förmågan kan observeras och bedömas. Undervisning och bedömning flyter alltså ihop. Anders (2010)
ger exempel från olika yrkesprogram i en svensk gymnasieskola, där
eleverna arbetar med olika yrkesrelaterade uppgifter som både utvecklar deras kunskaper i målyrket och synliggör deras kunskapsutveckling
både för dem själva och för deras lärare. Ett exempel är floristelever
som tillämpar och internaliserar kvalitetskriterier för blomsterbindning
genom att binda en bukett och utvärdera resultatet.
En form av autentisk bedömning är uppgifter som simulerar verkligheten. Där uppmanas eleverna att leva sig in i en situation, där vissa
(realistiska) förutsättningar är givna, och lösa ett problem som de i
princip skulle kunna ställas inför i verkliga livet. Sådana uppgifter kan
t.ex. vara utformade som rollspel, case, planerings- eller konstruktionsuppgifter (Linn, Baker & Dunbar, 1991).

Portfolio
Portfolio är en modell för kunskapsbedömning som blev mycket
populär under 1990-talet. Den växte fram utifrån en kritik mot
standardiserade prov som inte fungerade för att vare sig bedöma eller
främja elevers utveckling av mer sammansatta kunskaper, precis som
olika former av autentisk bedömning. Enligt Judiths & Vicki Spandels
definition består en portfolio av ”en genomtänkt samling av elevarbeten,
som visar på elevens ansträngningar, framsteg eller kompetens inom ett eller
flera områden. Dessa arbeten kan utgöras av exempelvis textstycken, föredrag inspelade på ljudband, konstnärliga produkter, labbrapporter och till
och med arbetsblad i matematik” (& Spandel, 1991 s. 211).
Enligt Cunningham (1998) bör en portfolio innehålla ett urval
av de arbeten som eleven är mest nöjd med. Det bör också finnas
en motivering till varför dessa produkter har bedömts vara av hög
kvalitet samt förslag på hur produkterna skulle kunna förbättras
ytterligare. Dessutom bör portfolion innehålla ofullbordade och
mindre lyckade arbeten samt arbeten från olika tidpunkter, så att
elevens utveckling blir synlig. Elevernas egna tankar om sitt arbete
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och sin utveckling, samt deras upplevelser av undervisningen och av
sammanställningen av portfoliomaterialet bör också ingå. Det är viktigt att valet av material som ska ingå är elevens eget och att urvalet
har skett utifrån en bestämd plan, som har upprättats innan arbetet
startar, samt att materialet är välstrukturerat. Tanken är att eleverna
ska bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling genom att
återkommande tvingas fatta beslut om vilka arbeten som ska ingå i
portfolion. Samtidigt ska de utveckla och reflektera över de kriterier
som arbetena väljs utifrån (ibid.).
Portfolior är mycket användbara för att utveckla elevernas förmåga att utvärdera och styra sitt eget lärande, men man behöver vara
vaksam över hur de används i summativ bedömning (Cizek, 1997).
Elevernas frihet att välja och presentera sin kunskap och det stora
tolkningsutrymmet som är förknippat med bedömningen riskerar att
leda till bristande likvärdighet. Cunningham (1998) menar att om
portfolior ska användas i sammanhang där elevernas rättssäkerhet är
viktig, så måste de standardiseras, så att de i någon mån blir jämförbara. Samtidigt finns en risk att de pedagogiska fördelarna då kompromissas bort och att elevernas känsla av delaktighet och inflytande
minskar. Här kan man invända att inom ramen för en målrelaterad
läroplan och ett målrelaterat betygssystem, ska elevernas arbeten inte
vara jämförbara med varandra, utan jämföras med mål och kriterier
som är kända på förhand. Läraren kan tydligt kommunicera dessa till
eleverna inför arbetet och under arbetets gång, och hjälpa dem att
strukturera sitt arbete så att de visar de kvaliteter som efterfrågas på
ett optimalt sätt. Då kan arbetet leda till en ökad transparens snarare
än en standardisering av innehållet, och därmed öka elevernas delaktighet och kontroll över sitt lärande ( & Spandel, 1991).
Portfolior har under lång tid varit en etablerad metod för att
samla och visa upp sin kunskap inför bedömning i konstnärliga sammanhang. Lindström (2005) visar flera exempel från skolans värld där
man har försökt att överföra principerna för portfolioarbete från t.ex.
konsthögskolor till bildundervisning i skolan. Enligt Lindström har det
ofta varit tabubelagt att bedöma elevers estetiska arbete och uttryck.
Men om man inte kan bedöma kvaliteter i elevers bildskapande och
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musicerande, kan man heller inte synliggöra och stödja deras utveckling. Lindström visar att ett arbete med portfolio, där elever tränas att
välja ut och diskutera kvaliteter i sina egna arbeten och att observera sin
progression, är ytterst gynnsamt för att hjälpa eleverna att utveckla och
tillämpa en självständig förståelse för kvalitet.

Löpande observationer
Lorrie Shepard (2000) nämner som exempel på undervisningsintegrerad bedömning så kallade löpande protokoll, där lärare dokumenterar
elevers kunskaper kontinuerligt utifrån informella bedömningar.
Ett svenskt exempel är läs- och skrivutvecklingsschemat (LUS) som
utvecklades av Skolöverstyrelsen 1981 för att dokumentera elevers
läs- och skrivutveckling. Genom informella observationer i klassrummet kan läraren göra kvalitativa bedömningar av varje elevs
läsutveckling jämfört med olika kvalitetssteg. Syftet med LUS är att
planlägga utmanande inlärningsaktiviteter för enskilda elever och
gruppen som helhet utifrån en nyanserad uppfattning av elevernas
kunskapsnivå. Skolverket har också utvecklat olika diagnosinstrument
som hjälper lärare att göra strukturerade observationer av elevernas
utveckling i svenska, svenska som andraspråk och naturorienterande
ämnen.Ett exempel är Nya Språket lyfter (2008b) som hjälper lärare i
år 1–5 att utvärdera elevernas språkutveckling. Materialet ska också
användas för att eleverna själva ska kunna beskriva sitt lärande och se
sin utveckling. Dessutom ger materialet vägledning om hur undervisningen kan planeras, så att eleverna får både utveckla och visa sina
kunskaper. Nedan visas ett exempel från Nya Språket lyfter på hur
utvecklingssteg kan observeras systematiskt. Figuren är en översikt
över observationspunkterna som handlar om samtal och lyssnande.
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Figur 1. Översikt över observationspunkter. Från Nya Språket lyfter (Skolverket,
2008b, s. 82)
Berättande
Eleven berättar händelser, historier
och upplevelser och kan lyssna på
andra
Jag kan berätta i grupp och lyssna
på andra
Eleven återberättar sammanhängande händelser, sagor eller andra
berättelser

Beskrivande, förklarande,
instruerande, argumenterande
Eleven beskriver olika företeelser
så andra förstår
Jag kan beskriva olika saker så andra
förstår vad jag menar
Eleven förklarar på ett begripligt sätt
Jag kan förklara så andra förstå
vad jag menar

Jag kan återberätta en händelse eller
saga så andra förstår vad jag menar
Eleven berättar sammanhängande
berättelser med tydlig poäng

Eleven ger och tar muntliga instruktioner

Jag kan berätta längre berättelser
så poängen blir tydlig

Jag kan ge och ta muntliga instruktioner

Eleven anpassar sitt berättande till
olika situationer och åhörare

Eleven uttrycker åsikter, argumenterar och tar intryck av andras
argument

Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på
vilka som lyssnar

Jag talar om vad jag tycker och
tänker och lyssnar på andras åsikter

För varje observationspunkt finns anvisningar till läraren om hur
elevens kunskaper kan ta sig uttryck i klassrummet – och hur undervisningen kan organiseras så att eleven kan utveckla och visa sin kunskap. Exemplet nedan gäller observationspunkten ”Eleven uttrycker
åsikter, argumenterar och tar intryck av andras argument”.
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Figur 2. Skolverket (2008b, s. 21)
Uppmärksamma och notera om eleven
• ställer frågor, uttrycker åsikter
• bygger vidare på vad andra sagt genom att kommentera med egna
tankar och upplevelser
• lyssnar och kan vidareutveckla argument och åsikter – kan hålla
fast vid men även byta åsikt om övertygande argument ges.
Undervisningen ger exempelvis utrymme för att
• utgå från en händelse, ta ställning och argumentera för sitt ställningstagande
• diskutera intryck och uppfattningar av gemensamma upplevelser
(film, teater, böcker, musik etc.)
• diskutera olika dilemman och ta egen ställning
• argumentera för en egen åsikt eller en grupps gemensamma åsikt
• spekulera om aktuella frågor, hur händelser hör ihop eller kan komma
att utvecklas.

När passar vilken bedömningsform?
Det finns ingen bedömningsform som i sig kan betraktas som generellt bättre än andra. När man ska utvärdera elevernas behållning av
undervisningen, måste bedömningsformen verkligen synliggöra just
de kunskaper som undervisningen syftar till. Men man måste också
beakta vad resultatet av provet ska användas till. I bedömningar som
är high stakes måste alla elever ha samma chans att visa sin kunskap
och prestationerna måste bedömas likvärdigt. Om bedömningens
syfte är formativt behövs en metod som synliggör inte bara vad eleven
kan, utan också vad hon inte kan och vilket slags stöd hon behöver.
Man måste också överväga kostnader och tid när man väljer bedömningsform. Ett prov som uppfyller alla andra kvalitetskriterier kan
vara så resurskrävande att läraren inte kan hantera det, eller så blir det
för lite tid kvar till andra undervisningsaktiviteter (Linn, Baker
& Dunbar, 1990).
När det gäller prov som ges till stora grupper, t.ex. omfattande
utvärderingar (eller nationella prov), behöver man oftast av ekonomiska skäl minska tiden för bedömning av varje prov. När lärare
bedömer i klassrummet behöver de inte ställa den tid det tar att
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utveckla bedömningsformer, kriterier och återkoppling av hög kvalitet emot undervisningen, påpekar Black, Harrison, Lee, Marshall &
William (2003). I stället handlar det om att lägga detta arbete till allt
det som man redan gör i undervisningen, och att göra undervisning
och lärande mer målinriktat och effektivt med hjälp av strategier för
formativ bedömning. Den tid som man lägger ner i början på att
lägga om undervisningen och integrera formativ bedömning har man
igen genom att eleverna i ökad utsträckning kan använda varandra
som resurser för sitt lärande, blir mer motiverade och kan arbeta mer
självständigt.
Shepard (2000) menar att barn i de lägre åldrarna nästan uteslutande bör testas med informella, observationsbaserade bedömningsmetoder, medan barn i mellanstadieåldrarna bör lära sig att delta i
mer formella, men autentiska, bedömningssituationer (t.ex. att presentera projekt för klassen). Det är viktigt, skriver Shepard, att lärare
använder varierade bedömningsmetoder som passar för att utvärdera
och främja lärande av olika slag inom olika områden. Poängen med
portfolior är att de ger träning i att reflektera och identifiera kvalitet.
Men för att testa vissa färdigheter eller baskunskaper kan det också
vara motiverat att använda prov med fast eller mycket begränsat svarsutrymme. Även formella prov, där alla samtidigt får samma uppgifter
att lösa under en viss tid, har sitt berättigande, menar Shepard. Proven kan användas för att utvärdera kunskaper som eleverna behöver
visa ”på beställning” i olika situationer, till exempel kunskaper som
ska vara automatiserade som multiplikationstabeller. Det viktiga är
att den kombination av olika slags prov som används speglar undervisningens syfte och att eleverna ser denna koppling (ibid.).
Att använda en mångfald av olika bedömningsformer är också
viktigt av det skälet att olika prov mäter olika saker. Om man vill
bedöma läsförståelse, kan till exempel återberättande komma åt
en helt annan kompetens än innehållsfrågor. Därför är det bra att
använda olika bedömningsformer både för relevansen i bedömningen
och för att stödja elevernas utveckling av flexibla robusta kunskaper.
Elever bör i klassrummet få bli testade på det sätt som gör att de mest
kommer till sin rätt (ibid.). Men de bör inte alltid enbart testas på det
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sätt som de själva är mest bekväma med, eftersom god undervisning
ska fokusera både svaga och starka sidor. Syftet med undervisningen
är att eleverna ska utveckla robusta kunskaper, som är användbara i
flera olika sammanhang. Genom en mångfacetterad utvärdering av
elevers kunskaper kan man se vilka begränsningar som finns i en elevs
kunskaper, men också hur eleven kan använda sina starka sidor och
mer välutvecklade kompetenser som resurser för att utvecklas vidare.
Man kan också se vilket stöd som eleven behöver.
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Att bedöma elevers
prestationer

6

Detta kapitel handlar om den process där elevens svar eller andra
former av prestationer undersöks, ställs i relation till något yttre och
tilldelas ett värde (Lauvås, 1998). Man skiljer mellan kriterie- och
normrelaterad bedömning.
Kriterierelaterad bedömning handlar om att värdera och beskriva
en prestation enbart i förhållande till vissa absoluta kriterier – principen är att det omdöme eller det betyg som sätts representerar
vissa kunskapskvaliteter eller en viss kunskapsnivå. All bedömning i
svenskt skolväsende är kriterierelaterad.
Normrelaterad bedömning följer den princip som det tidigare
femgradiga betygsystemet byggde på. Den handlar om att ställa olika
individers resultat i förhållande till varandra – ligger resultatet på
medel, över eller under?

Kriterierelaterad bedömning
Kriterier kan beskrivas som de krav som ställs på en prestation för
att den exempelvis ska bedömas som godkänd. Hambleton & Sireci
menar att syftet med kriterierelaterad bedömning är att ”möjliggöra
tolkning av studerandes prestationer på prov i relation till en uppsättning väl definierade kompetenser” (Hambleton & Sireci, 1997
s. 113). När bedömning har formativa syften ställer man elevernas
uppvisade kunskaper i relation till kursplanernas mål. Läraren beskriver var i förhållande till målen som varje elev befinner sig i sin kunskapsutveckling och ger vägledning om hur eleven ska kunna nå olika
undervisningsmål (Sadler, 1989).
Också i bedömning för summativa syften jämförs elevernas uppvisade kunskaper med mål och kriterier. Det kan till exempel handla
om betygsättning eller när läraren summerar elevers kunskaper vid
utvecklingssamtal och formulerar skriftliga omdömen. Om målen
beskriver vad eleverna ska kunna, beskriver kriterierna hur kunskapen
ska visas, vilka kvaliteter som elevens prestation ska ha på en viss kunskapsnivå eller för ett visst betyg. Det kan till exempel vara en lösning
på ett matematiskt problem eller en muntlig redovisning av ett projekt ( & Krathwohl, 2001).
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I både formativ och summativ bedömning är det viktigt att eleverna känner till kriterierna i förväg och att de förstår dem. Eleverna
har rätt att veta på vilka grunder bedömningar görs, eftersom de har
betydelse för deras framtida chanser att t.ex. komma in på en utbildning. Bedömningen ska vara genomskinlig, så att de förstår varför
deras prestationer har bedömts på det ena eller andra sättet, och att
bedömningen enbart utgår från de på förhand definierade kriterierna . Att betygen speglar elevernas kunskapsnivå i förhållande till
de nationella kriterierna är också en förutsättning för att betygen ska
vara likvärdiga, vilket i sin tur är ett villkor för att de ska fungera som
urvalsinstrument. Flera svenska studier i grundskolan och gymnasiet
visar dock att det finns en stor variation mellan och inom skolor i hur
betygen sätts och att normrelaterade bedömningsmodeller fortfarande
kan leva kvar och påverka betygen (Korp, 2006; Selghed, 2004; Skolverket, 2009b). Även elevernas personliga egenskaper, sociala bakgrund och kön spelar in (Klapp Lekholm, 2007).
Även i formativ bedömning är det centralt att eleverna får hjälp att
tolka sina egna och andras prestationer i förhållande till kriterierna.
Då fungerar kriterierna som en vägledning i elevernas lärprocess
(Shute, 2008; Hattie & Timperley, 2007). Anders Jönsson menar att
”det räcker inte att visa betygskriterier för eleverna för att de ska
förstå vad de handlar om och hur man kan nå dit – eleverna
måste få erfarenhet av hur det kan se ut när målet/kriteriet är
uppfyllt och även presenteras för – och få diskutera en variation. Det betyder att de behöver se, analysera och diskutera olika
lösningar på samma problem utifrån frågan – vad är kvalitet?”
(Jönsson, 2009 s. 36).
Jönsson hänvisar till svensk och internationell forskning som visar att
ett mycket effektivt sätt att förbättra elevers lärande är att låta dem
ta del av och diskutera exempel på elevlösningar av olika kvalitet tillsammans med bedömningar som gjort med hjälp av kriterier. Genom
kamratbedömning får eleverna dels tillgång till en bred variation av
lösningssätt, dels träning i att använda kriterier för att bedöma kvalitet. Kamratbedömning är därför ett viktigt led i att utveckla inre
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måttstockar, som eleverna sedan kan använda för att utvärdera sitt
eget lärande och på så sätt utveckla självreglering (Stiggins, 2010).
Elevernas träning i att själva bedöma främjar deras utveckling av
kognitiva och metakognitiva strategier. Skälet är dels att eleverna blir
uppmärksamma på sin egen kunskapsutveckling, dels att arbetet med
kriterier och exempel hjälper dem att förstå vad som karaktäriserar
arbeten av hög kvalitet (ibid.).

Normrelaterad bedömning
Vid normrelaterad bedömning värderas elevernas kunskaper eller prestationer i förhållande till prestationerna hos de övriga som har gjort provet
(Hambleton & Sireci, 1997). Normrelaterad bedömning syftar alltså
inte till att fastställa vad en elev kan, utan enbart till hur väl elevens prestation hävdar sig i relation till andras. Normrelaterad bedömning syftar
i stället till differentiering (spridning) och rangordning, och är därför
främst användbart för urval. Den kan också användas för jämförelser på
systemnivå, t.ex. av länders utbildningsresultat. Däremot har normrelaterad bedömning ingen funktion i klassrummet och är inte relevant för
lärare att göra, eftersom skolan följer en målrelaterad läroplan där elevers
kunskaper ska bedömas i förhållande till kriterier. Samtidigt behöver
lärare känna till principerna för normrelaterad bedömning och vad som
skiljer den från bedömning som är kriterierelaterad.
Viktigt att notera är att kriterier används även vid normrelaterad
bedömning, även om de har en annan funktion. Lärarna bedömer
elevernas svar utifrån de kriterier som har satts upp för vad som är
godkänt eller motsvarar en viss nivå. Dessa kriterier bestäms på förhand utifrån undervisningsmålen. Om ett svar ska betecknas som
”rätt” eller ”fel” kan ju inte vara beroende av hur många som har svarat på olika sätt.
Om ett prov ska ge underlag för urval väljs uppgifterna på ett
sådant sätt att en viss spridning av eleverna åstadkoms. Om sammansättningen av uppgifter är sådan att de flesta som gör provet får
det högsta resultatet, fungerar inte provet som urvalsinstrument. I en
kriterierelaterad bedömning kan resultatet däremot tolkas som att de
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flesta har lyckats nå den kunskapsnivå som undervisningen har syftat
till eller som krävs för att bli godkänd. Provet fungerar inte heller om
de flesta misslyckas helt. Uppgifterna provas därför ut i förväg, så att
man vet att man får en god spridning av resultaten. I nästa skede ska
värdet av en viss poängsumma bestämmas för att provet ska kunna
användas som urvalsinstrument. Då kan gruppens resultat normeras,
vilket innebär att varje individs poängsumma omvandlas till ett värde
på en given skala (exempelvis på det svenska högskoleprovet mellan
0,0 och 2,0). Detta värde talar om hur nära gruppens genomsnitt
som respektive elevs prestation ligger (Rowntree, 1977).
Normrelaterad bedömning används alltså för att jämföra och
rangordna och får ofta viktiga konsekvenser för elevernas framtid –
vid internationella kunskapsmätningar får det konsekvenser för hela
utbildningssystem. Därför tillmäts reliabiliteten stor vikt. Reliabiliteten innebär att alla svar bedöms exakt på samma sätt oavsett vem som
gör bedömningen eller vid vilken tidpunkt, och att olika uppgifter
som är avsedda att mäta samma kunskap visar samma resultat. Av
denna anledning har prov som ska ligga till grund för normrelaterad
bedömning ofta slutna svarsformat, som innebär ett begränsat antal
väldefinierade svarsmöjligheter där bara en representerar ett acceptabelt svar. Uppgifterna har provats ut så att de som är inriktade mot en
viss kunskap eller kompetens visar ett entydigt resultat för varje individ (dvs. den princip för kunskapsbedömning som Catherine Taylor
1994 har benämnt mätmodellen).

Matriser och bedömningsstöd
Ett sätt att systematisera kunskapsbedömning är att arbeta med
matriser. Bedömningsmatriser används för att definiera olika aspekter
på den kunskap som ska bedömas och anger olika kvalitetsnivåer i
relation till dessa. I en vanlig form av matris innehåller den första
kolumnen de olika aspekterna och den första raden benämningar av
olika kvalitetsnivåer (t.ex. ”behöver förbättras”, ”godtagbar”, ”bra”,
”utmärkt”). De övriga rutorna i schemat innehåller kriterier som
är beskrivningar av hur arbetet eller lösningen ser ut på de olika
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kvalitetsnivåerna. För att matrisen ska fungera ska aspekterna vara
tydligt relaterade till målen för undervisningen och kriterierna tydliga
och konkreta (Kjellström, 2006). Bedömningsmatriser kan utformas
som stöd för en helhetsbedömning av en elevs kunskap inom ett
område eller för bedömning av specifika uppgifter. Nedan visas ett
exempel på det nationella provsystemets generella bedömningsmatris
för matematik i gymnasiet.
Matriser kan också utformas till stöd för bedömning av enskilda
uppgifter. Att utveckla sådana matriser kan vara ett bra sätt för en
lärare eller ett arbetslag att komma fram till hur man konkret ska
kunna urskilja när eleverna visar att de har nått olika kvalitetsnivåer
i sitt lärande. Matriser kan också bidra till att lärarna utformar uppgifterna så att eleverna både utvecklar och visar dessa kvaliteter. De
är även ett bra hjälpmedel för att diskutera bedömningen med eleverna och på så sätt stödja deras lärande, och att se hur uppgifterna är
kopplade till målen för undervisningen. Samtidigt visar forskningen
att för att eleverna ska utveckla mer generella kunskaper och hitta
sina lärstrategier behöver den uppgiftsspecifika återkopplingen tydligt
knytas till mer övergripande kunskapsmål och visa på elevens utveckling (Shute, 2008). Ett sätt är att kombinera mer generella kriterier
med uppgiftsspecifika i samma matris.
Till skillnad från matriser som utgår från specifika kunskapsmål, är
taxonomier en form av bedömningsschema som är oberoende av vad
eleverna ska kunna. Ett välkänt exempel är SOLO-taxonomin. SOLO
står för the Structure of the Observed Learning Outcome, och konstruerades av de båda australiensiska forskarna Biggs och Collis (1982).
Med SOLO-taxonomin bedömer man elevernas kunskaper utifrån
den strukturella komplexiteten i deras svar eller lösningar på olika
uppgifter. Taxonomin består av fem nivåer. Varje nivå ges en siffra
mellan 1 och 5. ”Övergångsnivåerna” däremellan betecknas med
siffran för respektive nivå följt av ett A, t.ex. 2A, som betecknar ett
”bättre” svar än 2. Enligt Biggs & Collis härstammar de olika nivåerna från Piagets kognitiva utvecklingsstadier, men följer inte dennes
teorier om tankeförmågans åldersbundenhet. I tabell 2 presenteras de
fem nivåerna.

76

kunskapsbedömning – var, hur och varför?

Bedömningen avser

Kvalitativa nivåer
Lägre

Metodval och
genomförande

Eleven löser
uppgifter eller
deluppgifter
av enkel rutinkaraktär och
visar därmed
grundläggande
förståelse
för begrepp,
metoder, och
procedurer.

Eleven löser
uppgifter av
olika karaktär
och visar därmed
god förståelse för
begrepp, metoder
och procedurer
samt säkerhet i
beräkningar.

Eleven följer
och förstår
matematiska
resonemang
såväl muntligt
som skriftligt.

Eleven genomför
logiska matematiska resonemang
såväl muntligt
som skriftligt.

Eleven tar del av andras argument och
framför utifrån dessa
egna matematiskt
grundade idéer.

Eleven drar slutsatser utifrån ett
större antal och/
eller väl valda
fall.

Eleven värderar och
jämför olika metoder
samt analyserar och
tolkar resultaten
från olika typer av
matematisk problemlösning.

I vilken grad eleven
kan tolka en problemsituation och
lösa olika typer av
problem.
Hur fullständigt och
hur väl eleven använder metoder och
tillvägagångssätt som
är lämpliga för att
lösa problemet.

Matematiska
resonemang
Förekomst och
kvalitet hos värdering,
analys, reflektion,
bevis och andra former av matematiska
resonemang.

Eleven drar
slutsatser utifrån prövning i
ett eller ett
fåtal fall.

Högre
Eleven kan utveckla
problem och använder lämpliga
procedurer.
Eleven kan använda
generella metoder
och modeller vid
problemlösning.

Eleven gör
matematiska
tolkningar av
situationer och
använder matematiska modeller.

Eleven drar slutsatser från generella
resonemang och kan
genomföra härledningar och matematiska bevis.
Redovisning och
matematiskt språk
Hur klar, tydlig och
fullständig elevens
redovisning är och hur
väl eleven använder
matematiska termer,
symboler och konventioner.

Redovisningen
är möjlig att
förstå och följa
även om det
matematiska
språket är torftigt och ibland
felaktigt.

Redovisningen är
lätt att följa och
förstå. Det matematiska språket
är acceptabelt.

Redovisningen är
välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Det matematiska
språket är korrekt
och lämpligt.
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1

Prestrukturell

1a
2

Eleven försöker besvara frågan, men lyckas bara
delvis få med något relevant.
Unistrukturell

2a

3

Multistrukturell

Flera konsistenta aspekter av data presenteras,
men konflikter ignoreras och en förenklad slutsats
dras på ett urval av enbart samstämmig information.
Eleven uppmärksammar motsägelser och konflikter,
men kan inte få ihop en övergripande förklaring.

Relationell

4a
5

Svaret baserar sig uteslutande på en aspekt av
resonemanget ifråga och eleven drar en förenklad
slutsats som därför blir felaktig eller dogmatisk.
Eleven försöker hantera två aspekter, men de är inte
kongruenta och eleven lyckas därför inte dra någon
slutsats.

3a
4

Eleven undviker frågan eller upprepar innehållet i
den.

Hela eller huvuddelen av resonemanget finns med.
Eleven försöker få ihop en helhetsbild, som också
förklarar motsägelser och konflikter.
Eleven antyder att slutsatsen som dragits är en av
flera möjliga.

Utvidgat
abstrakt

Eleven uttrycker en medvetenhet om att det givna
exemplet är ett fall av en mer generell och övergripande princip. Flera slutsatser hålls öppna.

Biggs och Collis (ibid.) poängterar att den uppvisade prestationen,
i praktiken ofta skriftliga svar på provfrågor, endast i de bästa fallen
motsvarar elevernas egentliga kunskapsnivå. Faktorer motivation, nervositet och skriftspråklig förmåga påverkar vad eleven förmår att visa
upp vid ett visst tillfälle.
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Hur kan resultaten
rapporteras?

7

Ett omdöme eller betyg kan avse hur en elev har presterat vid ett visst
tillfälle, t.ex. vid ett prov, eller grunda sig på information från flera
bedömningstillfällen. I den svenska grund- och gymnasieskolan ska
betygen i olika ämnen grundas på en allsidig bedömning av all tillgänglig information om elevens kunskap (LGR 11, kap. 2.7).
Sättet att rapportera resultatet av bedömningen väljs utifrån syftet.
Formativa syften kräver utförlig kvalitativ och konstruktiv återkoppling (Shute, 2008; Hattie & Timperley, 2007). Också resultatet av
summativa bedömningar kan rapporteras i form av kvalitativa utsagor om elevens kunskapsstandard, men vanligare är standardiserade
omdömen, en siffersumma, eller ett betyg i form av ett standardiserat
uttryck, en bokstavssymbol eller en siffra.
Om en bedömning ska ge grund för urval, måste resultatet uttryckas
så att varje elevs resultat kan jämföras med de andras och man kan upprätta en entydig rangordning. Kvalitativa omdömen måste då omformas till siffror. Så görs t.ex. slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet
användbara för urval genom att varje betyg översätts till poäng enligt en
särskild nyckel och sedan summeras till ett meritvärde.
De skriftliga omdömena ingår som en del i den individuella
utvecklingsplanen och är obligatoriska att ge varje elev i grundskolan varje termin i alla ämnen som de undervisats i (LGR 11, kap.
2.7). De har en tydligt summativ karaktär genom att de ska beskriva
elevens kunskapsstatus i förhållande till kunskapskraven. Men till
skillnad från betygen har de ingen ”rättsverkan” för eleverna, i det att
de inte används för skarpa beslut om elevens framtid. Därför är de
inte konstruerade så att elevernas kunskaper ska beskrivas på ett sätt
som gör att de kan jämföras. Syftet är i stället att eleverna, vårdnadshavarna och läraren regelbundet ska få en bild av elevens kunskaper
i förhållande till målen för att kunna planera för fortsatt utveckling.
De har alltså samtidigt en summativ karaktär och ett formativt syfte.
Hur de skriftliga omdömena ska utformas bestäms av rektorn på varje
skola och har betydelse för hur väl deras formativa och summativa
syften tillgodoses.
Det är viktigt att notera att ju mindre information som omdömet
innehåller av sådan karaktär som eleverna kan använda för att förstå
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vad de kan och inte kan i förhållande till kraven och hur de kan
utvecklas vidare, desto sämre fungerar de som stöd för elevens fortsatta lärande (William, 2010). Den formativa potentialen försvinner
om omdömena görs ”betygsliknande”. Eleverna kommer fortfarande
att påverkas av omdömena – men kanske inte på ett sätt som gynnar
deras fortsatta kunskapsutveckling – eller inställning till skolarbete.
Stiggins (2010) beskriver hur tidiga och under åren till varandra lagda
erfarenheter av att bli bedömd och betygssatt lär elever att se på sig
själva som duktiga och framgångsrika eller som svaga och misslyckade
(eller något däremellan på en kontinuerlig skala) och hur det påverkar
deras lärande och framtid fundamentalt. Stiggins beskriver dessa processer och deras effekter på ett slående sätt:
Efter under 13 år ha erfarit sådan behandling, kom eleverna
att spridas längs en prestationsskala (...) De känslomässiga
konsekvenserna av denna process är tydlig. Från de allra första
årskurserna följde vissa elever en vinnande bana till toppen.
Redan från början fick de höga poäng på proven och höga betyg.
Den känslomässiga effekten blev att de kom att se sig själva som
duktiga elever – de fick allt större tillit till sin egen förmåga i
skolan. Det gav dem den känslomässiga styrkan att våga sträva
efter mer framgång, eftersom de upplevde framgång som något
man kan nå bara man försöker. Observera att det som avgjorde
de beslut som de fattade om sitt eget lärande, var deras tolkningar av sina resultat på bedömningar som gjorts av dem.
Men andra elever fick väldigt låga resultat på proven, så de
fick låga betyg. Detta fick dem att börja tvivla på sin förmåga
redan från början. Förlusten av självtillit tog ifrån dem den
känslomässiga buffert som de hade behövt för att våga ta risken
att fortsätta försöka. De ständiga misslyckandena blev svåra att
dölja och blev skamfyllda. När elevernas motivation sjönk, blev
naturligtvis också deras prestationer lidande. Observera igen hur
elevernas egna tolkningar av sina resultat på bedömningar som
gjorts av dem påverkade deras självförtroende och deras vilja att
kämpa i skolan. (Stiggins, 2010 s. 241)
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Hattie & Timple (2007), Shute (2008) och William m.fl. (2003)
avråder från att ge betyg eller andra former av standardiserade, endimensionella omdömen på uppgifter. Dylan William har en gång sagt
om sådana omdömen:
”De är användbara för summativa syften, men nästan värdelösa
för formativa syften, eftersom allt man får veta är att ”Det här
barnet behöver bli bättre”. Det är som att säga till en dålig
komiker att han behöver bli roligare. Det hjälper inte. Det är
sant, men det hjälper inte.” (Keynote speech vid Association
for Learning Technology Conference i Nottingham den 5
september 2007)
Nästa avsnitt tar upp hur olika sätt att rapportera och återkoppla
resultatet av bedömningar påverkar elevernas fortsatta lärande.

Återkoppling
Tidigare har man ensidigt betraktat bedömning som något som vuxna
gör och elever får, men på senare år har intresset alltmer riktats mot hur
eleverna använder bedömning för att styra sitt eget lärande (Stiggins,
2010). John Hattie & Helen Timperley (2007) har gjort en forskningsöversikt om hur återkoppling påverkar elevers lärande. De påpekar att återkoppling inte ska betraktas som förstärkning i behavioristisk
mening, eftersom elever kan ta emot den på olika sätt, tolka om den
eller till och med avvisa den. Dessutom är återkoppling inte bara något
som ges avsiktligt t.ex. av en lärare till en elev, utan elever söker aktivt
efter återkoppling och tolkar olika signaler. Stiggins menar att det är
avgörande för elevernas lärande hur de använder resultatet av sina egna
bedömningar av sin kunskap och förmåga, för att fatta olika beslut om
hur de ska hantera sitt lärande. Exempel på frågor som elever ställer sig
själva och som de också själva besvarar, utifrån egna bedömningar är
❚❚ ”kan jag lära mig detta, eller är det svårare än jag klarar av?”
❚❚ ”kommer det att vara värt den ansträngning som jag måste lägga
ner för att lära mig detta?”
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❚❚ ”är det värt risken att kanske misslyckas – igen – inför alla?”
(Stiggins, 2010 s. 240).
För att formativ bedömning verkligen ska hjälpa elever att utvecklas,
krävs alltså mer än att bedömningsuppgifterna är bra, att läraren gör
skickliga bedömningar och använder resultaten på ett klokt sätt i
planeringen av undervisningen. Man måste också ta med känslomässiga aspekter i beräkningen, menar Stiggins. Lärare behöver förstå hur
tidigare erfarenheter av att bli bedömd präglar elevers självkänsla och
syn på sin egen förmåga att lära. De måste veta hur de ska hantera de
känslor som är förknippade med dessa erfarenheter så att det stärker
elevernas vilja att lära och deras tro på sig själva.
Hattie & Timperley skriver (baserat på den modell som Royce Sadlers utvecklade 1989 om framåtsyftande återkoppling, ”feedforward”):
Effektiv feedback måste besvara tre huvudsakliga frågor
ställda av en lärare och/eller elev: Vart är jag på väg? (Vilka
är målen?), Var befinner jag mig? (Hur framskrider kunskapsutvecklingen i förhållande till målen?) och Vart ska jag
härnäst? (Vilka aktiviteter ska jag engagera mig i för att utvecklas så att jag närmar mig målen?), (Hattie & Timperley, 2007
s. 86)
Valerie Shute (2008) gjorde en metaanalys av cirka 100 studier om så
kallad formativ återkoppling, Syftet med Shutes forskningsöversikt
var att finna vilka egenskaper hos formativ återkoppling som gör den
effektiv. Men forskningsresultaten gav inte helt entydiga svar på dessa
frågor. Det visade sig att inte bara återkopplingens kvaliteter, utan
också elevernas prestationsnivå, förkunskaper och inställning liksom
själva uppgiftens komplexitet har betydelse för hur väl olika slags återkoppling fungerar som stöd för fortsatt kunskapsutveckling.
Formativ återkoppling kan hjälpa eleven på flera plan. Den kan
❚❚ minska elevernas osäkerhet, vilket i sin tur kan leda till att eleverna blir mindre frustrerade och mer motiverade och även till
att de utvecklar mer effektiva inlärningsstrategier
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❚❚ ge eleverna verktyg för att sortera och hantera information, och
på så sätt minska den kognitiva belastningen på eleverna, vilket
är särskilt viktigt för elever på lägre prestationsnivåer
❚❚ hjälpa eleverna att uppmärksamma och ändra mindre framgångsrika inlärnings- och problemlösningsstrategier, procedurfel
och missuppfattningar (Shute, 2008).
Men många studier visar också att återkoppling kan ha negativa effekter på elevers fortsatta lärande (Bangert-Drowns et.al., 1991 och
Kluger & DeNisi, 1996). Det gäller om återkopplingen
❚❚ jämför eleverna med varandra (t.ex. genom att relatera elevens
prestation till ett medelvärde för klassen)
❚❚ uppfattas som kontrollerande
❚❚ är nedslående och hotar elevens självförtroende
❚❚ uppfattas som alltför omfattande och komplex av eleven, eller
som alltför vag, vilket ökar den kognitiva belastningen på eleven
❚❚ är riktad mot eleven som person, snarare än den uppvisade kunskapen.
Sammantaget finns ändå starka belägg från metaanalyser, en metod
som utnyttjar resultaten från ett större antal sinsemellan helt oberoende studier (Kluger & DeNisi, 1996¸ Bangert-Drowns et al., 1991;
Black & William, 1998; Narciss and Huth, 2004 och Hattie & Timperley, 2007) för att rätt använd formativ återkoppling har en stor
potential att förbättra elevers lärande och resultat.
Hattie & Timperley (2007) fann att återkoppling ger störst effekt på
elevers lärande när den
❚❚ bygger på tidigare bedömningar
❚❚ pekar på sådant som eleven redan kan och på hur eleven kan
använda detta för att förbättra arbetet
❚❚ ger råd för fortsatt utveckling. Sådan återkoppling stärker också
elevens motivation, tro på sin egen förmåga och uthållighet.
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Vidare poängterar Hattie & Timperley att målen måste vara tydliga för
eleven och återkopplingen kopplad till relevanta kriterier för de aktuella
målen. Om syftet med en skrivuppgift är att utveckla och visa elevens
förmåga att förmedla en viss stämning i en text, och återkopplingen
gäller t.ex. stavning och mängden text, så fungerar inte återkopplingen.
En annan förutsättning för att återkoppling ska vara effektiv är att både
eleverna och läraren har ett engagemang för målen (ibid.).
Samtidigt finns studier som visar att mer komplex återkoppling
som både visar svagheter och ”fel” och pekar på strategier för utveckling inte är mer effektivt än att helt enkelt undervisa. I en studie
som Shute (2008) tar upp av Kulhavy, White, Topp, Chan & Adams
(1985) finner författarna till och med att komplexiteten i återkopplingen står i omvänd proportion till elevernas förmåga att själva korrigera sina misstag och till deras inlärningseffektivitet. De fann att
den minst komplexa formen (att enbart visa på fel) var mer gynnsam
för såväl elevernas effektivitet som deras resultat. Men Shute drar en
annan slutsats – det kanske inte är återkopplingens komplexitet i sig
som det avgörande, utan kvaliteten, och om målen har varit rimliga
och nåbara för eleven. Hjälper återkopplingen eleverna att tolka sitt
eget arbete i förhållande till lärandemålen och kriterierna? Och ger
den eleverna användbar vägledning för att nå målen, utifrån de förkunskaper som de har? Om de uppfattar målen som alltför för svåra
att nå, eller som triviala, är återkoppling inte till stor nytta.
William (2010) varnar för att återkoppling som ger snabba positiva
effekter på elevers utveckling av enkla former kunskaper, i ett längre
perspektiv faktiskt kan få negativa effekter på elevernas förmåga och
motivation för att utveckla mer komplexa kunskaper. Anledningen är
att sådan återkoppling kan upplevas som en belöning för ett beteende
och stärka elevernas yttre motivation på bekostnad av den inre.
Hur elever upplever och använder återkoppling beror också
på deras egen inställning till lärande i skolan och deras syn på sin
egen förmåga. Detta är i sin tur faktorer som faktiskt påverkas av
vilken sorts återkoppling de får i skolan (Dweck, 1999). Det betyder att lärare som har bra kunskaper om hur återkoppling av olika
slag påverkar elever kan skapa strategier för att hjälpa alla elever att
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utveckla såväl kunskaper, och inlärningsstrategier som mer grundläggande förhållningssätt till kunskap och lärande.
Elever kan ha en syn på sin förmåga som möjlig eller omöjlig att
påverka (Dweck, 1999). Deras inställning till lärande kan vara att
det handlar om att vilja förstå och kunna nya saker eller att kunna
uppvisa en prestation, t.ex. att bli godkänd på en uppgift eller få bra
betyg. Dessa olika inställningar hos elever har betydelse för hur de
hanterar svåra, utmanande uppgifter och misslyckanden i skolan.
Elever som huvudsakligen har en inriktning mot lärande och uppfattar att deras förmåga är möjlig att påverka tenderar att använda mer
komplexa inlärningsstrategier, väljer oftare utmanande uppgifter och
försöker igen om de misslyckas. Elever med prestationsinriktning
och som uppfattar sin förmåga som något givet tenderar i stället att
undvika svåra uppgifter, att välja uppgifter där risken att misslyckas är
liten (och där chansen att lära sig något nytt är liten) och att ge upp
när de misslyckas. En studie av Hoska (1993) visade att ”målorienterad feedback kan ändra elevers syn på intelligens genom att hjälpa dem se
att a) förmågor och färdigheter kan utvecklas genom övning b) ansträngning är av kritisk betydelse för utveckling och c) att göra misstag är en del
av processen att utveckla färdigheter”. (Shute, 2008, s. 162)
Kluger & DeNisis (1996) metaanalys visade att när elever får
återkoppling som jämför deras prestation med andras, tenderar
elever på låga prestationsnivåer att tolka resultatet som ett utslag av
sin bristande förmåga. De förväntar sig också att få låga resultat i
fortsättningen och visar, jämfört med andra elever, låg motivation
för uppgifter senare. McColskey & Leary (refererad i Shute, 2008)
fann däremot att när elever får återkoppling som visar på deras egen
utveckling, så tenderar även de svagpresterande eleverna att utveckla
en uppfattning att goda resultat beror på hårt arbete. Shute pekar på
att det därför är särskilt viktigt för elever med låga resultat att de får
återkoppling som visar på deras framsteg och att läraren inte jämför
deras prestationer med andras.
Flera studier i Shutes (2008) metaanalys visar att återkoppling
som riktas mot eleven som person snarare än specifika kvaliteter i
den uppvisade kunskapen påverkar elevers motivation och prestation
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negativt. Märkligt nog gäller detta även beröm (det finns också studier som inte visar någon effekt för beröm – men ingen som visar
positiva). En förklaring kan vara att sådan återkoppling som riktas
mot personliga kvaliteter förstärker utvecklingen av prestationsinriktning och av uppfattningen att utbildningsresultat beror på medfödd
begåvning snarare än hårt arbete.
Hattie & Timperley fann att yttre belöningar, särskilt materiella
sådana som guldstjärnor, har en negativ effekt på lärandet generellt
och denna effekt är starkare för intressanta uppgifter.
Ruth Butler (1988) genomförde en experimentell studie där elever
med höga respektive låga resultat i skolan delades in i grupper som
fick återkoppling vid tre olika tillfällen och på tre olika sätt: kvalitativ
återkoppling, ett sammanfattande betyg respektive en kombination
av båda. Hon fann att både hög- och lågpresterande elever ökade sin
prestation och motivation mellan provtillfällena om de fått kvalitativ
respons och att de i stort mindes den respons som de fick. Elever
som bara fått betyg reagerade olika beroende på prestationsnivå – de
högpresterade blev motiverade, men presterade samma, medan de
lågpresterande elevernas motivation sänktes liksom deras prestation
på efterföljande prov. Grupperna som fått både betyg och kvalitativ återkoppling reagerade likadant som dem som hade fått enbart
betyg, och de tenderade att minnas betyget men inte den kvalitativa
återkopplingen. Denna studie pekar på att betygsliknande helhetsomdömen på uppgifter tenderar att ta bort positiva effekter av formativ återkoppling, bland annat för att de har negativa effekter både
på motivation och prestation för elever på lägre prestationsnivåer.
Samma slutsatser dras av Hattie & Timple (2007), Shute (2008) och
William (2010).
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Bedömningens kvalitet

8

I vetenskapliga texter används ofta begreppen reliabilitet och validitet
för att beteckna kvalitet i kunskapsbedömningar. Innebörden är densamma som när begreppen används för att tala om kvalitet i forskning.
Reliabilitet kan enkelt uttryckas som mätsäkerhet och validitet som
en fråga om i vilken utsträckning det som man mäter är det som man
avser att mäta. Medan reliabiliteten påverkas av osystematiska störningar (”brus”) som gör bedömningen oprecis, påverkas validiteten av
systematiska felkällor. Det betyder att bedömningen blir ”snedvriden”,
eftersom att andra faktorer än den kunskap som man var intresserad
av påverkar resultatet. Båda dessa begrepp har i bedömningssammanhang sitt ursprung i storskaliga normrelaterade modeller för kunskapsbedömning och i forskning om individuella differenser.
I och med de förändringar som har skett de senaste decennierna
när det gäller hur man ser på och använder kunskapsbedömning har
framför allt validitetsbegreppet vidgats. Reliabilitet diskuteras mindre
i den litteratur som är inriktad mot bedömning i klassrummet och
för formativa syften – tillförlitlighet är ett begrepp som ofta passar
bättre i dessa sammanhang, där t.ex. kravet att en mätning ska ge
samma resultat om den upprepas många gånger, inte är relevant.
I detta kapitel tas både de traditionella kvalitetsbegreppen upp och
de vidgade som har utvecklats och används för att diskutera kvalitet
i klassrumsbaserad bedömning inom ramen för målstyrda läroplaner
och mera konstruktivistiska synsätt på kunskap och lärande. Som vi
har sett i tidigare kapitel har konstruktivistiska och sociokulturella
teorier varit inflytelserika både i forskning och policy, såväl i Sverige
som internationellt sedan 1980-talet, men utmanas nu av den starka
performativitetsdiskurs kopplad till ekonomisk styrning och konkurrens, som både kräver och utgår från att kunskaper ska vara enkelt
och objektivt mätbara.

Reliabilitet
Att försäkra sig om god reliabilitet är att gardera sig mot osystematiska fel eller störningar som påverkar bedömningsresultatet. Ett sätt
att definiera reliabilitet i förhållande till kunskapsbedömning är ”den
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utsträckning i vilken ett prov skulle generera samma eller liknande
poäng om det gavs till två olika bedömare, eller om det gavs en andra
gång till samma elev” (Gipps, 1994 s. 2). Den kanske viktigaste formen av reliabilitet handlar om att resultatet ska vara oberoende av
vem som bedömer. Graden av samstämmighet mellan olika bedömare
benämns interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabiliteten beräknas
genom att man jämför resultatet av bedömningar som har gjorts av
olika bedömare oberoende av varandra och anges i procent. Ju mindre tolkningsutrymme som bedömningarna sker inom, desto lättare
blir det att göra samstämmiga bedömningar. Därför ger en hög grad
av standardisering av svaren hög interbedömarreliabilitet, medan
öppna svarsformat innebär ett stort tolkningsutrymme och därmed
en sårbarhet för att olika bedömare tolkar på olika sätt och därmed
kommer fram till olika resultat. För flervalsprov kan man i princip
uppnå en hundraprocentig interbedömarreliabilitet, vilket är en
omöjlighet för exempelvis omfattande projektarbeten, vars utformning kan variera i oändlighet och den som bedömer måste tolka varje
arbete i förhållande till mer abstrakta kvalitetskriterier. Intrabedömarreliabilitet handlar om i vilken utsträckning som en och samma bedömare bedömer lika prestationer lika över tid.
Andra former av reliabilitet är stabilitet, som handlar om variansen i
en elevs resultat på samma uppgift över tid och svarskonsistens (response
consistency), som avser variansen i en elevs resultat på olika uppgifter
som är avsedda att testa samma sak. Vid prov som har ett klart definierat svarsutrymme och innehåller ett stort antal uppgifter kan svarskonsistensen beräknas statistiskt och uppgifter som visar disparata resultat
kan uteslutas, modifieras eller bytas ut (Cunningham, 1998).
När det gäller bedömningsuppgifter som utformas av läraren för
de egna eleverna är det naturligtvis inte relevant att beräkna olika
former av reliabilitet, och heller inte möjligt eftersom de statistiska
metoderna förutsätter stora elevgrupper, prov med ett stort antal uppgifter och en hög grad av standardisering (Taylor, 1994). Ändå är det
naturligtvis viktigt att veta om elevens prestation vid ett visst tillfälle
ger tillförlitlig information hans eller hennes kunskaper. Eleven kan
ju t.ex. vid en muntlig presentation ha känt sig så nervös att hon inte
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förmådde att uttrycka det som hon egentligen kunde. En annan elev
kanske skrev av en siffra fel i en komplicerad problemlösningsuppgift
i matematik och fick fel svar, medan lösningen visade hög kvalitet.
Och även om elevernas prestationer inte ska jämföras med varandra
i bedömningen är det viktigt för likvärdigheten i betygen och elevernas rättssäkerhet att elevernas resultat i summativa bedömningar inte
beror på vilken lärare som har bedömt.

Validitet
Samuel Messick har en klassisk definition av validitet i kunskapsbedömning: ”ett integrerat värdeomdöme, som gäller den utsträckning i
vilken empiriska belägg och teoretiska resonemang stödjer giltigheten och
riktigheten hos slutsatser och handlingar som görs på basis av provresultat
eller andra former av bedömningar” (Messick, 1989 s. 13).
Vad Messick menar med detta är att bedömningar får följder för
eleven och kanske för andra; de leder till olika saker, som exempelvis
ett betyg, en examen, eller ett beslut om att eleven ska få särskilt stöd.
Om sådana beslut bygger på en kvalificerad analys av ett rikt och relevant underlag, så är validiteten i bedömningen god. Om underlaget
däremot är alltför knapphändigt, eller av fel sort för att visa elevens
kunskaper i det aktuella området, eller om bedömaren inte har tillräcklig kompetens för att tolka underlaget på ett rimligt sätt, blir
validiteten i stället låg.
Traditionellt delas validitetsbegreppet ofta in i tre delbegrepp:
innehålls-, kriterie- och begreppsrelaterad validitet. Också denna
indelning utgår dock från standardiserade kunskapsmätningar snarare
än klassrumsbaserade bedömningar och från att bedömningen sker
indirekt och utifrån ett (fram till provtillfället) för eleverna hemligt
stickprov inom ramen för den kunskapsdomän som man vill testa
eleverna i. Detta bygger på tanken att om uppgifterna utgör ett
slumpmässigt stickprov från den kunskapsdomän som man vill pröva,
så kan man dra slutsatsen att elevens resultat på dessa uppgifter är
representativt för elevens ”kunskapsnivå” eller förmåga i domänen
som helhet. Det är relationen mellan det som man avser att mäta och
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dra slutsatser om och det som man de facto mäter med de uppgifter
som man har valt som avses med begreppsvaliditet. När det gäller olika
former av tillämpnings- och autentiska prov är utgångspunkten i
stället att den aktuella kunskapen bedöms direkt genom att eleverna
visar dem i handling. Därför kan man se god begreppsvaliditet som
definierande för sådana bedömningar som bygger på uppgifter där
eleverna visar sitt kunnande direkt.
Innehållsrelaterad validitet handlar om i vilken utsträckning som
uppgifterna täcker undervisningsinnehållet eller undervisningsmålen.
Den innehållsrelaterade validiteten kan referera antingen till kursplanemål eller andra typer av utbildningsmål, eller till den genomförda
kursen, dvs. den undervisning som eleverna faktiskt har haft. Enligt
Yalow och Popham (i Messick, 1993) föreligger innehållslig validitet i
den utsträckning som provets uppgifter utgör ett representativt stickprov på de kunskaper och färdigheter som man är intresserad av att
eleverna ska ha utvecklat inom det aktuella området. ”När man testar
en gymnasieelevs matematikkunskaper utgörs det aktuella området inte
av det som undervisningen råkar ha handlat om, utan av det som borde
kunnas” (ibid. s. 68).
I en skola där läroplan och betygssystem är kunskaps- och kriterierelaterade det helt centralt att de kunskapskrav som ligger till grund
för bedömningen speglar den inriktning som undervisningen har
haft – det är en förutsättning för både utbildningens och betygens
likvärdighet (se Korp, 2006). Validiteten i bedömningen har på så
sätt en relation till kopplingen mellan den konkreta undervisningen
och de nationella kunskapskraven. I min avhandlingsstudie fann jag
att uppgifterna i de nationella proven visserligen hade en hög relevans
i förhållande till de dåvarande kursplanernas mål och till betygskriterierna, men att de stämde bättre med hur dessa konkretiserades i
traditionellt studieförberedande program än i program med yrkesämnen. Lundahl (2006) använder begreppet läroplansvaliditet om
förhållandet mellan läroplanen, undervisningen och bedömningen.
Läroplans- och innehållsvaliditet handlar inte bara om att uppgifterna speglar undervisningens olika innehållsliga delområden. För
att utforma uppgifter som har kapacitet att visa de olika aspekter och
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kvaliteter av elevernas kunskaper som innefattas i ämnets syfte och i
kunskapskraven, måste läraren använda både sitt didaktiska omdöme
och sin förtrogenhet med ämnets kunskapsstruktur. I internationell
forskningslitteratur (t.ex. Martone & Sireci 2009) benämns detta
curriculum alignment. Black (1999) poängterar, att varje bedömning
av elevers kunskaper måste utformas som en konsekvens av hur man
anser dels att lärande sker, dels vad som utgör progression i det aktuella ämnet – något som kan skilja sig ganska markant mellan t.ex.
fysik och historia. Inte bara inlärningsteori, kunskapssyn och bedömningsteori bestämmer alltså hur ett bra prov eller en bra uppgift ser
ut, utan även själva ämnets epistemologi.
Kriterierelaterad validitet refererar till bedömningskriteriernas
relevans i förhållande till undervisningsmålen (Cunningham 1998).
Ett sätt att försäkra sig om god innehållslig och kriterierelaterad
validitet är att involvera ämnesexperter med god kännedom om
aktuella läroplaner och läromedel i utformningen av uppgifter och
bedömningskriterier. Det kallas att göra en expertvalidering (ibid.).
Expertvalidering görs alltid vid utvecklingen av de nationella proven,
där varje prov är knutet till en ämnesinstitution med forskare vid ett
universitet.
I klassrumsbaserad bedömning är det dock inte säkert att bedömningskriterierna är explicita, utan de kan vara underförstådda och det
kan också finnas underförstådda eller ”dolda” kriterier som används
vid sidan av de redovisade och de som utgår från läroplanen – ibland
utan att lärare är helt medvetna om det. Validiteten förstörs när
bedömningen av elevers kunskaper sker utifrån kriterier som inte
direkt relaterar till de mål som har legat till grund för undervisningen
och lärandet, eller när andra faktorer påverkar bedömningen. Exempelvis varnar Birenbaum (1996) när det gäller portfolio för risken att
elever som inte är så duktiga på att t.ex. organisera stora material och
göra snygga presentationer inte riktigt lyckas visa vad de kan, medan
elever som har goda journalistiska färdigheter kan ”blända@ sina
lärare. Framställningsteknik, självständighet och andra färdigheter,
som man genom användningen av portföljer hoppas utveckla hos
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eleverna, kan alltså komma att betonas på ett sätt som gör att vissa
elevers förståelse av ämnena kommer i skymundan.
Både Birenbaum (1996) och Messick (1993) påpekar att en
bedömning av validiteten inte kan göras på basis av bedömningsuppgifterna eller -proceduren i sig, utan bedömningen måste inkludera
de slutsatser som dras på basis av resultaten. En viktig poäng här är
att validiteten ses som kontextberoende. Det betyder att en förutsättning för att man ska kunna dra giltiga slutsatser om en elevs kunskaper är att bedömningsuppgifterna är meningsfulla för eleven i det
sammanhang som de ges. Raven (1991) påpekar att elevers förmåga
bara kan bedömas i relation till mål som de själva värdesätter, eftersom viktiga förmågor bara kommer till uttryck när man arbetar mot
mål som upplevs som angelägna att uppnå. Bristande motivation hos
eleven kan alltså försvaga sambandet mellan provprestationen och
den kunskap som provet ska visa – dvs. försämra validiteten (t.ex.
Crooks & Kane 1996).
Men det handlar också om hur eleven tolkar och begriper uppgiften i det sammanhang som den ges. Messick (1993) exemplifierar
med att ett barn kanske inte tycks förstå prepositionen på i ett sammanhang, där han ombeds rita en cirkel på en fyrkant, men däremot
när han ombeds ställa en kloss på en leksakslastbil. Ett annat klassiskt
exempel på hur barns möjligheter att demonstrera sin kunskap beror
på barnets relation till det sammanhang i vilket kunskapen testas,
utgör ett Margaret Donaldsons (1979) modifiering av ett experiment
som Piaget gjorde för att testa barns förmåga att inta en annan persons perspektiv. Donaldson visade att barn som enligt Piagets test
ännu inte hade utvecklat denna förmåga kunde klara en uppgift som
krävde samma förmåga, men som barnen uppfattade som meningsfull, eftersom den var utformad som en leksituation som de kände
igen.
Det är alltså ur validitetssynpunkt viktigt att specificera det sammanhang där resultatet eller slutsatserna gäller, dvs. att man anger
gränserna för hur långt de slutsatser som man har dragit kan generaliseras. Det betyder inte att ett resultat måste vara universellt giltigt,
utan bara att validiteten förutsätter att slutsatserna begränsas till att
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gälla i en specifik kontext. Om man av iakttagelsen att barnet inte
kan demonstrera sin förståelse av prepositionen på i ett visst sammanhang drar slutsatsen att barnet inte alls förstår begreppet, har
man alltså gjort en alltför långtgående generalisering. Ett sätt att söka
gränserna för den kontext, som resultatet kan generaliseras till är, att
testa barnets förståelse av samma begrepp i ett annat sammanhang
och med andra metoder.
Gordon & Bonilla Bowman (1996) pekar på att ett problem som
är förknippat med ”traditionella” prov är att man måste ”lita till elevernas förmåga att kunna minnas och symboliskt representera kunskap
(...) på begäran och i dekontextualiserade situationer” (Gordon &
Bonilla Bowman, 1996 s. 33). De poängterar att man måste vara
medveten om att det som krävs av eleverna i en typisk provsituation är något helt annat än det tänkande som eleverna är förmögna
under optimala omständigheter och att vad eleverna kan klara av i
en provsituation därför ofta inte säger så mycket om vad de skulle
kunna klara i verkliga livet. Exempelvis Jean Lave (1988) har visat, att
skillnaden mellan hur man uppfattar och kan handskas med kunskap
inom och utanför skolan är betydande. Eftersom de erfarenheter, som
eleverna har gjort utanför skolan har betydelse inte bara för hur de
handskas med kunskap, utan också för hur de handskas med språket
och förhåller sig till utbildning, kan också elevernas bakgrund få betydelse för hur de tolkar och svarar an på olika bedömningsuppgifter
och -situationer.
En form av validitet som ofta diskuteras inom ramen för ”det nya
bedömningsparadigmet” är konsekvensvaliditet, som handlar om hur
olika bedömningsuppgifter och sätt att arbeta med bedömning påverkar undervisningen och elevernas lärande, självförtroende och kunskapssyn (Messick, 1993; Crooks & Kane 1996). Även sociala konsekvenser av olika bedömningspraktiker diskuteras ibland i relation till
validitet, såsom vilka effekter på resultatet som ett visst sätt att arbeta
med bedömning kan ha för elever med olika social eller språklig bakgrund och hur det därmed kan påverka olika elevers framtida chanser
i utbildningssystemet (t.ex. Moss, 1995).
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Alternativa sätt att förstå och
säkra kvalitet i bedömningen
Då bedömning i dag ofta ses som en integrerad del i undervisningen
och ett pedagogiskt redskap, och då kunskapen och medvetenheten
har ökat om att bedömning på olika nivåer har effekter på undervisning och lärande och konsekvenser både på individ- och systemnivå,
är det många forskare som argumenterar för att validering av olika
bedömningar bör avse hela bedömningsprocessen (t.ex. Crooks &
Kane 1996; Nyström 2004). Det betyder att kvaliteten behöver
utvärderas och säkras i flera led:
1. Själva uppgifterna i förhållande till undervisningens syfte och till
kunskapskraven. (Kommer man åt alla de aspekter och kvaliteter
av kunskap som innefattas i syftet och kunskapskraven? Vilka
exempel används?)
2. Elevernas tolkningar av uppgifterna och kontexten. (Hur tolkar
olika elever uppgifterna och anvisningarna? Är uppgifterna begripliga för elever med olika språkliga och kulturella referensramar, och
i den situation som de ges? Vilket stöd får eleverna att tolka uppgifterna?)
3. Olika elevers förutsättningar att uttrycka eller visa sin kunskap i
olika former av bedömningsuppgifter. (Kan elevernas förutsättningar att visa den kunskap som de faktiskt har i ämnet hindras
av att de exempelvis inte fullt ut behärskar undervisningsspråket;
har läs- och skrivsvårigheter; blir blockerade av nervositet; inte
känner igen eller har någon relation till de konkreta exempel som
används?)
4. Lärarens tolkning och bedömning av elevernas prestationer. (Finns
på förhand formulerade kriterier? Hur relaterar de till undervisningsmålen? Hur tolkar olika lärare kriterierna? Hur tolkar olika
lärare samma elevprestation? Kan lärare missa kvaliteter i elevernas
arbeten beroende på att de inte delar elevernas kulturella referensramar? Kan läraren tolka olika typer av fel som eleverna gör?)
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5. Hur vägs resultaten från olika bedömningstillfällen samman?
6. De slutsatser och beslut som fattas på basis av resultaten. (Vad
eleven kan och inte kan, återkoppling till eleven, betyg, skriftliga
omdömen och åtgärdsprogram, planering av fortsatt undervisning,
utvärdering och utveckling av undervisningen, fördelning av resurser inom kommunen, publicering av skolors resultat etc.)
7. Effekterna på lärande och undervisning (som kan vara avsedda,
som vid formativ bedömning, t.ex. högre motivation och förbättrade inlärningsstrategier, eller ickeavsedda och kanske oönskade,
såsom negativ effekt på elevers självförtroende och motivation,
mindre kreativa och elevaktiva arbetssätt).
I kapitlet om olika bedömningsformer och svarsformat togs dilemmat upp att ju mer öppen karaktär som en uppgift har, dvs. ju större
frihetsgrader som finns för eleven att utforma sitt svar eller sin lösning, desto mer kommer bedömningen att bero av vem som bedömer
– bedömarens ämneskunskaper, men också kunskaps- och ämnessyn, kommer att påverka både tolkningen av elevernas prestationer
och kriterierna. Bedömarens egen sociala, kulturella och lingvistiska
bakgrund har också betydelse för vilka kvaliteter som han eller hon
uppmärksammar och hur de tolkas och värderas i en bedömningssituation (Apple 1989; Gipps & Murphy 1994).
En strategi för att undvika att faktorer som inte ska ingå i bedömningen påverkar resultatet är att minska dels frihetsgraderna i uppgifterna, dels tolkningsutrymmet i bedömningsprocessen. Tydliga
kriterier, exempelvis i matrisform, som utarbetas i förhållande till
kunskapskraven kan vara ett stöd både för att skapa uppgifter som
stödjer elevernas lärande utifrån undervisningens syfte och kunskapskraven och för se till att bedömningen riktas mot det väsentliga och
inte påverkas av ovidkommande faktorer (t.ex. Jönsson, 2009) – och
dessutom göra bedömningen mer transparent för eleverna.
Crooks & Kane (1996) påpekar dock att det gäller att strävan efter
att finna tydliga och entydiga kriterier inte leder till att uppgifterna
snävas in på sådana sätt att de inte längre fungerar för att visa mer

98

kunskapsbedömning – var, hur och varför?

komplexa kunskaper som inbegriper kreativitet, omdöme och til�lämpning – den typ av kvaliteter som är förknippade med olika slags
autentiska och tillämpningsorienterade bedömningsformer (dvs. läroplansvaliditeten eller curriculum alignment försämras). De framhåller
också att kriterier som fungerar för att bedöma komplexa kunskaper
hur som helst aldrig kan göras så entydiga att de kan tillämpas utan
att läraren måste använda sitt professionella omdöme för att tolka
elevernas svar och lösningar.
Elliot Eisner (1991) pekar på att kravet på att bedömningskriterierna ska vara entydigt formulerade redan vid undervisningens start, så
att eleverna vet exakt vad som förväntas av dem och att bedömningen
kommer att rikta sig uteslutande mot detta, kan leda till att viktiga
kvaliteter i både undervisningen och bedömningen kompromissas
bort. Det specifika som uppstår i interaktionen mellan lärare och
mellan lärare och elever i klassrummet riskerar att gå förlorat med
denna starka inramning; om lärare skulle arbeta enbart utifrån på
förhand uppställda mål och kunskapskrav, skulle det bli en mekanisk instruktionsboksliknande undervisning. Koncentrationen på att
uppnå mål i framtiden kan dessutom ske på bekostnad av lärarens
och elevernas närvaro i nuet. Lärarens möjligheter att anpassa undervisningen efter hur läget förändras, eller efter elevernas önskemål
och behov som de visar sig efterhand, blir också begränsade. Eisner
ser dessutom själva föreställningen om att det skulle vara möjligt att
planera och utvärdera lärande utifrån på förhand uppställda kriterier
som ett uttryck för en objektivistisk kunskapssyn, som innebär att
världen ska beskrivas så som den verkligen är. Detta kunskapsideal
går dels stick i stäv mot nyare, konstruktivistiska synsätt, dels bortser
det från viktiga aspekter av människors förhållande till världen såsom
”intimation, metaphor, analogy, poetic insight”, menar Eisner. Slutligen
innebär en alltför färdig planering av undervisning och bedömning
en begränsning av lärares möjligheter att lära sig om elevernas tänkande, kunskaper och utveckling (ibid.).
I stället förespråkar Eisner (ibid.) en humanistisk eller konstnärligt orienterad bedömningsmodell som innebär att kriterierna ”växer
fram” hos bedömaren i förhållande till det unika i det som bedöms.
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Kriterierna kan visserligen definieras på förhand, men bara på ett
abstrakt plan. Den konkreta innebörden tar form i bedömarens
subjektiva tolkningsprocess, där såväl ”tyst” som manifest kunskap
medverkar (exempelvis bedömarens kunskaps- och elevsyn, ämneskunskaper och erfarenheter av tidigare liknande elevarbeten). Eisner
använder två begrepp från konstvetenskapliga sammanhang – ”konnässörskap” och ”kritik” – för att beskriva detta förhållningssätt.
”Konnässören” beskrivs som
en person som vet vad han eller hon ser på, lyssnar på eller
läser. Konnässören är en någon vars förmåga att upptäcka
det subtila som räknas i ett område, att urskilja nyanser, att
förstå betydelsen av en målning, dikt eller symfoni är mycket
välutvecklad. Det kräver en aktiv intelligens och en förmåga att
tillämpa sofistikerade scheman och kategorier. En konnässör är
någon som har arbetat hårt för att lära sig att se och lyssna, att
läsa en bild eller en text, och som – som en följd av det – kan
uppfatta fler kvaliteter i ett arbete än de flesta av oss. (Eisner,
1991 s. 174)
För att resultatet av ”konnässörens” bedömning ska kunna förmedlas
till andra, ikläder sig denne rollen som ”kritiker”, dvs. en expert som
hjälper dem som saknar kunskaper och erfarenheter inom området
att se arbetets sublima kvaliteter, undermeningar eller nyanser. Detta
sker ofta med hjälp av det skrivna ordet. Eisner ser bedömning i
klassrummet idealt som artlik den verksamhet som konstkritiker eller
filmkritiker sysslar med när de bedömer och skriver om konst eller
film. Lärarens uppgift när det gäller bedömning blir då att i kraft
av sin expertkunskap kartlägga och ”lägga ut texten” om arbetets
kvaliteter och brister. För att kunna göra detta krävs att läraren har
stor känslighet för detaljer, ”ett tillräckligt differentierat spektrum av
scheman för att kunna uppleva och förstå en liten bit av världen, och
dessutom förmågan att kommunicera detta på ett sätt som ger mottagaren
en nyanserad och tydlig bild av de komplexa fenomen och processer, som
lärande och undervisning består av” (s. 183 ff.).
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Det förhållningssätt till kunskapsbedömning som Eisner beskriver
stämmer troligen väl med många lärares upplevelse av bedömningar
som görs mer intuitivt och som en del av undervisningen, men som
sällan systematiseras. Modellen, som ju också utgår från konstvärlden, ligger kanske särskilt i linje med sådan undervisningsintegrerad
bedömning i estetiska ämnen (se t.ex. Lindström 2006 om bedömning i bild och musik) och i gymnasiets yrkesämnen och arbetsplatsförlagda utbildning, där kunskap ofta förmedlas och visas genom
deltagande och handling – men även i högskolan. Exempelvis menar
Lauvås (1998), att om ett omdöme om en högskolestudent ska upplevas som välgrundat, objektivt och rättvist fordras ofta att examinatorn kan redovisa de kriterier utifrån vilka bedömningen gjorts – trots
att detta inte alltid låter sig göra. Att en examinator inte kan redovisa
kriterierna betyder dock inte nödvändigtvis att kriterierna är dåliga,
utan de kan vara både precisa och relevanta – Lauvås jämför med
muraren, som utan att kunna formulera på vilka grunder han gör sin
bedömning, ändå kan avgöra om ett murararbete är fackmannamässigt utfört. Michael Apple (2000) skriver angående utformning av
undervisning generellt (val av innehåll, arbetssätt och bedömningsformer) att det är en process som snarare kan karakteriseras som en
estetisk eller konstnärlig akt än en fråga om implementering; mer
som en fråga om att måla en bild än att bygga en bro. Han menar att
detta förhållningssätt, som bygger på en syn på kunskap som resultatet av en förhandling om mening och som perspektiv, har trängts bort
av en teknisk rationalitet där vad som görs till stoff i undervisningen
och till kriterier för bedömning inom ramen för neoliberala diskurser
om utbildning har setts som givet, och att fokus har legat på att finna
effektiva sätt att överföra och bedöma dessa kunskaper.
Så, ska vi undvika att låta på förhand formulerade kriterier styra
undervisningen och bedömningen? Nej, som vi har sett finns ett massivt forskningsstöd för att formativ bedömning och feedback, om
de utformas klokt och med en medvetenhet om kunskapens sociala
beroende, är bland de mest kraftfulla pedagogiska verktygen inte
bara för att höja elevers prestationer, utan även deras motivation och
inställning till lärande – och dessutom för att minska ”gapet” mellan
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elever på olika prestationsnivåer och med olika bakgrund. Kriterier
har en helt central roll i dessa processer. Elever behöver också, som
tagits upp i tidigare kapitel, lära sig att själva använda kriterier för
att bedöma kvalitet i sina egna och andras arbeten – på så sätt kan
de utveckla en förmåga till självreglering och en egen känsla för vad
kvalitet innebär (Andrade 2009). Likaså är (relevanta och på förhand
redovisade) kriterier en förutsättning för att elever ska få en rättssäker
bedömning.
Samtidigt får vi inte glömma att kriterierna inte är annat än konstruktioner, överenskommelser (i bästa fall väl genomtänkta och
anpassade till syftet, ämnet och eleverna) om vilka (och vilkas) kunskaper och kvaliteter som ska räknas. Detta måste vara en utgångspunkt för lärare när de arbetar med att utveckla och använda kriterier
för att bedöma elevers kunskaper, och när de kommunicerar resultatet av sina bedömningar till eleverna. Harlen & Deakin Crick (2002)
påpekar att det är viktigt att lärare presenterar resultat för eleverna
som indikerande, snarare än som precisa och objektiva.
En kvalitetsaspekt som särskilt lyfts av vissa forskare är vikten av
att sträva efter att bedömningsuppgifterna, kriterierna och bedömningsprocessen ska vara ”culture-fair”. Det innebär bland annat att
de till form såväl som innehåll behöver undersökas utifrån hur de
ger elever med olika kulturell och språklig bakgrund chans att känna
igen sig i exempel, språk och kommunikationsnormer samt uttrycka
sina kunskaper och få dem bedömda på ett sätt som gör dem rättvisa (Apple 1989; Gipps & Murphy 1994; Wolf & Reardon 1996).
Men för att alla elever ska få samma chans att utveckla och visa sina
kunskaper i skolan, måste inte bara bedömningspraktiken utformas
för elever med olika kulturella erfarenheter. Också undervisningens
innehåll och former behöver granskas och utvecklas med syftet att
alla elever ska känna engagemang och delaktighet och utvecklas kunskapsmässigt (Apple 2000; Klenowski 2009). Grundtanken kan
också överföras till elever som har svårigheter att uttrycka sin kunskap
t.ex. skriftligt eller verbalt. Undervisningen och bedömningen bör
därför utformas för att som helhet erbjuda elever rika tillfällen både
att utveckla och uttrycka kunskaper på en mångfald av sätt.
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Elevers prestationer kan även påverkas av faktorer, som är helt
kopplade till individen och inte primärt har med provet som sådant
eller med bedömningssituationen att göra. Exempel på sådana
faktorer är allmänna koncentrationssvårigheter och försvagad koncentration till följd av trötthet eller personliga bekymmer. Sådana
”felkällor” får naturligtvis störst genomslag vid bedömningar som
grundar sig på resultatet från ett enda provtillfälle. Om bedömningen
av eleven sker på basis av data som har samlats in vid flera tillfällen
med hjälp av både olika typer av prov och arbetsuppgifter och genom
informella observationer, så minskar risken att elevens kompetens
underskattas av denna typ av skäl (Biggs & Collis 1982; Jönsson
2009).
För vissa elever är ängslan en faktor som leder till att de inte
fullt ut förmår att visa sin kunskap i bedömningssituationer. Detta
är oftast kopplat till att de upplever bedömningen som high stakes
(Crooks & Kane 1996). Läraren kan påverka elevernas upplevelse
genom att betona att resultaten är indikerande snarare än exakta
(Harlen & Deakin Crick 2002), att eleven kommer att bedömas på
fler underlag och genom att visa att resultaten används formativt
(Dweck 1999). Birenbaum (1996) pekar också på att elevers ängslan
inför prov kan minskas om de själva får möjlighet att ibland välja
mellan olika uppgifter som prövar samma mål. Stora möjligheter
för eleverna att välja uppgiftsformat och innehåll i proven har alltså
visat sig gynna validiteten i den meningen att provresultatet ger en
så rättvisande bild av elevens faktiska kunskaper som möjligt. Men
det har också visat sig att ju större sådana valmöjligheter som provet
innebär, desto svårare är det att uppnå hög interbedömarreliabilitet
(Birenbaum 1996). Det har dessutom visat sig att vid autentiska prov
och tillämpningsuppgifter är variansen till följd av att elever presterar
olika beroende på uppgiften t.o.m. brukar vara större än variansen
mellan olika bedömare (Linn, Baker & Dunbar 1990). Detta visar att
elevernas förmåga är i hög grad kontextberoende. Här finns alltså en
paradox: om man utformar prov så att de tar hänsyn till att elevernas
förmåga är kontextberoende, så påverkar det stabiliteten och interbedömarreliabiliteten negativt.
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Taylor (1994) menar att om man vill dra nytta av de fördelar som
brukar förknippas med exempelvis autentiska uppgifter och til�lämpningsuppgifter när det gäller validitet, undervisning och lärande,
måste man emellertid överge ”mätmodellens” krav på reliabilitet.
Meningarna går isär om detta gör ”alternativa” provformat olämpligt
för syften som är high stakes (t.ex. examen eller urval). Pamela Moss
(1995) tillhör dem som menar att det faktum att man inte kan til�lämpa reliabilitetskriteriet vid alternativ bedömning inte alls nödvändigtvis utesluter att sådana prov kan ligga till grund för viktiga
beslut. I stället för kvalitetskriterier som hänför sig till psykometriska
mätningar, menar Moss att man bör använda sig av en hermeneutisk
ansats när man vill försäkra sig om kvaliteten eller rimligheten i de
slutsatser man drar av sina observationer av mänskliga handlingar.
Det kan innebära att man i stället för att sträva efter att olika bedömare ska uppnå samma resultat, låter dem mötas för att diskutera
resultaten av sina respektive oberoende bedömningar tills de når en
intersubjektiv förståelse. Moss pekar på att detta faktiskt redan är
etablerad praxis exempelvis i domstolsbeslut och vid disputationer –
bedömningar som i hög grad är high stakes.
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Effekter på elevers
lärande av olika
slags bedömning

9

Inom ramen för en systematisk kunskapsöversikt (Nordenbo m.fl.,
2009) om hur resultat från storskaliga prov används pedagogiskt,
sammanställdes internationell forskning om hur nationella prov som
sådana och liknande externt utformade tester påverkar undervisningen och elevernas lärande. Detta brukar kallas ”wash back-effekter” och uppträder som en konsekvens av att lärare och elever vet att
ett sådant prov ska komma och att denna vetskap och deras föreställningar om provets innehåll, svårighetsgrad, syfte etc. påverkar lärarens
utformning av undervisningen och inriktningen i elevernas lärande.
En viktig slutsats är att wash back-effekterna beror av om och för vem
provet är high stakes, dvs. uppfattas ha viktiga konsekvenser (ibid.).
Grundat på vetskapen att både elever och lärare anpassar sig till prov
där resultaten är viktiga både för de enskilda eleverna och för skolan,
har man i flera länder, däribland Sverige, försökt att använda sig av
nationella prov som ett sätt att påverka undervisningen i önskvärd riktning och som ett verktyg för att realisera läroplansförändringar.
I den del av kunskapsöversikten som Nordenbo m.fl. gjort som
avsåg wash back-effekter av storskaliga prov ingick 18 studier från olika
länder och i olika ämnen. Sju av dessa innehöll resultat som visade på
positiva (dvs. avsedda) förändringar av arbetet i klassrummen som en
följd av att man infört nya nationella prov eller storskaliga bedömningsprogram – några av dessa visar dock samtidigt på en del icke
avsedda och icke önskvärda effekter. Detta visar att relationen mellan
bedömning och undervisning är komplex och beror på många olika
faktorer. Elva studier visade huvudsakligen negativa wash back-effekter.
Det försök som utifrån studierna tycks ha fått mest genomgripande och varaktiga positiva effekter på undervisning och lärande är
Maryland School Performance Assessment Program (MSPAP) i USA.
Detta består av ett batteri av uppgifter av autentisk och konstruktiv
karaktär vilka prövar komplexa kunskaper såsom kreativitet, förmåga
att se nya lösningar på problem och förmåga att tillämpa kunskap i
olika konkreta sammanhang (Goldberg m.fl., 2000). Sådana uppgifter gavs till elever i skolår 3, 5 och 8 och syftet var att uppgifternas
karaktär och den kunskapssyn som de byggde på skulle inspirera
lärare att ändra sin egen undervisnings- och bedömningspraktik i
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linje med mer konstruktivistiska och samarbetsfrämjande idéer om
lärande. Elevernas lösningar bedömdes centralt under sommarlovet
av lärare som själva anmält intresse för detta och fått särskild fortbildning. Bedömarerfarenheten och fortbildningen sågs allmänt av
lärarna i delstaten som en värdefull kompetensutveckling och förhoppningen var att flertalet lärare över tid skulle få denna erfarenhet
och att den skulle spridas mellan lärare inom skolor och skoldistrikt.
Studien av Goldberg m.fl. (ibid.) som baserades på intervjuer med
lärare med och utan MSPAP-bedömarerfarenhet visade också att
lärare med bedömarerfarenhet jämfört med andra utformade sina lektioner mer i linje med den nya läroplanens intentioner; de använde
mer autentiska och sammansatta uppgifter; arbetade mer med läsoch skrivprocessen i olika ämnen samt utvecklade och använde oftare
bedömningskriterier. Lärarna var också själva övervägande mycket
positiva till MSPAP och de förändringar i synsätt och praktik som
MSPAP hade givit upphov till.
En senare studie av Parke m.fl. (2006), vilken också innefattade
klassrumsobservationer och insamlade uppgifter och annat elevmaterial, visade även den på starka avsedda effekter av MSPAP på undervisning och bedömning i klassrummet, men dessa forskare fann också
att lärare som deltagit i MSPAP-bedömning tenderade att överskatta
effekterna. I många fall menade sig lärarna ha gjort betydelsefulla
förändringar, men vid en närmare analys visade det sig att de förändringar som man de facto hade gjort var av mer ytlig karaktär. Man
hade anammat vissa tekniker och termer, men anpassat dem till den
dominerande undervisningskoden i stället för att omforma sin praktik. Som helhet menar författarna ändå att MSPAP påverkade undervisningen och bedömningen på de sätt som avsetts.
Som nämnts noterade flera studier också negativa effekter av försök att använda nationella eller liknande externa prov för att reformera undervisningen. Dessa var ofta kopplade till att resultaten av
proven användes för ”high stakes”-beslut om eleverna (betyg) eller
skolan (skolinspektion, rankning). De anpassningar som lärare gjorde
motiverades då primärt av en strävan att höja elevernas provresultat” inte, såsom ofta förutsätts i den här typen av försök, att man i
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grunden ändrar praktik för att öka kvaliteten i elevernas lärande. Harlen & Deakin Crick (2002) summerar några viktiga negativa effekter
som generellt har observerats där trycket av externa ”high stakes”bedömningar är stort:
❚❚ När ett prov är ”high stakes”, dvs. mycket står på spel för eleven,
läraren eller skolan, tenderar lärare att övergå till förmedlingspedagogik, vilket ger fördelar åt elever som föredrar denna undervisningsform och missgynnar elever som fördrar mer aktiva och
kreativa former.
❚❚ Lärares egna bedömningar blir mer inriktade på summativa
syften på bekostnad av formativa syften.
❚❚ Eleverna tenderar att tolka alla bedömningsaktiviteter som
kopplade till summativa syften – också sådana som görs med
syftet att stödja lärandet.
❚❚ Externa prov leder ofta till att undervisningstiden prioriteras till
de ämnen som proven ges i och till kunskapsformer som testas,
vilket gör att mål relaterade till kreativitet och elevernas personliga och sociala utveckling kommer i skymundan.
❚❚ Mycket tid ägnas åt att förbereda eleverna för proven; särskilt åt
att ”drilla” elever på lägre prestationsnivåer i baskunskaper.
Att Marylands storskaliga bedömningsprogram MSPAP fick så
förhållandevis goda effekter (även om de varierade mellan lärare),
tillskriver Parke m.fl. (2006) flera faktorer som gjorde programmet
speciellt i förhållande till liknande satsningar. Bland annat var det
helt baserat på komplexa tillämpningsuppgifter som ibland tog mer
än en dag att lösa och ofta innebar att eleverna skulle samarbeta med
varandra. Uppgifterna hade också tagits fram i nära samarbete med
verksamma lärare och bedömdes centralt av lärare, vilket gjorde att
lärarna upplevde dem som relevanta och kände delaktighet. Man
hade från delstatens sida också satsat stora resurser på fortbildning
av lärare och rektorer för att förankra de idéer om undervisning och
lärande som låg till grund för läroplanen och MSPAP – inte bara givit
dem en teknik. En annan viktig faktor som Parke m.fl. pekar på var
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att proven var ”high stakes” på skolnivå, men inte elevnivå (eleverna
fick inga individuella betyg på uppgifterna). Detta förhållande gjorde
att elever och lärare, samtidigt som de var motiverade att prestera så
bra som möjligt, inte upplevde den nervositet och stress som vanligen
är förknippade med high stakes-bedömningar.
Det nationella provsystemet i Sverige bygger i stor utsträckning på
samma principer som MSPAP: lärare såväl som forskare är involverade i framtagningen av proven; det finns en strävan att uppgifterna
ska synliggöra komplexa kunskaper som problemlösningsförmåga
och kreativitet såväl som mer grundläggande kunskaper; och det
finns en ambition att proven ska påverka och inspirera undervisning
och bedömning på klassrumsnivå. Men det finns också väsentliga
skillnader: de nationella proven fyller flera funktioner och ingår också
som ett viktigt underlag i betygsättningen av de enskilda eleverna,
vilket gör dem ”high stakes” även för de enskilda eleverna.1 Proven
används också för att säkra likvärdigheten i betygsättningen mellan
skolor och som underlag för statistiska analyser av skolsystemets kvalitet. Skolverket (2004a) pekar i skriften Det nationella provsystemet
i den målstyrda skolan – omfattning, användning och dilemman på att
dessa syften delvis står i motsättning till varandra och gör det svårt att
optimera provens kvaliteter som stöd för utveckling av lärande och
undervisning. I utvärderingar som görs kontinuerligt framgår dock
att lärare i stor utsträckning anser att de nationella proven håller en
hög pedagogisk kvalitet och att arbetet med bedömningen visserligen
är omfattande, men också lärorikt. En studie av de nationella proven i gymnasiet (Korp, 2006) visade dock att det också finns lärare
framför allt i klasser med förhållandevis låga resultat, som anser att de

1. Skolverket (2009a) framhåller att de nationella proven ska användas som en del
av ett allsidigt underlag av elevernas kunskaper i förhållande till betygskriterierna, men vilken tyngd provresultaten faktiskt har i betygsättningen varierar stort
mellan lärare (vissa lärare tillmäter dem relativt liten betydelse, medan andra i
princip baserar sin betygsättning helt på elevernas resultat på de nationella proven). Oavsett vilken betydelse som provbetyget faktiskt har i betygsättningen,
blir provet ”high stakes” för eleverna i den mån som de uppfattar att de har en
stor tyngd (Korp, 2006).
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anpassningar som de gör av sin undervisning för att eleverna ska klara
de nationella proven styr dem bort från kreativa och elevaktiva arbetssätt. Studien visade också att de nationella proven vad mer valida iförhållande till undervisningens form och innehåll i studieförberedande
program.
Harlen & Deakin Crick (2002) fann i kunskapsöversikten A systematic review of the impact of summative assessment and tests on students’ motivation for learning (vilken främst är inriktad på storskaliga
externa prov, men även omfattar bedömningens effekter på elevers
självförtroende och prestationer i skolan), att förutom att sådana
prov generellt har en begränsande effekt på undervisningen, så har de
också generella effekter på eleverna, t.ex. att
❚❚ upprepad träning inför prov leder till sämre självförtroende för
elever på låga prestationsnivåer
❚❚ ett starkt fokus i skolan på summativa bedömningar och resultat
leder till att elever utvecklar en yttre motivation (som bygger på
betyg och social status) på bekostnad av en inre (kunskap relaterat till mening, personlig utveckling och bruksvärde).
Författarna har också funnit att yngre elever och elever på lägre prestationsnivåer har en sämre förståelse av innebörden av betyg och
standardiserade omdömen och tenderar att tolka dem som indikationer på sin egen inneboende förmåga snarare än prestation. Också
Nordenbo m.fl. (2009) finner i sin systematiska kunskapsöversikt
starka belägg för att elever på låga prestationsnivåer och med svag tilltro till sin egen studieförmåga påverkas negativt av att delta i nationella prov och liknande tester och att få standardiserade omdömen.
Hur bedömningsuppgifter presenteras (som summativa eller formativa, ”high stakes” eller ”low stakes”) och upplevs av eleverna har
naturligtvis betydelse för hur eleverna tolkar och reagerar på bedömningssituationen (Dweck, 1999), liksom om eleverna uppfattar att
resultaten används för att planera nästa steg i undervisningen eller
enbart summativt (Nordenbo m.fl., 2009).
Nordenbo m.fl. (2009) har i sin kunskapsöversikt om hur resultat från nationella prov och andra storskaliga bedömningar används
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pedagogiskt funnit vissa belägg för att det har goda effekter på elevernas lärande om resultaten från sådana bedömningar används för
att ”skräddarsy” den fortsatta undervisningen, både på individ- och
gruppnivå. Samtidigt konstaterar författarna att det finns få studier om i vilken utsträckning som resultat från sådana prov faktiskt
används på detta sätt och hur det görs; det behövs också mer effektstudier för att se exempelvis hur olika grupper av elever påverkas.
När det gäller bedömning som görs med formativa ansatser finns
däremot starka belägg från en stor mängd studier och även metaanalyser (t.ex. Black & William, 1998 och Hattie & Timple, 2007), för
att sådan bedömning, om den utformas i linje med lärandemålen,
varieras till sin form, och resulterar i feedback av hög kvalitet (se
avsnittet ”feedback” i kapitlet ”hur kan resultatet rapporteras”), har
mycket stor och positiv effekt på elevers prestationer, självförtroende,
motivation och metakognitiva färdigheter. Effekterna är särskilt stora
för elever på låga prestationsnivåer, påpekar Black & William (ibid.).
Nedan presenteras några av de implikationer för praxis som Harlen
& Deakin Crick (2002) ser av resultatet av sin kunskapsöversikt, och
som fungerar som råd till dem som arbetar i skolan:
❚❚ Minska den begränsande effekten på undervisningens innehåll
och form genom kompetensutveckling som fokuserar lärandemål och sätter elevernas kunskapsutveckling i centrum.
❚❚ Diskutera lärandemål (snarare än prestationsmål) med eleverna
och ge feedback i förhållande till målen.
❚❚ Utveckla elevernas förståelse av målen och bedömningskriterierna och låt dem träna på att utvärdera kvaliteter i egna arbeten
i förhållande till mål och kriterier.
❚❚ Utveckla tillsammans en policy på skolan om bedömning både
för formativa och summativa syften med andra lärare och pedagogisk personal och gör eleverna delaktiga. Se till att syftet med
all form av bedömning är tydligt för alla, inklusive elever och
föräldrar.
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❚❚ Arbeta strategiskt för att utveckla elevers förmåga till självreglering och positiva relationer mellan lärare och elever, mellan
elever och mellan lärare.
❚❚ Undvik jämförelser av elever baserade på resultat.
❚❚ Presentera resultat från bedömningar som reflexiva, oprecisa,
tentativa och indikerande, snarare än som objektiva och definitiva.
❚❚ När elever ska bedömas för summativa syften, t.ex. genom
prov; undvik att de får uppleva nederlag genom att misslyckas
(eftersom sådana upplevelser har en negativ effekt på elevernas
självförtroende och deras fortsatta engagemang i skolarbete).
Låt dem göra provet när deras lärare bedömer att de har nått en
tillräcklig kunskapsnivå för att klara kraven.
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Avslutande tankar

10

I boken har jag velat visa att bedömning är ett element i all undervisning och allt lärande, även om den inte alltid är så synlig. Ett annat
centralt tema är att bedömningens teori och praktik alltid påverkas av
förändringar i samhället och sätt att se på kunskap och lärande. Om
detta och om grundläggande begrepp i bedömningsforskningen kan
man läsa i bokens första del. I detta avslutande kapitel har jag valt att
lämna dessa mer generella delar därhän och fokusera den forskning
som rör pedagogiska aspekter på bedömning, dvs. kunskaper som är
centrala för lärare för att kunna hantera bedömning som en del av
undervisning och lärande. Några exempel på teman som lyfts är hur
man kan resonera kring val av bedömningsform, olika bedömningars
konsekvenser för lärande och effekter av olika slags återkoppling. En
slutsats är att effekterna och innebörden av olika bedömningspraktiker på individ- och skolnivå aldrig är givna utan beror på det pedagogiska sammanhanget. Det innebär att undervisningens innehåll,
arbetssätt, ”klassrumskulturen” och elevers förutsättningar av olika
slag har betydelse för hur en bedömningsform påverkar utbildningens
processer och resultat.

Bedömning i undervisningsprocessen
I en målstyrd skola behövs bedömningen för att binda ihop hela
undervisningsprocessen och hjälpa eleverna att förstå och närma sig
undervisningsmålen. Bedömning sker under hela undervisningsprocessen – från planeringsfasen till bedömningen av resultatet. En bra
lektionsplanering utgår alltså från en klar tanke om vad eleverna ska
lära sig och grundar sig på lärarens bedömning av vad eleverna redan
kan och vad de är intresserade av. Denna bedömning kan grunda
sig på en analys av olika arbeten och resultat från prov som eleverna
har gjort tidigare och den kan vara mer eller mindre systematisk.
I bedömningen använder läraren också generella didaktiska kunskaper, baserade exempelvis på tidigare undervisningserfarenhet, utbildning och samtal med kolleger (se t.ex. Jönsson, 2009). Härefter kan
läraren tillsammans med eleverna göra en första översiktlig planering
av vägen fram till målen (det som av Skolverket kallas en lokal pedagogisk planering).
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Under lektionerna behöver läraren kalibrera sin bedömning av vad
gruppen och de enskilda eleverna kan genom att kontinuerligt ”läsa
av” hur eleverna svarar an på förklaringar och exempel, hur de hanterar uppgifter och frågor och hur de själva ställer frågor. Vissa lärare ser
systematiskt till att skaffa sig en bild av vad alla elever i gruppen kan,
exempelvis genom att ställa välplanerade frågor som ska besvaras av
alla elever och inte bara de som spontant räcker upp handen (William
m.fl., 2003). Kanske visar det sig att inte alla elever har den förförståelse som läraren utgick ifrån i den ursprungliga planeringen. Läraren
kan då snabbt besluta att stanna upp och förklara eller be eleverna
utveckla och jämföra olika sätt att förstå exempelvis ett begrepp eller
en process. Lärare kan också ta hjälp av varandra för att analysera vad
det beror på om några elever verkar oengagerade och hitta alternativa
vinklingar eller arbetsformer. Den skickliga läraren använder informationen från kontinuerliga ”mikrobedömningar” för att göra anpassningar av undervisningen under vägen, så att alla elever får chans att
gå framåt i sitt lärande (t.ex. Nordenbo, 2009).

Bedömning i lärprocesser
Också i själva lärprocesserna är bedömning ett integrerat element.
Elever agerar utifrån vad de själva bedömer som möjligt och önskvärt
utifrån normer, förutsättningar och resurser som de ser hos sig själva
och i omgivningen.
Exempel: En elev sitter och tittar ut genom fönstret på mattelektionen i stället för att arbeta med uppgifterna. Vid lärarens genomgång i början av lektionen märkte eleven direkt att hon inte förstod,
så tankarna började snart vandra. När läraren frågade om det var
någon som inte hade förstått räckte hon trots det inte upp handen –
det var ju inte bara en liten detalj hon inte har förstått och hon kunde
inte be läraren börja från början. Alla i klassen är smartare, tror hon.
På lektionerna försöker hon dölja att hon inte hänger med samtidigt
som hon intalar sig själv att matte inte är viktigt för henne. Hon
hatar matte och hon tänker att hon aldrig kommer att syssla med det
när skolan är över. Lektion efter lektion går på så sätt utan att hon
engagerar sig i att utveckla sitt matematiska kunnande.
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En annan elev tycker att böckerna med mycket bilder och stor text
börjar kännas tråkiga och ber att få en riktig kapitelbok att läsa. Han
har bedömt att han nu läser så bra att han inte behöver bilderna och
kan fokusera på handlingen mer än själva läsningen. Boken som han
väljer från lärarens låda har ett spännande omslag, men är svårare att
läsa än han trodde. Det går trögt och är inte så lätt att följa handlingen,
men det är roligt att bara tänka att han är en sådan som själv läser
tjocka kapitelböcker. Han tar upp boken så fort han kommer hem och
kämpar vidare med det första kapitlet som han började på i skolan.
Elevers bedömningar av sin egen förmåga har stor betydelse för i
vilken utsträckning de är beredda att engagera sig i fortsatt lärande.
Elever som tror att de kan utvecklas agerar utifrån det och blir successivt allt duktigare, medan elever som tror att de misslyckas om de försöker avstår från utmaningar och inte utvecklar sin kunskap i ämnena
– men däremot en alltmer alienerad elevroll och syn på lärande. Om
detta har t.ex. Stiggins (2010) och Dweck (1999) skrivit.
Deras forskning, liksom t.ex. Shute (2008), visar dessutom tydligt
att elevernas bedömning av sig själva, liksom deras sätt att tänka om
vad det innebär att vara intelligent och vad som krävs för att lyckas i
skolan, påverkas starkt av lärares bedömningar. Eleverna tolkar och
använder den återkoppling som de får från lärare i form av t.ex. provresultat, kommentarer till arbeten, skriftliga omdömen och betyg. De
söker också aktivt efter signaler i lärarnas bemötande. Lärares avsiktliga
och planerade såväl som deras spontana, underförstådda respons på det
som eleverna gör och säger får alltså konsekvenser – inte bara för elevernas motivation och självbild, utan också (och därigenom) för deras
faktiska lärande och utveckling (Stiggins, 2010). Konsekvenserna av
bedömningarna kan antingen vara i linje med vad vi vill åstadkomma
med undervisningen och främja elevernas lärande och motivation, eller
motverka undervisningens syfte och försämra förutsättningarna för
fortsatt lärande. De kan bidra antingen till att minska prestationsgapet
mellan elever eller leda till ökad differentiering. Att lärare har goda
kunskaper om hur bedömning påverkar elevers förutsättningar för
lärande på kort och lång sikt är därför av kritisk betydelse för att alla
elever ska få samma chans att lära sig och utvecklas i skolan.
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Bedömning på ”gräsrotsnivå”
Ett av de viktigaste budskapen i den moderna bedömningsforskningen är att det ligger en stor potential i att arbeta med bedömning
på ”gräsrotsnivå”, dvs. att de som själva ska använda informationen
från bedömningarna för att kunna förbättra, också ”äger” bedömningarna – eller åtminstone känner ett ”delägarskap” (t.ex. Nordenbo
m.fl., 2009, William, 2010). Det kan innebära
❚❚ att elever tidigt tränas i att utvärdera och identifiera kvaliteter
och utvecklingsbehov i sina egna arbeten med hjälp av kriterier,
och på så sätt utvecklar en självständig förmåga bedöma och
utveckla kvalitet i olika slags arbeten
❚❚ att lärare inför varje arbetsområde tänker in hur eleverna ska få
tillfälle att utveckla och visa kunskaper i förhållande till mål och
kriterier och utformar uppgifter och kriterier som ger både läraren och eleverna den information som de behöver för att kunna
ta nästa steg i undervisningen och lärandet.
Med detta sätt att tänka blir bedömningen ett hjälpmedel för läraren att dels utforma en undervisning som är effektiv i förhållande
till målen, dels kommunicera till eleverna vad som är väsentligt och
hjälpa dem att utveckla en självständig förståelse av vad kvalitet innebär. Det handlar inte om att lärare ska addera olika nya bedömningsaktiviteter till det som man redan gör i klassrummet, utan om att ta
hjälp av olika bedömningsstrategier för att omforma undervisningen
så att den blir effektiv i förhållande till målen och erbjuder alla elever
en chans att gå framåt och att se sina framsteg i skolan. Den tid som
initialt läggs på att lägga om undervisningen och integrera formativ
bedömning har läraren igen genom att eleverna i ökad utsträckning
kan använda varandra som resurser för sitt lärande, blir mer motiverade och kan arbeta mer självständigt (Black, Harrison, Lee, Marshall
& William, 2003).
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Själv- och kamratbedömning
Flera metaanalyser av forskning visar att elevers förmåga att utvärdera
sina resultat och ”styra” sina egna lärprocesser är av stor betydelse för
deras kunskapsutveckling. Självbedömning med hjälp av kriterier blir
ett sätt att ”lära sig att lära” och är en bärande komponent i formativ
bedömning. Kriterierna fungerar då som en vägledning i elevernas
lärprocess (Shute, 2008; Hattie & Timperley, 2007). För att självbedömningen ska fylla den funktionen behöver eleverna ha hjälp med
att tolka kriterierna och att analysera kvaliteter i egna och andras
arbeten utifrån dem. De behöver se exempel på lösningar och svar på
olika kvalitetsnivåer och ”de behöver se, analysera och diskutera olika
lösningar på samma problem utifrån frågan – vad är kvalitet?” (Jönsson, 2009 s. 36). Kamratbedömning ger dels eleverna tillgång till
olika lösningssätt, dels träning i att ställa konkreta arbeten i relation
till kriterier. På så sätt kan kamrat- och självbedömning leda till att
elever successivt utvecklar en självständig känsla för vad som karaktäriserar arbeten av hög kvalitet (ibid.) och strategier för att sträva dit
– dvs. självreglering (Stiggins, 2010).
Återkoppling
Feedback eller återkoppling kan, ”rätt” utformad och använd, ha
mycket gynnsamma effekter på elevers lärande och även på deras
motivation och syn på sin egen förmåga (t.ex. Black & William, 1998
och Hattie & Timperley, 2007). En mekanism i detta är att feedback
kan hjälpa elever att förstå att förmågor och färdigheter kan utvecklas
genom övning och ansträngning och att fel och misstag är en del av
lärandet (Shute, 2008). Viktiga förutsättningar för att återkoppling
ska få dessa goda effekter är att eleverna har undervisningsmålen
klara för sig och ser en tydlig koppling mellan mål, återkoppling och
bedömningskriterier. Det är också viktigt att eleverna uppfattar målen
som tydliga, intressanta och nåbara. Feedback som stödjer lärande
brukar beskrivas i tre komponenter. Den ska visa var eleven befinner sig, var målet finns och hur eleven kan komma dit. Bäst effekt på
elevers lärande har återkoppling som bygger på tidigare bedömningar,
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som pekar på sådant som eleven redan kan och på hur eleven kan
använda sin kunskap för att förbättra sin prestation, och när den ger
råd för fortsatt utveckling. Särskilt för elever med låga resultat är det
viktigt att visa på de framsteg som eleverna har gjort (Shute, 2008).
För att ge eleven bra vägledning för fortsatt lärande bör feedbacken
både ge konkret information som relaterar elevens arbete till den specifika uppgiftens krav och relatera till mer övergripande och generella
kvalitetskriterier.
Några studier visar att återkoppling även kan ha negativa effekter
på elevers fortsatta lärande. Det gäller särskilt återkoppling som jämför elevernas resultat med varandras (Harlen & Deakin Crick, 2003),
som riktas mot eleven som person och som påverkar elevens självbild
negativt. Särskilt sårbara är elever på låga prestationsnivåer. Dessa
elever ser ofta låga poäng eller betyg på en uppgift som en indikation på låg förmåga och förväntar sig att få låga resultat också i fortsättningen (Kluger & DeNisi, 1996). Flera forskare (t.ex. Hattie &
Timple, 2007 och Shute, 2008) avråder från att ge betyg på enskilda
uppgifter, eftersom betyg och standardiserade omdömen är alltför
informationsfattiga för att kunna vägleda eleven mot målet, och samtidigt möjliggör att eleverna jämför sig med varandra.
Något som, kanske förvånande, har visat sig minska motivationen hos elever är belöningar, och särskilt materiella sådana som t.ex.
guldstjärnor. Detta gäller åtminstone för uppgifter som eleverna från
början upplever som intressanta och engagerande, medan effekten när
det gäller tråkiga uppgifter är nära noll eller svagt positiv (Hattie &
Timperley, 2007).

Att välja bedömningsform efter syfte
När man som lärare ska bestämma sig för vilka bedömningsmetoder
som ska användas är det viktigt att tänka på att olika bedömningssätt
(t.ex. portfolio, tillämpningsprov och test) har utvecklats för att svara
mot olika behov och fylla olika funktioner. Därför kan en bedömningsmodell vara väl lämpad för vissa syften, och samtidigt få övervägande negativa effekter i förhållande till ett annat syfte.
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I bedömningar som ligger till grund för viktiga beslut som påverkar enskilda elevers framtid eller som får exempelvis ekonomiska
konsekvenser för en skola (dvs. bedömningar med ”high stakes”),
måste kraven ställas högt på att alla får visa sina kunskaper under
samma förhållanden och att prestationerna bedöms på samma sätt.
Om bedömningen dessutom ska kunna användas för att göra jämförelser på olika nivåer, behöver resultaten kunna kvantifieras. Ju mer
standardiserat svarsutrymmet är, desto lättare är det att försäkra sig
om att svaren är entydiga och bedöms på samma sätt, och att kvantifiera och jämföra resultaten. Å andra sidan är det begränsat vad för
slags kunskaper som man med god validitet kan bedöma med hjälp
av sådana prov. Om bedömningen riktas mot de kunskaper som lät�tast låter sig bedömas snarare än dem som är mest centrala i undervisningen, är det de lätt mätbara kunskaperna, snarare än läroplanens
mer komplexa mål, som kommer att bli styrande för lärande och
undervisning.
Om bedömningens syfte huvudsakligen är att bidra till utvecklingen av elevens lärande behövs en metod som synliggör inte bara
vad eleven kan, utan också vad hon inte kan och vilket slags stöd hon
behöver. Att elevernas prestationer ska kunna jämföras med varandra är då inte relevant, och kan till och med vara kontraproduktivt.
Tyngdpunkten läggs i stället på att skapa bedömningsformer som är
stimulerande för eleverna och låter dem visa sina kunskaper på sätt
som så långt som möjligt motsvarar kraven och villkoren i de situationer där kunskapen ska användas.
I skolan används bedömningar både både formativt och summativt. Både betyg och skriftliga omdömen bygger på att elevers arbeten och resultat från många olika slags uppgifter och prov värderas
i förhållande till kunskapskrav. Den mål- och kunskapsrelaterade
läroplanen bygger på principen att ett allsidigt underlag för bedömning i slutet av terminen skapas som ett resultat av olika aktiviteter
som eleverna engagerar sig i för att lära sig. Bedömningens formativa
och summativa funktioner länkas genom att uppgifternas och provens innehåll och form syftar mot läroplanens mål. Lundahl (2006)
benämner detta som ”läroplansvaliditet”.
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Ett arbetsområde inbegriper oftast flera läroplansmål och olika
aspekter av kunskap. Olika elever är också olika bekväma med olika
sätt att uttrycka kunskap. Genom att använda varierade uppgifter
ökar man chansen för alla elever att visa sin kunskap på ett så ful�lödigt sätt som möjligt i förhållande till undervisningsmålen. Det
gynnar såväl betygens validitet som elevernas kunskapsutveckling av
flexibla robusta kunskaper. Lika viktigt som kvaliteten i den enskilda
bedömningsuppgiften är alltså att den kombination av olika slags
prov som används speglar undervisningens syfte och att eleverna ser
denna koppling (se Kane, Crooks och Cohens validitetsmodell som
presenteras i Jönsson 2009, s. 49).
Det har också visat sig bra att ge elever tillfälle att ibland välja
hur de vill visa sin kunskap (t.ex. muntligt, skriftligt eller praktiskt)
(Birenbaum, 1996) och att välja när de är redo att bli bedömda. Harlen & Deakin Crick (2003) konkluderar från flera studier att man
bör undvika att utsätta elever för bedömningar som de sannolikt inte
klarar av, eftersom erfarenheten av misslyckande riskerar att leda till
att eleven hämmas i sitt fortsatta lärande. Kvaliteter som flexibilitet,
komplexitet och kreativitet i uppgifter, vilka är kopplade till läroplansvaliditet och hänsyn till elevers olikheter, kan dock vara svåra att
förena med kraven på entydighet och likvärdighet som är förenade
med exempelvis betygsättning.

Bedömningsforskningens utmaningar
Konflikten mellan å ena sidan läroplansvaliditet och tanken att alla
elever ska få växa och komma till sin rätt i skolan på sina villkor, och
kraven på att betyg ska vara helt likvärdiga å den andra kan aldrig
fullt ut lösas. Bedömningsforskare med olika kunskapsteoretiska
utgångspunkter föreslår olika principiella strategier för att hantera
denna konflikt: att öka betoningen på tekniker och verktyg som kan
öka entydigheten i bedömningen även av komplexa kunskaper (t.ex.
att utveckla matriser, nationella prov och andra bedömningsstöd)
är den diskurs som dominerar i bedömningsforskningen. En annan
väg bygger på en syn på lärande och undervisning som processer
som aldrig fullt ut kan förutses och styras och bedömning som en
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hermeneutisk akt, ett seende som fordrar en kvalificerad och engagerad blick byggd på en djup förståelse av de processer som studeras
(Eisner, 1991).
En annan konflikt som speglas i forskningen gäller om bedömning ska ses i första hand som ett verktyg för elever och lärare att
ta makten över lärande och undervisning, eller som ett redskap för
staten och för olika aktörer i den globala marknadsekonomin att ta
kontroll över elevers och lärares lärande, tänkande och förhållanden
(se t.ex. Ball, 2003). Ständigt ökande krav på elever, lärare, skolor och
stater att rättfärdiga, försvara och helst förbättra sin position genom
att uppvisa resultat är, liksom de förluster på alla dessa nivåer som
följer av att hamna sist i rangordningen, en högst påtaglig realitet.
En bedömningsapparat som åstadkommer denna skiktning på ett
sätt som framstår som legitimt har varit en förutsättning för denna
utveckling. Å andra sidan - på samma sätt har välutvecklade bedömningsmodeller varit en förutsättning för att undersöka ojämlikhetsmönster i utbildningssystemet och – kanske viktigast av allt – bedömning för lärande har visat sig vara det kanske kraftfullaste verktyget
för att minska resultatskillnader i skolan.
Något som vi fortfarande vet alldeles för lite om är dock hur all
denna bedömning av olika slag och med olika syften faktiskt ter sig
ur elevernas perspektiv. Kanske är det den mest angelägna frågan för
den svenska bedömningsforskningen i dag.
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i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig
i skolan? Vilka kunskaper är värda att överföra till nästa
generation? Hur kan man som lärare veta vad någon annan
kan och vet?
Dessa stora frågor brottas många lärare och rektorer
dagligen med men hur hanterar man dem i det vardagliga
arbetet? För att nå en rikare bedömning måste vi reflektera kring arbetssätt och hur vi talar om bedömning och
kunskap.
I den här kunskapsöversikten sammanställs forskning

Kunskapsbedömning – vad, hur och varför?

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om

inom området bedömning och den riktar sig främst till
lärare och rektorer.
www.skolverket.se/forskning
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