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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur årskurs ett och 

årskurs två-elever uppfattar formativ och summativ bedömning i samband med 

sin läs- och skrivutveckling. För att undersöka elevers uppfattningar om 

formativ bedömning i sin läsutveckling användes metoden stimulated recall i 

studien. Därefter intervjuades elever från årskurs ett och årskurs två i par eller i 

grupp för att undersöka deras uppfattningar om summativ bedömning i sin 

skrivutveckling. I studien deltog totalt 15 elever. Resultatet visar att eleverna 

bara delvis förstår syftet med formativ bedömning. Resultatet visar vidare att 

eleverna har lättare att uppfatta syftet med summativ bedömning än formativ 

bedömning. De slutsatser vi har dragit i studien är att den formativa 

bedömningen blir för abstrakt för eleverna om läraren inte arbetar tydligt med 

läroplanens mål och vidare att den summativa bedömningen blir mer konkret 

för eleverna då det t.ex. handlar om antal rätt på prov. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: formativ bedömning, summativ bedömning, lågstadieelever, läs- och 

skrivinlärning, stimulated recall, semistrukturerad intervju 
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1 Inledning 

I en tidigare studie har vi undersökt lärares användning av formativ bedömning, 

utifrån studien fick vi reda på att lärare tycker att formativ bedömning är 

tidskrävande. Trots att lärarna i studien tyckte att det var tidskrävande med formativ 

bedömning ansåg de att formativ bedömning är betydelsefullt för elevernas lärande 

(Brunstedt & Olivas, 2016). I dagsläget finns det gott om forskning på hur lärare kan 

tillämpa formativ bedömning i klassrummet (Hirsh & Lindberg, 2015), men hur 

förhåller sig elever till den formativa bedömningen? Som elever i den svenska 

grundskolan har vi under nio år haft skolplikt och ständigt blivit bedömda. 

Bedömningar på vår kunskap har förmodligen skett på många olika sätt men vi har 

upplevt att dessa bedömningar endast framförts till oss som elever under 

utvecklingssamtal. I samband med utvecklingssamtalen upplever vi att vi endast fick 

slutgiltiga ”betyg”, alltså summativa bedömningar. Enligt Korp (2011) sker 

summativa bedömningar genom exempelvis prov. Utifrån proven får läraren 

underlag till omdömen och utvecklingssamtal. Summativa bedömningar visar hur väl 

eleven uppnått målen (Hult & Olofsson, 2011). I rapporten ”Formativ bedömning på 

2000-talet” skriver Hirsh och Lindberg (2015) att forskare tycks vara överens om att 

formativa praktiker bör införas mer i skolan, då summativa bedömningar tar större 

plats i skolans undervisning. I och med samhällets och skolans utveckling, har fokus 

förflyttats från elevernas resultat till elevernas inlärningsprocesser (Korp, 2011). 

Genom implementeringen av den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (lgr11, Skolverket, 2011a), har nya synsätt på 

bedömning av elevers kunskaper och förmågor införts i skolans verksamhet. 

Skolverket förespråkar, genom både sin hemsida och indikationer i lgr11, att 

bedömning ska vara ett redskap för lärande. Bedömning för lärande sker genom 

formativ bedömning, bedömning kan dock få konsekvenser för elevers lärande och 

det finns en risk att sänka elevers självkänsla och motivation (Wery & Thompson, 

2013). Forskningen om bedömning ur elevperspektiv i de tidiga åren är ytterst 

begränsad och perspektivet bör enligt Skolverket (2016b) kartläggas ytterligare.  

Eftersom det ställs höga krav på elevers lärande och tydliga krav på vad läraren ska 

bedöma anser vi att det är viktigt att undersöka elevers upplevelser av bedömning. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a) ställer specifika krav på att läraren ska 

synliggöra bedömningen av elevens kunskapsutveckling för eleven. Eleven ska i sin 

tur ta ansvar för sin kunskapsutveckling, men det verkar finnas relativt lite 

vetenskapliga studier om huruvida eleven förstår syftet med bedömning för lärande 

eller inte.  

 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur ett urval av årskurs 

ett och årskurs två-elever uppfattar formativ och summativ bedömning i samband 

med sin läs- och skrivutveckling. Syftet konkretiseras genom följande 

forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar ett urval årskurs ett och årskurs två-elever formativ 

bedömning i samband med sin läs- och skrivutveckling?  

2. Hur uppfattar ett urval årskurs ett och årskurs två-elever summativ 

bedömning i samband med sin läs- och skrivutveckling? 

3. På vilket sätt uppfattar årskurs ett-elever jämfört med årskurs två-elever 

bedömning, såväl formativ som summativ bedömning, på sin läs- och 

skrivutveckling?   

1.2 Disposition 

I kapitel 2 redogör vi för studiens bakgrund och presenterar aktuell forskning inom 

området bedömning. Kapitlet ”Bakgrund” är uppdelat i fem avsnitt. Det första 

avsnittet ger information om syftet med bedömning, vidare i avsnitt två och tre 

förklaras formativ och summativ bedömning. I det fjärde avsnittet redovisas hur 

bedömning kan påverka elevers motivation. De två olika sätten att bedöma, formativ 

och summativ bedömning, har olika teoretiska ursprung, därför kommer det 

sociokulturella perspektivet och det behavioristiska perspektivet att redogöras för i 

avsnitt 2.5. I kapitel 3, metod och material, beskriver vi studiens val av metod och det 

material som har använts för att i undersökningen uppnå studiens syfte. De 

forskningsetiska övervägandena tas också upp i metodkapitlet. I resultatkapitlet, 

kapitel 4, redovisas den data som blivit insamlad i två olika avsnitt. De två avsnitten 

heter ”Elevers uppfattningar av formativ bedömning” och ”Elevers uppfattningar av 

summativ bedömning”, och resultatet i dessa avsnitt är kategoriserade i årskurs ett 
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och årskurs två. I analyskapitlet, kapitel 5, kopplar vi ihop delar av resultatet med de 

två teoretiska perspektiven. Diskussionskapitlet, kapitel 6, inleds med en 

metoddiskussion, där vi kritiskt diskuterar vårt val av metod. Därefter följer en 

resultatdiskussion, där vi utifrån vår bakgrund bl.a. tidigare forskning diskuterar det 

resultat vi har fått. Slutligen, i kapitel 7, kommer undersökningens avslutning. I 

avslutningen redovisas våra slutsatser utifrån studiens syfte.  
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2 Bakgrund 

I det här kapitlet redovisas studiens bakgrund. Bakgrunden är indelad i fem olika 

avsnitt; syftet med bedömning, formativ bedömning, summativ bedömning, 

bedömningens påverkan på elevers motivation och de teoretiska perspektiven. De två 

perspektiven vi redovisar för är det sociokulturella perspektivet och det 

behavioristiska perspektivet. De två perspektiven har nämligen relevans för de två 

olika sätten att bedöma.  

2.1 Syftet med bedömning  

I den svenska skolan blir elever bedömda dagligen på sin kunskapsutveckling. När 

den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) utformades så ändrade skolan fokus från 

elevernas resultat till elevernas inlärningsprocess och resultat (Korp, 2011). 

Läroplanen (Skolverket, 2011a) har ett målrelaterat betygssystem. Skolverket skapade 

ett nytt betygssystem för att få en precisering av mål och krav. Det nya 

betygssystemet har en bokstavsskala från F-A. I de yngre åldrarna, som det är fokus 

på i denna undersökning, har regeringen bestämt att ha omdömen som ska skrivas en 

gång varje termin. Regeringen har även beslutat att ha kunskapskrav som ska uppnås 

i årskurs 3, 6 och 9 (Lundahl, 2011). Lundahl (2011) beskriver kunskapskraven som 

en fördel då läraren får en tydligare bild av elevernas kunskapsutveckling redan från 

årskurs tre.   

Det är elevernas förmågor som bedöms i skolan och det är läraren som har 

huvudrollen i arbetet, med stöd i styrdokumenten, från kolleger och skolledningen. 

Det är viktigt för läraren att se till elevens ålder och mognad när det kommer till att 

eleven ska ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling, exempelvis när eleven ska 

utveckla sina studieresultat för att uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2016b).  

Bedömning i skolan delas vanligtvis upp i två begrepp, formativ och summativ 

bedömning (Hult & Olofsson, 2011). Den formativa bedömningen ska främja elevers 

lärande, genom att uppnå mål med hjälp av undervisning från lärare. Den summativa 

bedömningen visar hur väl eleven uppnått målen. Det kan visas genom provresultat 

eller resultat på diagnoser (Hult & Olofsson, 2011). Enligt forskningen skriver Hirsh 

& Lindberg (2015)  att formativ och summativ bedömning grundar sig i två olika 
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teoretiska traditioner. Formativ bedömning vilar på ett kognitivistiskt perspektiv och 

sociokulturella traditioner medan summativ bedömning relateras till psykometri och 

ett behavioristiskt grundantagande om kunskap och lärande (Hirsh & Lindberg, 

2015). 

Korp (2011) menar att det är viktigt att använda sig av både formativ och summativ 

bedömning. Genom att läraren integrerar formativ och summativ bedömning, får 

lärarens bedömning en större mätsäkerhet. Om läraren endast använder sig av 

summativa bedömningar kan tillförligheten minska eftersom den endast grundar sig 

på bedömning vid enstaka tillfällen. Under arbetets gång ska läraren ge återkoppling 

till eleverna (formativt syfte), och samtidigt ge en avslutande bedömning i slutet av 

arbetet genom prov eller skriftligt omdöme (summativt syfte) (Korp, 2011).  Det är 

viktigt att den formativa och summativa bedömningen hänger ihop, att elever får 

återkoppling på det som varit på provet. Korp (2011) beskriver vikten av att använda 

summativa bedömningar eftersom de också sker på en högre nivå än klassrumsnivå. 

Summativa bedömningar sker även på en utbildningsnivå, där man vill mäta 

kunskapsnivån hos alla elever i landet, genom exempelvis Program for International 

Student Assessment (PISA) och Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) (Korp, 2011).   

2.2 Formativ bedömning 

Begreppet formativ bedömning kan inneha olika betydelser beroende på vilken 

tradition man kopplar det till (Hirsh & Lindberg, 2015). Formativ bedömning 

uppfattas som nytt begrepp men bedömningsformen har funnits sedan 1950-talet. 

Begreppet kopplas oftast samman med Paul Black och Dylan Wiliam(1998), som 

utförde en undersökning om formativ bedömning, ”Assessment and Classroom”. Den 

undersökning Black och Wiliam gjorde, fick uppmärksamhet inom skolverksamheten 

och fick på slutet av 1990-talet sitt stora genombrott. Formativ bedömning beskrivs 

som ett redskap för lärande (Hirsh & Lindberg, 2015).   

Bedömning för lärande förklaras genom att med hjälp av läraren ska eleven minska 

gapet mellan nuvarande kunskapsnivå och målen i läroplanen. Genom att specificera 

och tydliggöra målen, underlättar och tydliggör läraren för eleverna vad som 

förväntas och kan på så sätt hjälpa eleverna att få en uppfattning om sin 

kunskapsutveckling (Hattie & Timperley, 2007). Hattie och Timperley (2007) menar 
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att det är både positivt och effektivt med specifika mål, om målen är konkreta för 

eleverna så vet eleverna vad som krävs av dem.  

Inom formativ bedömning finns det olika redskap att arbeta med, effektiv feedback  

är ett av de redskapen. Effektiv feedback kan både lärare och elev använda sig av, 

samt ha en förståelse om. Tre frågor som ska arbetas efter i effektiv feedback är: Vart 

är jag på väg? Hur är jag på väg? Vad är nästa steg? För att detta redskap ska fungera 

i klassrummet måste eleverna vara medvetna om den egna kunskapsnivån och vilka 

mål som behöver uppnås (Hattie & Timperley, 2007). Hult och Olofsson (2011) 

beskriver lärarens arbete som komplext när de ska bedöma elevernas kunskap och 

förståelse. Det blir därför viktigt att både elever och lärare tolkar, förstår och 

diskuterar målen tillsammans.  

Återkoppling (på engelska ”feedback”) är i skolsituationer respons på elevens 

prestation till exempel gentemot målen. Lärare, klasskamrater och böcker kan ge 

respons till elever på olika sätt. Lärare kan ge korrigerande information till eleven, en 

klasskamrat kan ge alternativa nya arbetsstrategier och en bok kan ge eleven ny 

information för att klargöra nya idéer (Hattie & Timperley, 2007). Hattie och 

Timperley (2007) menar att återkoppling tillsammans med utmanande mål bidrar till 

mer engagerade elever och att fler elever når högre mål. Återkoppling kan även få 

negativa konsekvenser, om det blir för mycket återkoppling förflyttas fokus från 

uppgiften till responsen.  

Kamratbedömning är ett annat verktyg som används inom formativ bedömning. 

Kamratbedömning är ett arbetssätt där eleverna får bedöma varandras arbeten i 

skolan. Det går att utforma arbetssättet på olika sätt beroende på ålder och mognad 

bland eleverna. Det finns både positiva och negativa effekter med kamratbedömning. 

Lundahl (2011) menar att elevernas förmåga att bedöma sitt eget arbete samt sin 

kunskap ökar när eleverna använder sig av kamratbedömning. Han menar även att 

elever kan fungera som bättre resurser för varandra än vad läraren kan i vissa 

situationer (Lundahl, 2011). Hirsh och Lindberg (2015) påstår däremot det motsatta. 

De skriver att elevernas kunskapsnivå kan vara för outvecklad och ge felaktiga 

bedömningar.  Forskarna menar att det finns för lite forskning om kamratbedömning 

som bedömningsverktyg, det är därför svårt att säga hur kamratbedömning påverkar 

elevers lärande (Hirsh & Lindberg, 2015).  
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Det sista redskapet som kommer att beskrivas i det här avsnittet är självbedömning. 

För att introducera självbedömning är det vanligast att man tar steget genom 

kamratbedömning. Eleverna får genom kamratbedömning förmågan och kunskapen 

om hur man går tillväga för att bedöma, som de sedan kan tillämpa på sig själva dvs. 

självbedömning. När eleven använder självbedömning ska eleven reflektera över sitt 

arbete gentemot målen i läroplanen. Hirsh och Lindberg (2015) skriver att det finns 

lite forskning på självbedömning, men den forskning som gjorts har visat positiv 

effekt på lärande (Hirsh & Lindberg, 2015). 

Inom forskningen skiljer forskarna på formativ och summativ bedömning. Den 

formativa ska främja elevers lärande att uppnå mål med hjälp av undervisning från 

lärare. Den summativa bedömningen visar hur väl eleven uppnått målen. Det kan 

visas genom provresultat eller resultat på diagnoser (Hult & Olofsson, 2011). 

2.3 Summativ bedömning  

Summativ bedömning sker i skolan genom prov och diagnoser. Informationen från 

ett prov kan lärare använda för att stärka elevens lärande utifrån provresultatet 

(Skolverket, 2011b). Syftet med summativ bedömning är att ge läraren ett underlag 

till omdömen och till utvecklingssamtal. Ytterligare ett syfte med summativa 

bedömningar kan vara att läraren ska kunna förbättra sin undervisning (Korp, 2011).  

På lågstadiet betygssätts inte elever, men de ska däremot få skriftliga omdömen 

presenterade under utvecklingssamtal. Varje enskild elev får en individuell 

utvecklingsplan (IUP) där elevens kunskapsutveckling bedöms. En IUP fungerar både 

summativt och formativt.  Den summativa delen i elevers IUP är en skriftlig 

lägesrapport som beskriver elevers prestationer gentemot målen i läroplanen. Från 

den summativa delen kan elever och lärare sätta nya mål om hur eleven ska 

utvecklas, i ett formativt syfte (Skolverket, 2016a).  

2.4 Bedömningens påverkan på elevers motivation 

Genom bedömning kan motivationen hos eleverna påverkas både positivt och 

negativt, beroende på huruvida läraren lägger fokus på eleven inre eller yttre 

motivation (Wery & Thompson, 2013). Forskarna Jessica Wery & Margareta Maria 

Thompson (2013) har i sin artikel ”Motivational strategies to enhance effective 
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learning in teaching struggling students” kommit fram till att bedömning ingår i 

elevernas yttre motivation. När eleverna belönas eller får uppmuntran av läraren eller 

en annan person, exempelvis genom betyg, verbalt beröm och materiella belöningar, 

t.ex. guldstjärnor, stärks elevernas yttre motivation. Enligt Wery och Thompson 

(2013) har det framkommit viss kritik mot att lägga för stort fokus på yttre 

motivation, då det har setts som mutor och försvagar den inre motivationen. Eleven 

ska kunna sträva mot målen utan mutor. Båda forskarna menar att man måste arbeta 

hårt med den inre motivationen hos eleverna.  

Wery och Thompson (2013) beskriver den inre motivationen som en drivkraft och 

nyfikenhet hos eleverna. Genom den inre motivationen bygger elever upp ett behov 

av att få ta del av kunskap. Enligt forskarna behöver elever med hög inre motivation 

mindre yttre motivation då de av sig själva redan är intresserade av att lära sig nya 

saker fast det kan vara svårt och främmande för dem. Det är bara i teorin inre och 

yttre motivation kan delas på ett tydligt sätt, i praktiken, i undervisningssituationer, 

kan man inte särskilja på inre och yttre motivation lika tydligt (Wery & Thompson, 

2013). 

Wery och Thompson (2013) betonar hur viktigt det är att stärka elevernas självkänsla 

och självbild, speciellt om eleven har låg motivation och en känsla av att den inte kan 

lära sig något. Motivationen ökar hos eleverna om lärare tror på dem. Eleverna 

behöver få beröm och uppmärksamhet från lärare men Wery och Thompson (2013) 

menar att det är viktigt att beröm ska vara kopplat till målen.  

2.5 Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt redovisas två för studien relevanta teoretiska synsätt: det 

sociokulturella perspektivet och det behavioristiska perspektivet.  

2.5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Redan på 1920-talet utvecklades ett sociokulturellt sätt att se på lärande. Det 

synsättet trängdes ut då behaviorism dominerade. Det var inte förrän på 1980-90-

talet som intresset för det sociokulturella perspektivet återkom. Perspektivet tar 

hänsyn till att elever har olika baskunskaper vid skolstart och ger möjligheter att 

utveckla dessa. Då samhället globaliserades och blev mångkulturellt i slutet av 1900-
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talet tror forskarna att synsättet på det sociokulturella perspektivet blev mer aktuellt 

för samhället och det var därför intresset återuppväcktes (Säljö, 2012). 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Lev Vygotskijs tankar om lärande, 

utveckling och språk. Han menar att människan utvecklar sin kunskap och sina 

förmågor genom sina kulturella traditioner (Säljö, 2012). Vygotskij menar att 

människan skapar tecken för att utforma och bygga upp medvetandet. Tecknen står i 

relation till mänsklighetens kulturella utveckling och inte med den biologiska 

anpassningen. Han menar också att den kulturella utvecklingen äger rum i dialog 

människor emellan, utan den sociala kommunikationen utvecklas varken språk eller 

tänkande. Enligt det sociokulturella perspektivet sker inlärning genom sociala 

processer där de vuxnas erfarenheter och tankesätt speglar sig på barnet, vilket 

medför att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen. Vygotskij studerade 

även de psykiska processerna och menar att medvetandet och minnet har olika 

funktioner beroende på ålder (Vygotskij, 2001). Tre viktiga begrepp för det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij använder sig av för att förklara sin teori 

är: appropriering, mediering och den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2012).  

Appropriering är ett begrepp i det sociokulturella perspektivet som betyder ”att lära 

sig”. I samspel med andra människor i sin kultur har människan möjlighet att 

appropriera nya saker. Den primära socialisationen, som att lära sig språket och 

förstå sociala samspel, är den första approprieringen i människans tidiga liv och 

anses enligt det sociokulturella perspektivet vara mycket viktig (Säljö, 2012).  

Mediering innebär att människan använder sig av språkliga redskap för att förstå 

omvärlden. Redskapen utvecklas efter de kulturella gemenskaperna och förmedlas 

från generation till generation. De kulturella gemenskaperna är därför inte 

fastställda. Det svenska alfabetet är ett konkret exempel på ett språkligt redskap. Vårt 

alfabet har ett latinskt ursprung som har utvecklats efter vissa kulturella 

gemenskaper som vidare lett till att bokstäverna å, ä och ö har uppstått (Säljö, 2012).  

Vygotskijs princip om den närmaste utvecklingszonen handlar om att när människan 

lärt sig att hantera en ny färdighet eller lärt sig ett nytt begrepp, kan människan 

utvecklas genom att ta nästa steg till nästa zon för att utveckla sin färdighet 

ytterligare. Lärarens roll är att utmana elevens tänkande och leda eleven vidare till 

nästa zon (Vygotskij, 2001).  
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2.5.2 Det behavioristiska perspektivet 

Behaviorism är en teori som hade stort inflytande på 1900-talet, både utom och inom 

skolans organisation. Teorins utgångspunkt finns i människans beteende och enligt 

behaviorismen styrs människan av stimuli i omgivningen. När människan t.ex. lär sig 

ett nytt språk talar inte behaviorismen om det som begreppslig kunskap utan teorin 

menar att det är nya språkliga beteenden (Säljö, 2012).  

Den teori som B.F Skinner företrädde inom behaviorismen, var den teori som fick 

stort inflytande inom utbildningssystemet. I Skinners undervisningsteori utformades 

läromedel, där eleven efter att ha läst en text, fick ge svar på en fråga (ge respons) och 

om den var korrekt fick eleven bekräftelse, d.v.s. positiv förstärkning.  En positiv 

förstärkning innebär att en individ med största sannolikhet upprepar sitt beteende. 

En negativ förstärkning minskar sannolikheten för att en individ upprepar ett 

beteende. Om svaret på frågan var fel fick eleven istället repetera frågan till dess att 

svaret var rätt. Om ett beteende förstärks eller släcks ut, beroende på konsekvenserna 

av ett beteende, kallas det operant betingning (Säljö, 2012).  

Behaviorism ser lärandet som små tegelstenar, där vägen till kunskap delas in i 

mindre steg och undervisas var för sig. Enligt det teoretiska perspektivet av lärande 

måste eleven lära sig kunskapen samt få förstärkning för att ytterligare kunna utöka 

sin kunskap. För att kunna kontrollera om individen har lärt sig och kan öka sin 

kunskapsnivå behövs regelbundna tester (Säljö, 2012).  
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3 Metod och material 

I det här kapitlet redovisar vi datainsamlingsmetod, analysmetod, urval, material, 

etiska aspekter och tillförlitlighet för vår studie.    

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att uppnå studiens syfte valde vi att sammanväva två metoder, så kallad 

stimulated recall och semistrukturerade intervjuer. Stimulated recall är en metod där 

man videofilmar eller spelar in ljud av en situation. Situationen spelas sedan upp för 

respondenterna för att framkalla tankar om hur han eller hon tänkte under den 

inspelade tiden (Haglund, 2003). Stimulated recall använde vi oss av för att 

tydliggöra en undervisningssituation för lågstadieeleverna där formativ bedömning 

sker. Efter att vi visat klippet för respondenterna, fick respondenterna dela med sig 

av sina tankar om situationen och i samband med diskussionen ställde vi 

intervjufrågor (se bilaga 2, fråga 1-7) om undervisningssituationen.  Efter att alla 

frågor om undervisningssituationen och formativ bedömning var ställda, var vi 

färdiga med metoden stimulated recall. Därefter valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Avsikten med de semistrukturerade intervjuerna var 

att undersöka elevernas upplevelser och uppfattningar om summativ bedömning. 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuarna har skapat en intervjuguide (se 

bilaga 2) som de utgår ifrån under intervjun, där intervjuarna vill ta reda på 

information om specifika teman. Genom semistrukturerade intervjuer får 

respondenten en stor frihet att utforma sina svar (Bryman, 2011). Båda intervjuerna 

genomfördes i par eller i grupp. Vi valde att inte ha för många gruppintervjuer för att 

respondenterna inte skulle bli påverkade av varandras upplevelser och uppfattningar 

av bedömning. Anledningen till att eleverna fick vara i par var för att eleverna skulle 

känna sig trygga under intervjusituationen. Vi ansåg att bedömning och begreppets 

betydelse är komplext och kan uppfattas som svårt att förstå för lågstadieelever, 

därför tyckte vi att intervjuer passar området bäst. Enligt Bryman (2011) ska 

intervjuaren anpassa frågorna till respondenterna och det har vi tagit hänsyn till. 

Dessutom finns det möjlighet till följdfrågor för att få en mer djupgående information 

om elevers upplevelse av bedömning. Efter att diskussionerna och intervjuerna 
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genomfördes valde vi att transkribera vad som sades under både diskussionerna och 

intervjutillfällena, för att få underlag som var så sanningsenligt som möjligt.  

3.2 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomfördes och transkriberades valde vi att göra en tematisk 

analys. Tematisk analys innebär att man skapar centrala teman som ställs upp i en 

matris. Inom de olika temana skriver man in de data man fått ifrån intervjuerna i rätt 

cell (Bryman, 2011). De tematiska begrepp vi valde att dela in samtalen och 

intervjuerna i, var följande: formativ bedömning och summativ bedömning. Inom 

formativ bedömning har vi tematiserat intervjusvaren i årskurser, samt återkoppling 

och kamratbedömning. Inom summativ bedömning har vi tematiserat intervjusvaren 

i årskurser, samt prov och utvecklingssamtal. Vi valde att använda tematisk analys för 

att lättare se likheter och skillnader i respondenternas svar. 

3.3 Urval 

Utifrån studiens syfte har vi gjort ett visst urval, såsom att eleverna vi skulle intervjua 

vid tillfället går på lågstadiet. För att få meningsfulla svar under intervjun ansåg vi att 

det var viktigt att eleverna hade gått minst en termin av grundskolan. Detta bestämde 

vi eftersom vi ansåg att eleverna då bör ha upplevt och haft erfarenhet av bedömning. 

Informations- och samtyckesblanketter (se bilaga 1) skickades ut till två klasser i två 

olika kommuner. Den ena klassen går i årskurs ett och består av 21 elever. Det går 

elva pojkar och tio flickor i den klassen. Skola ett ligger fyra kilometer utanför den 

centrala stadsdelen och har årskurserna F-6. Klassens svensklärare är även deras 

klasslärare, och har 20 års erfarenhet av yrket. Den andra klassen som deltog i 

undersökningen är en årskurs två som består av 15 elever. Det går fem pojkar och tio 

flickor i den klassen. Skola två är en större skola med årskurs F-9 som ligger centralt i 

en mindre ort. Klassens svensklärare som också är deras klasslärare har fyra års 

erfarenhet som lärare.  

Då undersökningen innefattar en videoinspelning och ljudinspelning på barn under 

15 år, skickade vi ut en informations- och samtyckesblankett (se bilaga 1) till alla 

vårdnadshavare. Klassläraren i årskurs ett skickade ut informations- och 

samtyckesblanketten till de vårdnadshavare som tidigare tackat ja till skolans egna 
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undersökningar. De elever som intervjuades från årskurs ett var två pojkar och tre 

flickor. Klassläraren i årskurs två skickade ut informations- och samtyckesblanketten 

till samtliga vårdnadshavare. Från årskurs två intervjuades fem pojkar och fem 

flickor, vilket inte motsvarar fördelningen eftersom det finns fler flickor än pojkar i 

klassen. Urvalet av eleverna som deltog i intervjuerna skedde i samråd med lärarna i 

klasserna. Vi bestämde ett datum med lärarna då vi skulle komma och intervjua 

eleverna. De elever som tackat ja till medverkan i studien och var tillgängliga den 

dagen blev på så vis deltagare i studien.  

3.4 Material 

Vi filmade två svensklektioner som båda var ca 40 minuter. Lektionerna fokuserade 

på högläsning och respons från läraren. Vi filmade en lektion i årskurs ett och en i 

årskurs två. Vi filmade hela lektionerna, men till samtalen om situationerna valde vi 

ut situationer där respondenterna var delaktiga. Eleverna tittade på situationen och 

fick därefter förklara vad som hände under filmsekvensen. Efter att vi hade samtalat 

med eleverna om filmsekvenserna skedde de semistrukturerade intervjuerna. 

Intervjuerna skedde, på bägge skolorna, i ett grupprum intill elevernas klassrum, som 

eleverna är vana att vara i. Grupprummet låg så att det var lugnt för eleverna och de 

kunde inte på något märkbart sätt bli distraherade av andra. Informanterna var 

samarbetsvilliga och inte speciellt nervösa. Vi visade först filmsituationerna och 

samtalade om formativ bedömning, sedan intervjuades eleverna så att vi kunde ställa 

frågor om summativ bedömning.  I tabell 1 presenterar vi eleverna efter årskurs. 

Tabellen ger även en överblick över vilka som intervjuades tillsammans. Vi har även 

valt att namnge alla i årskurs ett med bokstaven A och alla i årskurs två med 

bokstaven E, för att tydligt se vilken årskurs informanterna går i. Vi spelade in 

intervjuerna och har skrivit i tabellen hur lång tid respektive intervju tog. 
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Tabell 1. Översikt över deltagande elever, samt intervjulängd 

Årskurs 1 Deltagare Intervjulängd Årkurs 2 Deltagare Intervjulängd 

Grupp 1 Anna och 
Annika 

17 min Grupp 1 Elin och 
Emma 

12 min 

Grupp 2 Astrid, Anton 
och Alvin 

19 min Grupp 2 Erik och 
Edwin 

16 min 

   Grupp 3 Erika och 
Elias 

14 min 

   Grupp 4 Ella och 
Elvira 

25 min 

   Grupp 5 Elliot och 
Emil 

14 min 

3.5 Forskningsetik 

Informanterna i denna studie är barn under 15 år, därför skickade vi en informations- 

och samtyckesblankett till berörda vårdnadshavare. I informations- och 

samtyckesblanketten delgav vi information om studiens syfte. Genom informations- 

och samtyckesblanketten uppmärksammade vi vårdnadshavarna på att vi har tagit 

del av Vetenskapsrådets samtyckesinformation. Inför intervjuerna ansåg vi att det var 

viktigt att eleverna också var medvetna om de fyra forskningsetiska principerna. Vi 

berättade studiens syfte för eleverna, att deltagandet är frivilligt och att de får avbryta 

sin medverkan när som helst, att eleverna är anonyma och att studien inte på något 

sätt kommer att avslöja deras identitet samt att ingen data från studien får användas 

av någon annan forskare. Genom att delge denna information till berörda personer i 

studien har vi beaktat de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011).  

3.6 Tillförlitlighet 

Klasserna vi valde att genomföra undersökningen i, är vi tidigare bekanta med genom 

andra undersökningar i samband med grundlärarutbildningen. Vi tror inte att detta 

påverkar studiens resultat på något märkbart sätt, då vi endast haft kontakt med 

skolledningen och lärare i tidigare undersökningar.  

För att få lämplig information för att genomföra denna studie utformades preciserade 

intervjufrågor (se bilaga 2). Vi valde att använda en semistrukturerad intervjuform 
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vilket kan öka studiens tillförlitlighet eftersom eleverna har fått utgå från sina egna 

uppfattningar och personliga erfarenheter. När vi intervjuade eleverna använde vi oss 

av ljudinspelning för att sedan transkribera svaren, vilket kan tillföra att 

intervjusvaren får högre tillförlitlighet, då vi ansåg att vi inte skulle hinna anteckna 

under intervjuerna. Genom transkriberingen fick vi ett sanningsenligt resultat utifrån 

den information som vi fick av eleverna. Transkriberingen bidrar till att vi kan skriva 

resultatet med de ord eleverna använt sig av i intervjuerna. Då vi endast intervjuade 

15 elever kan vi inte dra några generella slutsatser om hur elever uppfattar 

bedömning utan det blir en återspegling av hur ett urval av elever uppfattar studiens 

område. I undersökningen deltar inte heller några årskurs tre-elever, vilket är en 

ytterligare anledning till att studiens informanter inte är representativt för 

populationen i lågstadiet. Studien kan inte heller återspegla hur alla årskurs ett-

elever och årskurs två-elever uppfattar bedömning då studiens omfång är liten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultat 

I resultatkapitlet kommer följande avsnitt att redovisas: elevers uppfattningar av 

formativ bedömning och elevers uppfattningar av summativ bedömning. Några 
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informanter tar större del i resultatredovisningen, då vissa elever utvecklade sina svar 

mer än andra elever vilket speglar sig i intervjuernas olika längder (se tabell 1).  

4.1 Elevers uppfattningar av formativ bedömning 

I resultatavsnitten ”elevers uppfattningar av formativ bedömning i årskurs ett” samt 

”elevers uppfattningar av formativ bedömning i årskurs två” redovisar vi formativ 

bedömning utifrån elevernas tankar om återkoppling och kamratbedömning. 

4.1.1 Elevers uppfattningar av formativ bedömning i årskurs ett 

Eleverna i årskurs ett uppfattar att läraren i videoklippet går runt i klassrummet för 

att finnas där som stöd och hjälp. Samtliga informanter från årskurs ett berättar att 

lärarens återkoppling är hjälpsam. Astrid säger: ”för då kan hon rätta oss om vi har 

gjort fel, om inte vi ser det ”. Och eleverna menar att återkopplingen snabbt glöms 

bort. De anser även att det är viktigt att rätta till felet på en gång så de kan gå vidare 

med arbetet. Anna berättar att hon ibland kan bli nervös när läraren kommer fram 

för att ge återkoppling; ”jo, för ibland tror man att man har fel fast man har gjort 

rätt”. Innan intervjuerna informerar läraren oss om att eleverna inte arbetar med 

kamratbedömning, eleverna berättar däremot att de ofta arbetar i par. Att arbeta i 

par tycker eleverna är ”roligt”.  

 

Eleverna tycker att det är viktigt att läraren är medveten om hur långt eleverna 

kommit i läsinlärningen, för att läraren ska kunna anpassa böcker efter läsförmågan.  

Genom att läsa högt för läraren menar eleverna att de visar vilken nivå de befinner sig 

på i läsinlärningen, eleverna berättar att detta sker vid högläsning av läsläxan. I 

videoklippet där eleverna läser högt ur en bok stannar läraren vid vissa ord, för att ge 

återkoppling. Eleverna berättar att läraren stannar vid vissa ord och tillsammans i 

klassen förklaras orden, detta görs för att eleverna ska förstå betydelsen av orden. 

Astrid förklarar att det kan vara bra för den framtida läsförståelsen; ”Om de kommer 

i en bok så vet man vad det betyder, om inte mamma eller pappa kan svara så vet 

man ändå vad det betyder”.  

4.1.2 Elevers uppfattningar av formativ bedömning i årskurs två 

Efter att ha visat videoklippet för eleverna i årskurs två förklarar de att läraren går 

runt i klassrummet och ger kommentarer, dvs ”återkoppling”, till eleverna för att 
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hjälpa, främst för att se om eleverna är på rätt väg i uppgiften. Om eleverna inte 

förstår uppgiften och behöver hjälp berättar Ella och Elvira att läraren inte ger svaret 

rätt ut, utan läraren ger ledtrådar för att eleven själv ska förstå. Erika berättar att om 

återkopplingen kommer sent på lektionen, kan den ges på ett kladdpapper från 

läraren så att eleven ska komma ihåg vad de ska förbättra till nästa lektion. 

Kamratbedömning är ingenting eleverna i årskurs två har arbetat med, men Elliot 

och Emil uttrycker att ”det skulle vara roligt”. Däremot var alla elever i årskurs två 

vana med att arbeta i par och var positiva till det. Deras positiva inställning till att 

arbeta i par har olika förklaringar så som, samarbete där eleverna ibland kommer 

fram till ett svar lättare, inspiration av varandra, att känna sig behövd och att det är 

ett roligt arbetssätt. Även om informanterna var positiva till att arbeta i par ansåg de 

att läraren är viktig i klassrummet för att få det ”rätta” svaret. I det citatet som 

kommer härnäst diskuterar Elliot och Emil om de lär sig bäst om en lärare eller en 

klasskamrat hjälper dem: 

Intervjuaren till Elliot och Emil - Lär ni er bäst om fröken hjälper eller om en klasskamrat 
hjälper er? 

Elliot - Jag tror att vi lär oss lite bättre om en kompis hjälper som är bra. 

Emil - Asså en fröken vet ju lite bättre, men sen så kanske vi skulle lyssna mer på barnet. 

 

Eleverna i årskurs två berättar att de inte vet själva vilken läsnivå de är på, men 

tycker att det är nödvändigt att läraren är medveten om vilken läsnivå eleverna 

befinner sig på. Erik berättar under intervjun att de måste kunna läsa för det står i 

deras ”läromål” som sitter uppe på väggen i korridoren. Eleverna menar att de visar 

att de kan läsa genom att läsa högt för läraren. De berättar även att klassen vid några 

tillfällen har haft en läsdiagnos där läraren gett kommentarer på vad eleverna 

behöver öva på ytterligare. Majoriteten av eleverna känner sig bekväma med att läsa 

för läraren och i grupp, Ella berättar dock att det är beroende på hennes humör: 

Ibland så har vi tester, om jag är på dåligt humör, då vill jag inte läsa då räcker jag det till någon 

annan och när jag är på bra humör då läser jag, jag tycker inte det är nervöst, eller när jag (paus) 

inte mår bra heller, då känns det nervöst. - Ella  

4.2 Elevers uppfattningar av summativ bedömning 

Summativ bedömning handlar om slutgiltiga bedömningar av elevers prestationer 

där läraren redogör för elevernas prestationer efter prov och vid utvecklingssamtal. I 
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avsnitt 4.2.1 och avsnitt 4.2.2 redovisar vi elevernas uppfattningar av prov och 

utvecklingssamtal.  

4.2.1 Elevers uppfattningar av summativ bedömning i årskurs ett 

Informanterna från årskurs ett berättar att de visar läraren att de kan skriva genom 

skrivtest. Skrivtesten är kopplade till deras läromedel i svenskämnet och dessa test 

sker efter varje kapitelavslut. Alvin berättar varför de har skrivtest: ”man har 

repeterat det innan så ska man (paus) så ska läraren kolla om man har lyssnat” . 

Eleverna menar att det är bra att få repetera vad man har arbetat med och att det blir 

tydligt vad de behöver träna på ytterligare. Den enda negativa kommentaren om 

skrivtesten, som framkom under intervjuerna, var från Annika och Anna som tycker 

att det är trångt vid bänkarna när de är tvungna att skärmas av från varandra. Därför 

kan elevernas upplevelser inför ett skrivtest möjligtvis upplevas som negativa. 

Eleverna i årskurs ett uttrycker att de är nervösa och pirriga. Det som gör dem 

nervösa är att de inte känner sig medvetna om vad som ska göras under provet. 

Många av eleverna berättar att de känner sig lättade efter att testen är gjorda. Anton 

berättar att lite av hans nervositet kan finnas kvar, om provet varit svårt, till att de får 

den slutgiltiga bedömningen.  

Astrid berättar att eleverna har utvecklingssamtal för att prata om hur det har gått i 

skolan och vilken nivå eleven är på vad gäller att läsa och skriva. De övriga 

informanterna påpekar att det är för att visa sina föräldrar, d.v.s. vårdnadshavare, 

hur duktiga de är och för att visa upp vad de har gjort i skolan. Inför 

utvecklingssamtalet har eleverna samma känslor som inför prov, de är nervösa. Här 

skiljer faktorn för nervositeten däremot, eleverna är nervösa för att vårdnadshavarna 

deltar i samtalet. Efter ett utvecklingssamtal upplever samtliga elever en lättnad. 

Många är stolta över att de får visa vad de kan för sina vårdnadshavare. 

4.2.2 Elevers uppfattningar av summativ bedömning i årskurs två 

Informanterna från årskurs två förklarar att de inte har några regelbundna skrivtest, 

men är medvetna om att de visar läraren sin skrivförmåga i alla ämnen. Det sker 

exempelvis genom faktatexter i biologin, skrivuppgifter på tekniklektionerna samt 

skrivuppgifter i matematiken. Tre av eleverna har uppmärksammat att man har 

nationella prov i trean, och är medvetna om att de därför behöver utveckla sin 

skrivning med hjälp av läraren under de tidiga åren i lågstadiet. Eleverna har 
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däremot övat på gamla nationella prov och kan därför relatera till upplevelser inför 

och efter test. Inför de övningstesten har samtliga elever varit nervösa, en anledning 

är för att de inte vet vilka uppgifter som ska komma på testet. Ytterligare en faktor till 

nervositeten är att eleverna inte vill göra fel under provet. Emma uttrycker att hon 

blir negativt påverkad av tidsbristen vid testtillfällena. Om hon inte hunnit klart och 

läraren säger att de ska ut på rast upplever hon att hon blir stressad. Efter 

testtillfällena har årskurs två-eleverna samma känslor som årskurs ett-eleverna, de 

känner en lättnad och tycker att det är skönt att det är över. Elvira förklarar: ”Jag 

tycker att man mår bra efter ett test, eller ja, får man massa fel så får man tänka, det 

kommer flera så det kommer gå bra till slut”. 

Majoriteten av eleverna förklarar utvecklingssamtal som ett möte mellan elev, lärare 

och föräldrar, d.v.s. vårdnadshavare, där samtliga diskuterar vad eleven gjort i skolan 

och vad eleven behöver träna på ytterligare. Eleverna uttrycker också vikten av att de 

är med under utvecklingssamtalet för att få reda på hur deras kunskapsutveckling ser 

ut. Eleverna är nervösa för att vårdnadshavarna får medvetenhet om lärarens 

bedömning av eleven. Elin förklarar sin upplevelse inför utvecklingssamtal såhär: 

”Jag känner mig lite nervös om jag har gjort något fel i skolan, då så kanske jag inte 

vet det, och då vet ju inte mina föräldrar det”. Samtliga elever upplever en lättnad 

efter ett utvecklingssamtal. Det eleverna ser som positivt med utvecklingssamtal är 

att alla som är inblandade under utvecklingssamtalet får reda på vad eleven är bra på 

samt behöver utveckla kunskapsmässigt.  Under intervjuerna fick samtliga elever 

frågan om det fanns något mindre bra med utvecklingssamtal (se bilaga 2), men vi får 

endast en negativ kommentar om utvecklingssamtal. Det är en flicka, Ella, som anser 

att man, som elev, ibland får reda på vad man har gjort fel i skolan på 

utvecklingssamtalet och hon anser att man istället bör få reda på det under 

lektionstid, då man gjort felet.  

Intervjuaren till Ella - Kom du på vad du tyckte var mindre bra med utvecklingssamtal?  

Ella- Mm, att liksom fröken visar saker som man gjort fel på som man tror att man gjort rätt. 

Intervjuaren - Och det får du reda på på utvecklingssamtalen? När tycker du att du ska få reda 
på att du gjort fel?  

Ella - Ja, på den lektionen man gör det egentligen. 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Det framkommer av resultatet att eleverna uppfattar lärarens kommentarer i 

klassrummet som stöd och hjälp. Eleverna anser att lärarens kommentarer är viktiga 

för att komma vidare i sitt arbete. Genom att arbeta i par förklarar eleverna att man 

lättare kommer fram till svar och att det är ett roligt arbetssätt. Det framkommer att 

bedömningen av elevernas läsförmåga sker vid högläsning för läraren. Eleverna i 

årskurs ett berättar att bedömning av deras skrivförmåga sker efter skrivtest. 

Eleverna i årskurs två berättar att denna bedömning sker ständigt, i alla ämnen. 

Eleverna menar att lärarens bedömning av deras kunskaper redogörs för eleven själv 

och vårdnadshavarna under utvecklingssamtal.  
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5 Analys 

I vårt analyskapitel redovisas det analyserade resultatet. Eftersom de två olika sätten 

att bedöma, formativ och summativ bedömning, grundar sig i två olika teoretiska 

perspektiv, det sociokulturella perspektivet och det behavioristiska perspektivet, 

kommer resultatanalysen att redovisas i två olika avsnitt.  

5.1 Elevers uppfattningar av formativ bedömning ur ett 

sociokulturellt perspektiv 

Begreppet formativ bedömning kan få olika mening beroende på vilken tradition man 

kopplar det till. Läroplanen (Skolverket, 2011a) grundar sig i en sociokulturell 

tradition (Hirsh & Lindberg, 2015).  

Av resultatet framkommer det att eleverna uppskattar lärarens återkoppling i skolan 

för att de ska kunna vidareutveckla sin kunskapsnivå. Språk och kommunikation är 

grundläggande delar till utveckling och lärande inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2012). Kommunikationen som sker mellan lärare och elev genom återkoppling 

är på så sätt en viktig del i elevernas kunskapsutveckling.  

Eleverna anser sig inte själva vara medvetna om vilken kunskapsnivå de befinner sig 

på, men tycker att det är nödvändigt för läraren att veta det. I formativ bedömning 

ska läraren ge återkoppling på elevers prestation för att eleverna ska kunna öka sitt 

lärande ytterligare (Hult & Olofsson, 2011). I skolans verksamhet kan läraren, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, jämföras med den mer kompetente kamraten. Den mer 

kompetente kamraten, menar Vygotskij, ska hjälpa barnet från sin nuvarande 

kunskapsnivå till den närmaste utvecklingszonen, genom att utmana elevens 

tänkande (Säljö, 2012).  

Även om eleverna inte arbetar med kamratbedömning, som är ett redskap inom 

formativ bedömning, förklarar eleverna att de ofta arbetar i par. För att kunna 

appropriera nya kunskaper behöver man enligt Vygotskij ta del av kulturella 

gemenskaper, vilket människor gör genom socialt samspel (Säljö, 2012). I årskurs två 

berättar eleverna att de tar inspiration från varandra och kan komma till ett svar 

lättare när de tillsammans diskuterar uppgiften.  



 22 

5.2 Elevers uppfattningar av summativ bedömning ur ett 
behavioristiskt perspektiv 

Summativ bedömning relateras till psykometri och ett behavioristiskt 

grundantagande om kunskap och lärande (Hirsh & Lindberg, 2015).  

Behaviorismen menar att kunskap endast kan inhämtas i delar. För att utveckla sitt 

lärande måste individen först ha lärt sig den första delen, därigenom blir det en 

undervisning med behavioristiska inslag, en undervisning med regelbundna tester 

(Säljö, 2012). Eleverna från årskurs ett i denna studie berättar att de ofta har 

skrivtest. Eleverna förklarar att de ofta är nervösa inför ett test och lättade efter att ha 

gjort testet. Enligt ett behavioristiskt perspektiv styrs människan av stimuli och 

beteenden (Säljö, 2012), att viss nervositet finns kvar hos några elever efter test 

innebär att eleverna väntar på positiv eller negativ förstärkning.  

Då synen på lärande inom det behavioristiska perspektivet slutligen blir 

individfokuserad (Säljö, 2012), är det möjligt att koppla samman behaviorismen med 

summativ bedömning genom utvecklingssamtal. Eleverna i studien förklarar att 

utvecklingssamtal är ett möte mellan elev, lärare och vårdnadshavare, där eleven 

samt vårdnadshavarna får reda på vilken kunskapsnivå eleven ligger på. Eleverna 

uttrycker att de efter ett utvecklingssamtal känner en lättnad när de fått en slags 

positiv förstärkning på vad de kan. Behaviorismen menar att eleverna kommer att 

upprepa sina beteenden efter att ha fått en positiv förstärkning och kommer att 

vidareutvecklas i sitt lärande (Säljö, 2012). Ella uttrycker en negativ känsla över att få 

reda på vad man gjort fel under ett utvecklingssamtal. Hon uttrycker även en 

nervositet i väntan på en respons på hennes provresultat. Detta kan enligt 

behaviorismen vara en operant betingning (Säljö, 2012) där Ella har utvecklat ett 

slags beteende.   
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6 Diskussion 

I följande avsnitt kommer metoderna som har använts i studien att diskuteras och 

kritiskt granskas. Resultatet kommer även att diskuteras utifrån syftet med studien.  

6.1 Metoddiskussion 

Innan vi kom till lektionen hade vi fått lärarens samtycke att filma en svensklektion 

och läraren var även informerad om vad vi skulle undersöka. Resultatet kan ha 

påverkas av att läraren visste vad vi skulle undersöka och hon kan ha överdrivit sin 

formativa undervisning, det kan vi inte vara säkra på. Lärarens arbetssätt, att 

använda formativ bedömning, påverkar elevernas medvetenhet om bedömning, vilket 

i sin tur påverkar resultatet i den här studien. Om läraren inte hade arbetat med 

formativ bedömning överhuvudtaget, hade studien inte varit möjlig att genomföra, 

därför valde vi att prata med lärarna om syftet med vår studie. 

Vår tanke med metoden stimulated recall var att undersöka hur eleverna uppfattar 

formativ bedömning, vi ansåg att vi inte fick det underlag för studien som vi önskat.  

Vi har därför ifrågasatt om stimulated recall var rätt metod för den här studien. Vi 

tror att observationer hade gett mer underlag för att tydligare kunna se hur eleverna 

blir bedömda. Observationer av flera svensklektioner hade gett oss ett underlag för 

att göra anpassade intervjufrågor till eleverna om formativ bedömning. Stimulated 

recall tror vi hade passat om vi undersökt hur formativ bedömning fungerat i högre 

åldrar då eleverna är mer medvetna om bedömning. 

Intervjuerna i denna undersökning var nödvändiga då vi ville ta reda på hur elever 

uppfattar bedömning. Vi fick djupgående svar och kunde ställa följdfrågor till 

respondenterna, vilket vi inte hade kunnat göra om vi använt enkäter. Enkäter hade 

gett oss ett bredare resultat men eftersom våra respondenter är i de yngre åldrarna 

ansåg vi att deras läs- och skrivförmåga inte var tillräckligt utvecklad för att svara på 

en enkät, därför valde vi intervjuer. Vi anpassade våra frågor efter elevernas ålder och 

valde att inte använda ordet bedömning, då vi inte visste om eleverna var medvetna 

om att de blir bedömda. Under intervjuerna blev några intervjufrågor ledande av 

misstag och därför valde vi att inte ha med de svaren i vårt resultat. 
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Vi valde att intervjua i par som vi såg som fördel för att eleverna ska känna trygghet 

med oss och med varandra, eleverna väckte även tankar hos varandra som gav tydliga 

och ibland utvecklade svar. Det blev en grupp om tre personer då vi ville undvika att 

någon skulle bli intervjuad enskilt. Annars valde vi bort gruppintervjuer för att då är 

intervjuaren oftast intresserad av samspelet mellan respondenterna och deras 

diskussion (Bryman, 2011), vilket vi inte ansåg var relevant för studiens syfte. 

Det hade varit intressant att ha med en årskurs trea i studien, för i årskurs tre blir 

eleverna bedömda på ett tydligare sätt till exempel genom nationella prov. Vi hade då 

kunnat undersöka om det är någon skillnad mellan alla tre årskurserna. Urvalet hade 

kunnat se annorlunda ut om vi hade fått fler ja till deltagande från årskurs ett. Vi 

valde två skolor som båda är kommunala, en större och en mindre.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lågstadieelever 

uppfattar att det är att bli bedömda genom formativ och summativ bedömning i sin 

läs- och skrivutveckling. Studiens resultat diskuteras i två separata underrubriker.  

6.2.1 Elevers uppfattningar om formativ bedömning  

Genom vår studie ville vi ha svar på frågorna: hur uppfattar ett urval av årskurs ett 

och årskurs två-elever formativ bedömning på sin läs- och skrivinlärning, och på 

vilket sätt uppfattar ett urval årskurs ett-elever jämfört med årskurs två-elever 

bedömning, så väl som formativ och summativ bedömning, på sin läs- och 

skrivinlärning?  Det framkommer av resultatet i studien att eleverna uppfattar 

lärarens återkoppling som en slags bedömning för lärandet. Formativ bedömning är 

bedömning för lärandet, återkoppling ska ges på elevens prestationer gentemot de 

mål eleverna ska uppnå (Hattie & Timperley, 2007). Resultatet visar däremot att 

eleverna inte är medvetna om vilka mål läraren vill att de ska uppnå med olika 

arbetsuppgifter, men är ändå mottagliga för återkoppling. Inom effektiv feedback bör 

eleven och läraren tillsammans diskutera målen som ska uppfyllas, samt diskutera 

vart eleven är på väg, hur eleven är på väg och vad som är elevens nästa steg (Hattie & 

Timperley, 2007).  Utifrån resultatet ser vi att eleverna och deras lärare inte arbetar 

med de tre grundläggande frågorna för effektiv feedback.  Vi tror att eleverna ändå är 

mottagliga för återkoppling för att eleverna uttrycker tankar om lärarens kompetens. 
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Trots att de inte arbetar med den sista grundläggande frågan i effektiv feedback, vad 

är nästa steg, uttrycker eleverna att deras kunskap utvecklas genom lärarens sätt att 

undervisa. 

 

Återkoppling kan ges av olika personer i ett klassrum, såsom lärare, klasskamrater 

etc. (Hattie & Timperley, 2007). Studiens resultat visar att båda klasserna ofta 

arbetar i par och att lärarens syfte med samarbetet är att eleverna ska ge varandra 

återkoppling. Från resultatet framkommer det att elevers uppfattningar av att arbeta 

i par skiljer sig mellan årskurs ett och årskurs två. Eleverna i årskurs ett uttrycker 

enbart att det är roligt att arbeta i par medan årskurs två ser flera positiva aspekter 

med att arbeta i par, t.ex. att ge varandra inspiration och möjligheten att kunna 

diskutera uppgiften. Hattie och Timperley (2007) menar att återkoppling från en 

klasskamrat kan ge eleven nya arbetsstrategier.  

 

Kamrat- och självbedömning är två av några redskap som kan användas inom 

formativ bedömning (Lundahl, 2011). Det framkommer i studiens resultat att 

eleverna ännu inte arbetar med varken kamratbedömning eller självbedömning. 

Eleverna uttrycker att de inte är medvetna om vilken kunskapsnivå de befinner sig 

på. Lundahl (2011)  menar att kamratbedömning utformas i undervisningssituationer 

beroende på ålder och mognad, vi tror att eleverna i denna studie ännu inte har 

utvecklat sin förmåga att bedöma. Det blir även svårt för eleverna att utveckla den 

förmågan då eleverna uttrycker att läraren inte redovisar vilka mål de ska uppnå.  

 

De största skillnaderna vi såg på elevernas uppfattningar av formativ bedömning i 

årskurs ett jämfört med årskurs två, var att eleverna i årskurs ett uppfattar lärarens 

återkoppling som ett facit, där läraren talar om för eleven om han eller hon gjort rätt 

eller fel. Eleverna i årskurs två uppfattar däremot lärarens återkoppling som 

framåtsyftande kommentarer för vidare lärande. Det är också anmärkningsvärt hur 

elevernas uppfattningar om att arbeta i par skiljer sig mellan årskurserna. Eleverna i 

årskurs ett beskriver att arbeta i par som roligt medan eleverna i årskurs två har en 

djupare förståelse för pararbetet. För att elever ska kunna ta eget ansvar över sin 

kunskapsutveckling bör lärare ha en medvetenhet om elevers mognad (Skolverket, 

2016b). Vi tror att elevernas uppfattningar skiljer sig årskurserna emellan för att 
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elevernas mognad skiljer sig. Det kan även vara en skillnad då eleverna har bekantat 

sig med formativ bedömning under olika lång tid. 

6.2.2 Elevers uppfattningar om summativ bedömning 

Genom vår studie ville vi även ha svar på frågorna: hur uppfattar ett urval årskurs ett 

och årskurs två-elever summativ bedömning på sin läs- och skrivinlärning? På vilket 

sätt uppfattar ett urval årskurs ett-elever jämfört med årskurs två-elever bedömning, 

så väl som formativ och summativ bedömning, på sin läs- och skrivinlärning?  

Elevernas uppfattningar om summativ bedömning skiljde sig anmärkningsvärt 

mellan eleverna i årskurs ett och eleverna i årskurs två. Eleverna i årskurs ett berättar 

att bedömning av deras skrivförmåga sker efter skrivtest medan eleverna i årskurs två 

menar att bedömning av deras skrivförmåga sker ständigt. Eleverna i årskurs ett 

förklarar att de känner sig lättade efter ett skrivtest för att det är över. Även om 

eleverna får slutgiltiga bedömningar på de skrivtest de gör, verkar det inte påverka 

deras motivation negativt. Wery och Thompson (2013) beskriver den inre 

motivationen som en drivkraft och nyfikenhet hos eleverna, vilken vi kunde se var 

stark hos eleverna i årskurs ett. Därför påverkas inte eleverna så mycket av den yttre 

motivationen som exempelvis kan vara betyg eller bedömningar.  I årskurs två 

beskriver eleverna att de ständigt blir bedömda på sin skrivutveckling, men det 

framkommer inte i resultatet när eleverna får reda på var de befinner sig i sin 

skrivutveckling. Utifrån resultatet kan vi bara anta att eleverna i årskurs två får reda 

på var de ligger i sin skrivutveckling under utvecklingssamtal, medan eleverna i 

årskurs ett berättar att de får reda på var de befinner sig i sin skrivutveckling i 

samband med skrivtesten.  

 

Eleverna i årskurs ett och två beskriver utvecklingssamtal som ett möte för att 

eleverna och deras vårdnadshavare ska få veta hur det går i skolan och hur de ska 

utvecklas vidare. Eleverna förstår att de blir bedömda på arbetsuppgifter de tidigare 

har gjort. Vi tolkar det som att eleverna uppfattar utvecklingssamtal som en slags 

summativ bedömning.  

 

Utvecklingssamtal förklarar eleverna som ett möte där läraren säger vad de är bra på 

och behöver träna ytterligare på, genom uttrycken de använder kan vi förstå det som 

att eleverna inte tycker att bedömningarna är något negativt. Eleverna i denna studie 
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har inte utsatts för några betygsgrundande bedömningar och får inte betyg förrän i 

årskurs sex, vilket kan vara en förklaring till att eleverna inte har en detaljerad 

uppfattning om bedömning.   

 

Skillnaderna vi ser mellan årskurserna är att årskurs ett endast uppfattar att de blir 

bedömda på sin skrivförmåga efter skrivtest medan årskurs två förstår att deras 

skrivförmåga bedöms ständigt. Utifrån de summativa bedömningar eleverna får 

under utvecklingssamtal förstår båda årskurserna att de visar vilken nivå de befinner 

sig på. Det som däremot skiljer årskursernas uppfattningar av summativ 

bedömningar åt, är att årskurs två förstår att de summativa bedömningar även ges för 

att eleverna ska kunna utvecklas ytterligare.  
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7 Avslutning 

Studien har gett oss en förståelse för hur lågstadieelever uppfattar formativ och 

summativ bedömning i samband med deras läs- och skrivutveckling. Våra slutsatser 

är att eleverna uppfattar bedömning till en viss del. De är inte medvetna om 

styrdokumentens mål och kan därför inte förstå helheten med bedömning. Elevernas 

medvetenhet påverkas av den undervisning som deras lärare bedriver. Vi har kommit 

fram till att lärarens arbetssätt i klassrummet påverkar hur väl eleverna förstår syftet 

med bedömning. Om läraren arbetar med tydliga mål vet eleverna vad som krävs av 

dem, vilket leder vidare till att eleverna själva kan ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling.  

 

Utifrån intervjuerna kan vi dra slutsatsen att eleverna är mer medvetna om den 

summativa bedömningen än den formativa bedömningen. Vi tror att summativ 

bedömning blir konkret för eleverna eftersom det finns ett antal uppgifter på prov för 

eleverna att klara. Den formativa bedömningen blir mer abstrakt för eleverna. Om 

eleverna inte vet vilka mål från läroplanen de ska uppnå, kan det bli svårt för eleverna 

att uppfatta återkopplingens och kamratbedömningens syfte.  

 

I dagsläget finns det mycket forskning om bedömning och på hur läraren ska tillämpa 

bedömning i praktiken (Hirsh & Lindberg, 2015). Det diskuteras i riksdagen om att 

betyg bör införas redan i årskurs tre. Detta har väckt tankar hos oss genom denna 

studie då det finns väldigt lite forskning om hur lågstadieelever själva upplever 

bedömning. Vi anser att forskning om elevers upplevelser av bedömning i de lägre 

åldrarna behöver undersökas mer om betyg från och med årskurs tre ska införas.   
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Bilaga 1 Informations- och samtyckesblankett 

Hej alla elever och vårdnadshavare! 

Vi heter Marilyn Olivas och Felicia Brunstedt, och läser tredje året på grundlärarprogrammet 
F-3 på Mälardalens Högskola. Vi närmar oss slutet av vår utbildning och skriver just nu vårt 
examensarbete. Vårt examensarbete handlar om lågstadieelevers perspektiv och uppfattning 
av bedömning i svenskämnet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DIVA.  

Till detta arbete ska vi filma lärarens sätt att bedöma eleverna i klassrumsmiljö. Filmsnutten 
kommer att spelas upp för elever under en intervju, där vi vill ta reda på vad eleven har 
upplevt. Dessa filmsnuttar har endast ändamålet att vara stöd under intervjuerna och 
kommer att raderas direkt efter. Eleverna kommer att enskilt eller i par bli intervjuade. Vi 
kommer att se till elevens trygghet. För att intervjusvaren ska bli så preciserade som möjligt 
är vår tanke att använda oss av ljudinspelning under intervjuerna, och behöver därför ert och 
ert barns godkännande till ert barns medverkan. Intervjuerna sker med anonymitet och 
arbetet kommer inte på något sätt avslöja elevernas identitet. I vårt arbete kommer eleverna 
att kallas, t.ex. ”Pojke 1, Flicka 1”. Skolans namn kommer inte heller att nämnas vid. I 
samverkan med våra handledare kommer vi att planera in intervjuerna så att elevernas 
skolgång inte påverkas. Dessa intervjuer kommer att ta ca 10-15 minuter.  

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivillig. Ditt barn har rätten att när som helst 
avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för 
dig  eller ditt barn. Om det finns ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till oss!  

Felicia Brunstedt Fbt13001@student.mdh.se 

Marilyn Olivas Mos13001@student.mdh.se 

 

Samtycke till videoinspelning i klassrummet och ljudinspelning av 
intervju 

□ Ja, jag går med på att lärarstudenterna spelar mitt barn i klassrumsmiljö samt 

spelar in ljudet av intervjun 

□ Nej, jag går inte med på att lärarstudenterna intervjuar mitt barn. 

Vårdnadshavare till: _________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift: 
__________________________________________________________
____ 

Barnets underskrift: 

__________________________________________________________
_____ 

file:///C:/Users/Marilyn/Documents/Fbt13001@student.mdh.se
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Datum: ______________  Tacksam om vi får Ert svar senast 2016-04-15! 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Filmen 

 Förklara vad som hände här? 

 Varför gjorde lärare så? 

 Hur känner du när läraren gör så? 

 Vad lär man sig av det? 

 Vad är bra när läraren gör så? 

 Vad är dåligt när läraren gör så? Kommer man ihåg responsen? 

 Vad gör du när läraren har gett dig/er respons? Har du tid att förbättra 

uppgiften? 

Kunskap 

 Hur vet du vad du kan skriva/läsa? 

 Hur vet du vad du behöver lära dig? 

 Hur visar du för din lärare att du kan skriva skriva/läsa? 

 Behöver din lärare veta att du kan skriva/läsa? 

 Behöver du veta vad du kan? 

Kunskapsbedömning 

 När visar du att du kan skriva/läsa? (prov, dylikt) 

 (Har ni prov/test/diagnos?) 

 Vad är bra med att visa vad du kan på prov/test/diagnos? 

 Vad är dåligt med att visa att du kan på prov/test/diagnos? 

 Vad har du för känslor inför på prov/test/diagnos? 

 Vad har du för känslor efter på prov/test/diagnos? 

Utvecklingssamtal 

 Varför har ni utvecklingssamtal? 

 Vad gör ni på utvecklingssamtal? 

 Hur känner du inför? 

 Hur känner du efter? 

 Vad är bra med utvecklingssamtal? 

 Finns det något som är mindre bra med utvecklingssamtal? 


