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Sammanfattning 

Denna studie undersöker elevers uppfattningar om hur olika bedömningspraktiker påverkar elevernas 
utveckling, motivation och självreglering, med fokus på formativ och summativ bedömning, feedback 
och självreglering. Syftet med studien är att kartlägga dessa uppfattningar samt ställa dem i relation till 
teorier om bedömning och självreglering. Detta har undersökts i en enkätstudie utifrån 
forskningsfrågorna ”Hur uppfattar elever att formativ och summativ bedömning samt feedback 
påverkar deras utveckling i skolarbetet?” ”Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar deras 
motivation till lärande?” och ”Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar i vilken mån de tar 
ansvar för sitt eget lärande?”. 164 elever i årskurserna 4–6 på en skola i norra delarna av Stockholms 
län deltog i studien. Enkätsvaren har bearbetats utifrån forskningsfrågorna, relaterats till valda teorier 
och jämförts med tidigare forskning på området. Resultaten visar att eleverna uppfattar bedömning 
som ett stöd för lärande och att de formativa bedömningspraktikerna motiverar dem till att förbättra 
sina arbeten i större utsträckning än vad de summativa bedömningspraktikerna gör. Eleverna uppfattar 
även att de själva använder sig av lärarens bedömning för att förbättra sina arbeten. Däremot uppfattas 
exempelvis självbedömning ha mindre inverkan på deras utveckling. Vidare synliggörs en skillnad 
mellan åldersgrupperna, där de äldre elevernas uppfattningar kring huruvida bedömning motiverar och 
hjälper dem att utvecklas minskar jämfört med de yngre eleverna. Avslutningsvis är faktumet hur 
elevers uppfattningar om bedömning påverkar resultat av relevans för undervisning och bedömning, 
vilket motiverar en ökad medvetenhet hos lärare om just elevers uppfattningar.  
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1. Inledning 

Bedömning är en betydande aspekt av undervisning och lärande i den svenska skolan. Olika former av 
detta förekommer i grundskolans alla stadier och genomförs i olika form och med olika syften. 
Forskning har bedrivits både på formativ och summativ bedömning samt dess effekter på lärande. 
Under senare år har framförallt formativa bedömningsstrategier och hur de påverkar elevers 
motivation och lärande tagit alltmer plats i forskning och utbildningsväsendet, där bland andra Wiliam 
(2013), Hattie och Timperley (2007) och Jönsson (2013) haft betydande roller. På den skola där jag 
genomförde min verksamhetsförlagda utbildning arbetade lärarlaget med fortbildningsmoduler 
gällande bedömning för lärande och formativ bedömning. Jag deltog själv i några av mötena och fick 
möjligheten att ta del av elevers uppfattningar om dessa olika praktiker; vad som var viktigt, vad som 
var motiverande och vad som utvecklade deras egna kunskaper.  

I den forskning som jag har kommit i kontakt med under mina år på lärarutbildningen, bland annat av 
Wiliam, Hattie och Timperley samt Jönsson, har elevernas egna röster till stor del varit frånvarande. 
Dessutom finns en lucka inom forskningen, då forskning bedriven på elevers uppfattningar om 
bedömning i stor utsträckning är begränsad till högre utbildning som gymnasium och högskola. Även 
inom den svenska forskningen är tillgången till studier av elevers uppfattningar om bedömning knapp.  

Bedömning är också relevant i alla grundskolans ämnen och självklart så också inom svenskämnet. 
Därtill framhåller läroplanen att lärarens bedömning ska bidra till elevers utveckling och till att 
eleverna själva tar allt större ansvar för ditt lärande (Skolverket 2017). Jag tror att en medvetenhet om 
hur elever uppfattar bedömning kan ge en positiv inverkan på hur bedömningspraktiker används. Att 
forskningen kring ämnet dessutom är så knapphändig begränsar möjligheterna för att skapa en större 
medvetenhet kring ämnet. Därför vill jag undersöka vad eleverna själva har för uppfattningar om de 
olika bedömningspraktikerna och belysa deras perspektiv på vilken inverkan de olika 
bedömningspraktikerna har på deras lärande, motivation och ansvarstagande. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån elevernas perspektiv i årskurs 4–6 kartlägga uppfattningar om vilken 
inverkan olika typer av bedömning har på deras utveckling, motivation och ansvarstagande samt att 
jämföra dessa uppfattningar med teorier om bedömning och tidigare forskning på området. För att 
undersöka detta utgår jag från dessa forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar elever att formativ och summativ bedömning samt feedback påverkar deras 
utveckling i skolarbetet? 

2. Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar deras motivation till lärande? 
3. Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar i vilken mån de tar ansvar för sitt eget lärande? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kopplas studien till skolans styrdokument. Teoretiska utgångspunkter relevanta för 
studien presentas även och avsnittet avslutas med en genomgång av tidigare forskning för ämnet. 

2.1. Skolans styrdokument 
Skolans och lärarens främsta uppdrag är att tillhandahålla undervisning som ger eleverna 
förutsättningar att stimuleras och utvecklas. Enligt Skollagen 3 § ska barn och elever i skolan: 

ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. […] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska 
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 
2010:800).  

Enligt kursplanen i svenska ska eleverna även stimuleras till att utveckla det svenska språket för att 
”tänka, kommunicera och lära”, men också för att utveckla kunskaper om det svenska språket 
(Skolverket 2017, s. 247). För att veta hur eleven ska stimuleras för att utvecklas måste läraren utröna 
var eleven befinner sig, vilket allra oftast sker med hjälp av bedömning av något slag. Detta gäller så 
väl de elever med svårigheter att nå målen som de elever som lätt når målen. Alla elever har rätt till 
stimulans och utveckling, oavsett nivå. Lärarens bedömning ska enligt läroplanen även ”främja 
elevernas kunskapsmässiga […] utveckling” (Skolverket 2017, s. 18) och leda till att elever under 
skolgången utvecklar större ansvar för sin egen utveckling.  

Fortsättningsvis ska läraren utvärdera elevernas kunskaper i relation till kunskapskraven (Skolverket 
2017). En förutsättning för detta är att lärare inhämtar information om var eleverna befinner sig i sin 
utveckling för att anpassa och utveckla undervisningen till varje enskild elev. Som framgår av teorier 
och tidigare forskning som nämns nedan, (2.2) består denna informationsinhämtning främst av olika 
bedömningspraktiker. Av intresse för studien är därför hur elever uppfattar dessa praktiker och hur de 
kan hjälpa dem att utveckla sitt lärande, motivera dem och bidra till att de star större ansvar för sitt 
eget lärande.  

2.2. Teoretiska utgångspunkter 
Bedömning kan ske på många olika sätt och denna studie tar framförallt utgångspunkt i formativ och 
summativ bedömning. Dessa termer kommer definieras och deras effekter på lärande kommer 
framföras. Dessutom framförs teorier kring två aspekter av bedömning relevanta för studien; feedback 
och självreglering.  

2.2.1. Formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömning har enligt Wiliam (2013) syftet att ge information om hur undervisning bör 
utvecklas och hur lärande kan förbättras. För att kunna tillämpa formativ bedömning påpekar Wiliam 
(2013) att man måste utgå från tre punkter: vart eleven är på väg, var eleven befinner sig just nu, och 
hur eleven tar sig dit. För att göra detta måste man i ett första skede klargöra vilka målen med 
undervisningen är och hur kriterierna för utveckling av dessa ser ut. Wiliam (2013) menar att dessa 
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mål måste vara tydliga och specifika och kunna anpassas till flera typer av uppgifter. Nästa steg blir 
således att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målen (Wiliam, 2013). Enligt Wiliam 
(2013) är det först när vi vet var eleven befinner sig som vi kan avgöra hur undervisning och feedback 
bör se ut för att hjälpa eleven mot målet. Således är undervisning, bedömning och lärande 
sammanvävda med bedömningsprocessen som ”bron mellan undervisning och lärande” (Wiliam, 2013 
s. 65), då bedömning av elevens arbete krävs för att läraren ska veta hur undervisningen ska bedrivas 
på bästa sätt för att främja lärande. 

I likhet med Wiliam definierar Jönsson (2013) formativ bedömning som en praktik som använder 
insamlad information för att föra lärandet framåt. Informationen kan exempelvis användas av läraren 
genom feedback till eleverna eller för att anpassa och förändra undervisningen. Även eleven själv eller 
kamrater kan använda informationen för att föra lärandet framåt. Frågorna ”vart ska eleven?” var 
befinner sig eleven i förhållande till målet?” och ”hur ska eleven göra för att komma vidare mot 
målet?” framhävs även av Jönsson (2013) som relevanta i bedömningen och användandet av denna för 
ett fortsatt lärande (Jönsson 2013, s.16). 

Likaså Hattie och Timperley (2007) understryker vikten av frågorna ”Where am I going? (What are 
the goals?), How am I going? (What progress is being made toward the goal?), and Where to next? 
(What activities need to be undertaken to make better progress?)” (Hattie & Timperley, 2007 s. 86). 
Nyckeln till utveckling och de bästa lärsituationerna framhåller författarna ligger i hur väl man 
besvarar dessa frågor. När dessa frågor effektivt besvaras förhöjs chanserna till större engagemang och 
motivation hos eleverna. Likt Wiliam anser Hattie och Timperley (2007) att för att föra lärandet framåt 
behöver information samlas in kring var eleven befinner sig i förhållande till målen, vilket enligt 
författarna kan göras genom olika bedömningsaktiviteter. För att lärandet i sin tur ska föras framåt mot 
målen, behöver eleven tillhandahållas relevant information om hur denne tar sig dit. Även om fokus i 
artikeln läggs på feedback och dess effekter, finns likheter mellan Wiliams och Jönssons resonemang 
om formativ bedömning och vikten av ett processtänkande för optimalt lärande. 

Jönsson (2013) definierar summativa bedömningspraktiker som ”bedömning av lärande” (Jönsson, 
2013 s.15), vilka ger läraren en bild av elevens kunskaper vid ett särskilt tillfälle och sammanställs inte 
sällan till en poängsumma eller ett betyg. Den summativa bedömningen kännetecknas således av att 
den information som samlas in vid bedömningstillfällen inte används för formativa syften, då ingen 
information tillhandahålls eleven om hur denne ska gå vidare med sin utveckling (Jönsson, 2013). 
Därtill framhåller Skolverket (2011) att det främst är syftet med bedömningen som avgör om den är 
summativ eller formativ. Ska bedömningen användas för att stötta elevens utveckling kan den ses som 
formativ, medan den kan ses som summativ om syftet är att delge en lägesbild i from av exempelvis 
betyg eller omdömen. Således kan insamlad information både användas i ett formativt eller summativt 
syfte, fram till dess att ett betyg sätts (Skolverket 2011).  Däremot påpekar Skolverket (2011) vikten 
av att både lärare och elever är medvetna om vilket syfte den aktuella bedömningen har. Även Wiliam 
(2013) menar att summativa bedömningsformer som betyg eller poäng kan användas formativt, och att 
begreppen formativt och summativt främst handlar om vilket syfte bedömningen har. Likaså Hattie 
och Timperley (2007) pekar ut den vedertagna användningen av bedömning (i forma av betyg och 
omdömen) som en praktik som enbart bedömer elevens färdigheter, i enlighet med Jönssons 
resonemang kring summativ bedömning. Vid detta sätt att bedöma läggs större vikt vid poäng och 
mindre vikt vid att tolka vilka kunskaper som ligger bakom poängen.  

Enligt Wiliam (2013) har formativ bedömning stora effekter på lärande. Studier genomförda på klasser 
som fått ta emot formativ bedömning kontra klasser som inte fått göra det visar att de klasser där 
formativ bedömning använts gör nästan dubbelt så stora framsteg (Wiliam, 2013). Likaså har det visat 
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sig att elever som fått ta emot konstruktiv feedback dubblerat sitt lärande kontra klasskamrater som 
enbart fått ta emot poäng.  

Bedömning som enbart används i summativt syfte menar Jönsson (2013) kan ha negativa effekter på 
lärande. Svaga elever påverkas negativt av betyg, med effekten att deras självkänsla och motivation 
sjunker. Detta kan i sin tur leda till att dessa elever slutar att utnyttja den feedback de får. 
Högpresterande elever tenderar dessutom att bortse från exempelvis kommentarer. Ytterligare en 
aspekt är att elever tenderar att välja uppgifter som är lättare då betygssättning sker, vilket gör lärandet 
ytligare. Således minskar också motivationen för ett djupare lärande (Jönsson, 2013). Fortsättningsvis 
menar Wiliam (2013) att de elever som får ta del bedömning både i form av skriftlig feedback och 
poäng helt bortser från den framåtsyftande kommentaren på arbetet vilket gör att den formativa 
potentialen hos feedbacken går förlorad. Därtill framhåller Wiliam (2013) att elevens lärande upphör 
då denne får ett betyg, vilket föranleder att lärare bör betygsätta sina elever så sällan som möjligt. 

 

2.2.2. Feedback 

Som nämnts ovan ses formativ bedömning som en metod med syftet att föra undervisning och lärande 
framåt. Ett användbart verktyg i arbetet med formativ bedömning är feedback. Hattie och Timperley 
(2007) definierar feedback som information som ges i förhållande till exempelvis en elevs prestation 
eller förståelse för en uppgift. Fortsättningsvis framhåller Hattie och Timperley (2007) att det finns 
fyra nivåer av feedback och beroende på vilken nivå denna ges är den olika effektiv. Dessa nivåer 
innefattar feedback som fokuserar på uppgiften, som fokuserar på själva processen i uppgift, som 
fokuserar på elevens självreglering och feedback som riktar sig mot elevens person.  

Feedback riktat mot uppgiften pekar oftast ut om uppgiften är löst på ett korrekt eller felaktigt sätt och 
innehåller inte sällan anvisningar om hur information bör bearbetas (Hattie & Timperley, 2007). För 
att feedback riktat mot uppgiften ska vara effektiv bör den fokusera på eventuella missförstånd som 
kan uppstå. Saknar eleven nödvändig kunskap för att lösa uppgiften är ytterligare instruktion mer 
effektivt. Däremot påpekar Hattie och Timperley (2007) att feedback riktad mot uppgiften ofta 
fokuserar på om eleven gjort rätt eller fel, inte sällan i samband med feedback riktat mot elevens 
person, vilket författarna menar urholkar feedbackens effektivitet.  

Feedback riktat mot processerna fokuserar i större utsträckning på lärprocesserna bakom förståelsen 
för en uppgift och hur eleven bearbetar information för att slutföra uppgiften (Hattie & Timperley, 
2007). Feedback med fokus på processerna framhåller författarna har större inverkan på ett fördjupat 
lärande än uppgiftsfokuserad feedback.  

Den tredje nivån på vilken feedback kan ges fokuserar på självreglering vilket innefattar hur eleven 
kontrollerar, leder och anpassar sina handlingar i förhållande till lärandemålen, medan den fjärde och 
sista nivån avser feedback riktat mot elevens person (Hattie & Timperley, 2007). Feedback av detta 
slag tar sig uttryck i kommentarer som ”du är en duktig elev” och liknande beröm. Denna typ av 
feedback innefattar lite information om uppgiften, processerna bakom uppgiften och elevens 
prestationer i förhållande till lärandemålen, vilket i stort sett gör den effektlös (Hattie & Timperley, 
2007).  

Använt på rätt sätt framhåller Hattie och Timperley (2007) att feedback kan vara ett effektivt verktyg 
för lärande. Enligt författarna kan detta generera dubbelt så stor effekt på elevers lärande än 
genomsnittet på andra metoder, vilket placerar ovan nämnt tillvägagångsätt bland de fem mest 
effektiva metoderna för ökat lärande. För att vara som mest effektiv behöver feedback vara relaterat 
till specifika men utmanande mål, ta riktning mot prestationer av högre kvalitet, utgå från kriterier för 
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framgång och utgå från att besvara frågorna gällande vart eleven är på väg, var eleven befinner sig nu 
och hur eleven ska ta sig mot målet (Hattie & Timperley, 2007). Vidare bör den fokusera på hur 
eleven mer effektivt kan lösa en uppgift, ge vägledning och förstärka eleven. Den blir även mer 
effektiv när den ger information om korrekt respons och bygger på förändringar av tidigare utfört 
arbete (Hattie & Timperley, 2007).  

I enlighet med den formativa bedömningens syfte framhåller även Wiliam (2013) att feedback är som 
mest effektiv när den är riktad mot vad som behöver göras härnäst för att ta eleven närmare målet. 
Feedback som endast konstaterar brister i ett arbete, inte relaterar till målen för uppgiften eller på 
annat sätt inte är användbar för eleven förlorar den formativa potentialen. Hattie och Timperley (2007) 
jämför även feedback i form av kommentarer med feedback som enbart ges i form av betyg. Fastän 
betyg kan öka elevers engagemang menar författarna att skrivna kommentarer har större effekt på att 
utveckla elevers prestationer. 

För att feedback ska vara formativ påpekar också Jönsson (2013) vikten av att stötta eleven mot 
utveckling i största möjliga grad. Liksom Wiliam samt Hattie och Timperley menar Jönsson (2013) att 
frågorna gällande var eleven är på väg, var eleven befinner sig i förhållande till målet och hur eleven 
ska närma sig målet måste besvaras i den feedback som ges. Slutligen menar Jönsson (2013) att den 
feedback som ges måste engagera eleverna i hur de kan använda informationen för vidare utveckling, i 
motsats till hur summativ bedömning som poäng eller betyg inte ger någon information om hur eleven 
ska gå vidare.   

2.2.3. Självreglering 

Den formativa bedömningen bidrar inte enbart till att konstruera effektiv feedback och utveckla 
undervisningen, utan leder också till kognitiva och emotionella reaktioner hos eleven, vilket får denne 
att tänka om sitt lärande och kan på sikt få eleven att förmå att självreglera sitt lärande (Wiliam, 2013). 
Med självreglerat lärande menas att eleven innehar förmågan att koordinera sina kognitiva resurser, 
känslor och handlingar mot lärandemålen.  

Enligt Hattie och Timperley (2007) kan lärare skapa en lärmiljö där elever utvecklar färdigheter i 
självreglering och att själva upptäcka fel i sitt arbete. Feedback kan påverka huruvida dessa färdigheter 
förstärks eller inte. Riktas denna mot processen bakom en uppgift kan detta bidra till att eleven själv 
förmår att rätta till fel och således utveckla en förmåga att ge sig själv feedback. Även elevens vilja att 
lägga ned kraft på att söka och ta itu med feedback har att göra med självregleringsförmågan.  

Jönsson (2013) menar att de positiva effekterna av feedback kan försvinna om läraren upphör med 
denna form av bedömning. Att endast läraren ger eleverna bedömning riskerar enligt författaren att 
eleverna blir beroende av läraren för att få information om hur de ska arbeta vidare mot målen. Därför 
understryker Jönsson (2013) vikten av att eleven utvecklar en förmåga att bedöma sig själv för att 
således självständigt kunna föra sin kunskapsutveckling framåt. Enligt Jönsson (2013) kan 
självbedömning även leda till att utveckla denna förmåga. För att självbedömningen ska vara effektiv 
och stötta eleverna i att ge feedback till sig själva måste de förstå och kunna besvara frågorna ”vart ska 
jag ta vägen” ”var befinner jag mig i förhållande till målen” och ”hur ska jag närma mig målet” 
(Jönsson, 2013 s. 127). Att bedöma sig själv behöver ske kontinuerligt i undervisningen för att 
långsiktigt mynna ut i självreglering och ett eget ansvarstagande för sitt lärande.  

Hattie och Timperley (2007) påpekar också att feedback kan utveckla elevers förmåga till 
självreglering. De elever som har hög självregleringsförmåga tenderar dessutom att vara mer effektiva 
än elever som har låg självregleringsförmåga. Även Wiliam (2013) konstaterar att de elever som har 
kontroll över sitt eget lärande presterar bättre än andra elever. Däremot tar förmågan att styra över sitt 
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eget lärande lång tid att utveckla och är en komplicerad process som kräver mycket kritisk reflektion 
av eleven och vägledning av läraren (Wiliam, 2013). 

2.3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom området för studien. Först presenteras forskning som enbart 
fokuserar på elevers uppfattningar om bedömning. En studie genomförd av elevers uppfattningar om 
bedömning som dessutom är kopplade till elevers prestationer presenteras avslutningsvis. 

2.3.1. Elevers uppfattningar om bedömning 

Hue, Leung och Kennedy (2014) studerade kinesiska elevers uppfattningar om vilka 
bedömningspraktiker som används i undervisningen och vilka uppfattningar eleverna hade om dessa.  
Studien utgick från kategorierna lärardominant bedömning och bedömning grundat på interaktion 
mellan lärare och elev och genomfördes i grundskolan med elever från de lägre åldrarna (primary 
school) och elever från högstadiet (lower secondary school).   

Studien visade att eleverna upplevde en stor tonvikt på lärardominerad bedömning (Hue, Leung & 
Kennedy, 2014). Mer tid gavs åt lärardominerade bedömningspraktiker i de högre åldrarna, medan det 
fanns mer utrymme för bedömning grundad på interaktion mellan lärare och elev bland de lägre 
åldrarna. Att den lärardominerade bedömningen tar så stor plats anser Hue, Leung och Kennedy 
(2014) kan bero på den examensinriktade kultur som råder i Kina, vilket påverkar lärare och elever att 
se examinationerna som mål för undervisningen. Detta menar författarna påverkar eleverna att lägga 
större vikt vid summativ bedömning. 

Däremot visar studien att eleverna i de lägre åldrarna uppfattade bedömning grundat i interaktion 
mellan lärare elev som viktigare, vilket indikerar att de värdesätter interaktionen med läraren i deras 
lärprocess (Hue, Leung & Kennedy, 2014). Detta i motsats till eleverna i högstadiet, som värdesätter 
lärardominerad bedömning högre. Detta påpekar Hue, Leung & Kennedy (2014) kan bero på att ju 
längre utbildningen fortskrider desto mer betydande konsekvenser får bedömningen. Även om de äldre 
eleverna såg bedömningspraktikerna som lärardominerad, upplevde de dessa som positiva och att 
läraren kunde bidra med konstruktiv feedback som riktade sig mot förbättrade prestationer. Däremot 
påpekar författarna att de äldre eleverna kan ha uppfattat bedömning grundat i interaktion mellan 
lärare och elev som lärardominerat, något som emellertid inte framgår av studiens resultat (Hue, 
Leung & Kennedy, 2014).  

Brown (2006) undersökte i studien Secondary School Students’ Conceptions of Assessment: A Survey 
of Four Schools uppfattningar om bedömning hos elever i högstadiet. Studien visade att elever 
uppfattade att bedömning utvärderade deras lärande och intelligens. Vidare uppfattade eleverna att 
bedömning kan användas av dem själva och deras lärare, men också av samhället i stort i form av 
exempelvis framtida arbetsgivare (Brown, 2006). Elever uppfattade också mestadels att lärare 
använder bedömning för att förbättra sin undervisning, för att motivera elever att lära och för att 
rapportera resultat. Fortsättningsvis uppfattade en mindre del av eleverna att bedömning är roligt och 
engagerade. De allra flesta elever avfärdade även att bedömning skulle vara irrelevant (Brown, 2006). 

Peterson och Irving (2008) undersökte i en intervjustudie uppfattningar om bedömning och feedback. 
Intervjustudien genomfördes med 41 elever från högstadiet. De situationer som eleverna uppfattade 
som bedömningstillfällen var framförallt formella provtillfällen och uppsatsskrivande, medan 
observationer av läraren, diskussioner med läraren eller klasskamrater eller att få hjälp av läraren med 
skolarbetet i mindre utsträckning uppfattades som bedömningstillfällen. De mest frekventa typerna av 
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bedömning uppfattade eleverna var rätt/fel svar, ”ticks and crosses”, omdömen och betyg, och 
konstruktiv kritik (Peterson & Irving, 2008 s. 10). Självbedömning och kamratbedömning uppfattades 
också i än mindre utsträckning som bedömning.  

Av studien framkom även, likt Wiliams (2013) resonemang om bedömning som bro mellan 
undervisning och lärande, att eleverna uppfattade bedömning och feedback som nära sammanlänkade 
och att ”det huvudsakliga syftet med bedömning var att generera någon information eller feedback på 
en elev och att den informationen hade flera funktioner” (Petersen & Irving 2008, s. 6, min 
översättning). Vidare uppfattade eleverna att bedömningsinformation eller feedback främst var till för 
att visa eleverna hur de kunde utvecklas. Att eleverna ser på bedömning som en praktik som hjälper 
dem att utvecklas kan jämföras med Hue, Leung och Kennedys studie (2014) där kommunikation 
mellan lärare och elev sågs som positivt för utveckling hos de yngre eleverna.  

Eleverna uppfattade också bedömning som användbart då det ledde till feedback eller annan 
information med potential att stötta lärandet (Peterson & Irving, 2008). Även här såg eleverna 
bedömning och feedback som sammanlänkade, att det ena inte uteslöt det andra. Däremot var 
uppfattningen om att bedömning hjälper läraren att utveckla eller individanpassa sin undervisning inte 
lika utbredd. Eleverna menade att läraren i så fall skulle förändra sin undervisning till nästa gång, och 
så ledes gynna andra elever.  

Slutligen menar Peterson och Irving (2008) att trots att eleverna förstod att bedömning kan stötta deras 
lärande och hjälpa deras utveckling drar de själva inte nytta av bedömningen på detta sätt. Istället 
lägger de det största ansvaret för sitt lärande på skolan och lärarna istället för sig själva. Dåliga resultat 
uppfattade eleverna berodde på att läraren exempelvis inte undervisat tillräckligt bra. Däremot 
förknippades goda resultat ofta med hårt arbete från elevens sida. 

2.3.2. Elevers uppfattningar om bedömning kopplat till resultat 

Brown och Hirschfeld (2008) har i studien Students’ Conceptions of Assessment: Links to Outcomes 
undersökt elevers uppfattningar om bedömning och jämfört dessa med deras resultat i läsförståelse. 
Totalt 3469 elever deltog i studien som genomfördes i skola i Nya Zealand. I studien identifierades 
fyra teman under vilka elevernas uppfattningar om bedömning kunde kategoriseras: bedömning gör 
skolor ansvariga, bedömning gör elever ansvariga, bedömning är irrelevant, samt bedömning är roligt.  

Brown och Hirschfeld (2008) framhåller att de elever som har uppfattningen att bedömning får dem att 
ta större ansvar ser bedömning som en konstruktiv kraft för personligt ansvarstagande når högre 
resultat, medan de elever som ser skolan som ansvariga lägger kontroll och skyldighet på till exempel 
skolan eller läraren ofta når lägre resultat. Även elever som ser bedömning som irrelevant når lägre 
resultat, antagligen för att deras självförtroende är lägre (Brown & Hirschfeld, 2008). Vidare 
framhåller Brown och Hirschfeld att de elever som ser på bedömningspraktiker i termer av formativ 
bedömning och självreglering uppnår högre resultat. Detta på grund av att det egna ansvaret samspelar 
med att de använder bedömning formativt  

Avslutningsvis argumenterar Brown och Hirschfeld (2008) för att det finns ett samband mellan elevers 
uppfattningar om bedömning och hur väl de lyckas med sin utbildning. Elevers uppfattningar om 
bedömning och kopplingen till de faktiska resultaten speglar även de resonemang Jönsson (2013) och 
Wiliam (2013) för kring bedömningspraktiker och resultat, där de elever som använder bedömning 
formativt, självreglerar och tar större ansvar för sin egen kunskapsutveckling uppnår högre resultat. 
Elever som i Brown och Hirschfelds studie (2008) ser bedömning som något som gör dem själva 
ansvariga för sitt lärande lyckas bättre med sin utbildning än elever som istället enbart håller skolan 
ansvarig för sitt lärande. 
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3. Metod 

Nedan beskrivs valda metoder för genomförandet av studien. Till att börja med beskrivs urvalet av 
respondenter, efterföljt av en redogörelse för och motivering av materialet använt i studien. 
Fortsättningsvis beskrivs genomförandet av studien, följt av en redogörelse för bearbetningen av 
materialet samt valda analysmetoder. Kapitlet avslutas med en genomgång av de etiska aspekter till 
vilka hänsyn tagits under arbetet med studien samt ett resonemang kring studiens validitet och 
reliabilitet.  

3.1. Urval 
Studien genomförs på en skola i de norra delarna av Stockholms län där arbete för att utveckla 
bedömning för lärande påbörjats under höstterminen 2017. Totalt 164 elever i årskurs 4–6 på denna 
skola deltog i studien. Respondenterna har valts utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). 
Framförallt valdes denna metod för att tillgänglig grupp fanns till förfogande, i detta fall genom 
kontakter på den aktuella skolan. Dock fanns även en poäng med att välja just denna skola, då arbetet 
med bedömning för lärande som skett på skolan passar min studie eftersom lärarna aktivt arbetat med 
formativ bedömning. Detta föranleder således att eleverna stött på både formativa och summativa 
bedömningspraktiker. 

3.2. Material 
Undersökningen består en kvantitativ enkätstudie med frågor formulerade utifrån den teoretiska 
bakgrunden (se bilaga 2). Att studien genomförs med en enkät beror främst på att jag velat få in ett 
större antal svar för att kartlägga uppfattningar hos fler elever. Relevant för studien är att så många 
elever som möjligt som deltagit i undervisning med de lärare som ingår i kompetensutvecklingen på 
den aktuella skolan också svarar på enkäten. Faktumet att tiden för genomförandet av studien är 
begränsad har också påverkat beslutet, då en analys av exempelvis kvalitativa intervjuer tar betydligt 
längre tid (Trost, 2012), vilket skulle medföra att antalet respondenter skulle behöva begränsas 
avsevärt. 

Då studien syftar till att undersöka elevers uppfattningar om bedömning består enkäten främst av 
attitydfrågor där respondenten får ta ställning till ett antal påståenden (Trost, 2012). Syftet med att 
efterfråga årkurs och kön i enkäten är för att undersöka eventuella skillnader mellan de olika 
respondentgrupperna. Då inga större skillnader mellan könen i enkätsvaren uppdagades redovisas 
enbart skillnader mellan åldersgrupperna. 

3.3. Genomförande 
Till att börja med kontaktades rektorn på den aktuella skolan med förfrågan om deltagande i studien. 
Rektorn fick sedan ta del av missivbrev (bilaga 1) och enkätfrågor innan godkännande gavs. Då 
godkännande gavs skickades missivbrev, länk till enkätfrågor och en guide till frågorna ut till 
arbetslagsledaren för årskurs 4–6 som distribuerade dokumenten till föräldrar och klasslärare.  
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Insamlade enkätsvar bearbetades sedan tematiskt utifrån de tre forskningsfrågorna. Enkätfrågorna med 
svar sorterades med utgångspunkt i forskningsfrågorna, för att där ytterligare en gång sorteras i 
grupper med liknande teman.  

Enkätsvaren sammanställdes fortsättningsvis med text och diagram utifrån den totala svarsfrekvensen i 
procent. Vid de tillfällen svaren visade betydande skillnader mellan åldersgrupperna redovisas dessa 
med diagram uppdelade per årskurs. Till sist analyserades och jämfördes enkätsvaren med de 
teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen, med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
Eftersom studien utgår från teorier om bedömning, feedback och självreglering präglas arbetssättet av 
deduktiva drag (Patel & Davidson, 2011). Studien undersöker relationen mellan dessa teorier och 
elevers uppfattningar om bedömning, och slutsatser dras utifrån dessa relationer. Då den tidigare 
forskningen om just elevers uppfattningar om bedömning är begränsad, är studien också i viss mening 
explorativ (Patel & Davidson, 2011).  

Resultaten av enkätsvaren har bearbetats både kvantitativt och kvalitativt. Enkätfrågorna har 
kategoriserats utifrån de tre forskningsfrågorna och svaren presenterats deskriptivt med hjälp av 
diagram och text (Patel och Davidson, 2011). Rubriken ”vad uppfattar elever som 
bedömningstillfällen?” tillkom också, då de olika bedömningspraktikerna kan kopplas till olika 
aspekter av bedömning. Resultaten analyserades sedan mot valda teorier och tidigare forskning för att 
tillhandahålla en fördjupad analys av resultaten. Således bearbetas och analyseras resultaten även ur ett 
kvalitativt perspektiv (Patel & Davidson, 2011). 

3.5. Etiska aspekter 
Med utgångspunkt i Vetenskapsrådet (2017) beaktas ett antal etiska aspekter. Däribland sekretess, 
tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Ett missivbrev skickades ut till 
rektor, lärare och målsmän vilket informerade om att inkomna enkätsvar endast kommer användas i 
min studie, vilket säkrar konfidentialiteten. Inga personuppgifter samlas in under studien och den 
deltagande skolan nämns inte vid namn. På så sätt uppnås kravet på anonymitet (Vetenskapsrådet, 
2017). Inga sekretessbelagda uppgifter används och åsikter uttrycka i enkäten kan inte kopplas till 
enskild individ. Därför uppnås också sekretess- och tystnadspliktskravet. Eftersom inga 
personuppgifter eller uppgifter som på annat sätt kan knytas till respondenterna används, kan heller 
inga uppgifter om deltagarna kan spridas till obehöriga.  

3.6. Reliabilitet och validitet 
Angående undersökningens reliabilitet genomförde alla respondenter exakt samma enkät, vilken 
dessutom genomfördes underliknande förhållanden vid en bestämd tid i klassrummet för att minska 
risken för yttre faktorer att påverka resultatet (Trost, 2012). Vidare påpekar Patel och Davidson (2011) 
att vid användandet av en enkät måste förberedelserna vara noggranna för att försäkra att 
respondenterna uppfattar frågorna som det är tänkt. Enkätfrågorna och syftet med frågorna gicks 
noggrant igenom av mig och min handledare, för att säkerställa att formuleringarna var lättillgängliga 
för eleverna och inte gav upphov till missförstånd. En enkätguide skickades också ut till ansvariga 
lärare där enkätfrågorna förklarades så att eleverna kunde få hjälp om frågor uppstod. Gällande 
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enkätens uppställning blandades frågor med olika svarsalternativ för att inte trötta ut respondenterna 
(Trost, 2012). Dock utelämnades ett fåtal frågor av ett litet antal elever, vilket jag anser inte har 
påverkat reliabiliteten. Avslutningsvis anser jag att möjliga åtgärder för att i förväg försäkra 
reliabiliteten har vidtagits.  

Validitet uppnås när ”vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” stämmer 
överens (Patel och Davidson, 2011 s. 102). De enkätfrågor som från början togs fram ställdes i relation 
till forskningsfrågorna och de frågor som inte uppfyllde studiens syfte sorterades bort, likaså innan 
enkäten skickades ut som efter att svaren kommit in och analys påbörjats. Även här spelade 
rådfrågningen med min handledare stor roll.  

4. Resultat 

Nedan presenteras resultat och analys av enkätsvaren indelade efter respektive forskningsfråga med 
tillägget ”vad uppfattar elever som bedömningstillfällen”. Resultaten och analysen av dessa 
presenteras skriftligt samt med diagram för att förtydliga eller framhäva särskilt intressanta utfall.  

4.1. Vad uppfattar elever som 
bedömningstillfällen? 

Figur 1 visar vad elever uppfattar som bedömningstillfällen. Av diagrammet framgår att de praktiker 
som sker från lärare till elev främst uppfattas som bedömningstillfällen, medan de praktiker som 
involverar eleven själv eller kamrater i mindre utsträckning uppfattas som bedömningstillfällen. 

 
Figur 1. Vad tycker du är ett bedömningstillfälle? 

Det som i högsta grad uppfattades som ett bedömningstillfälle var prov, vilket 91,4% av eleverna 
uppgav. Vidare uppfattade en majoritet av eleverna provrättning och provgenomgångar som 
bedömningstillfällen samt när läraren lämnar kommentarer på inlämnade arbeten, när lärare utvärderar 
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inlämnade arbeten och när läraren använder en matris för att utvärdera ett arbete. När läraren använder 
en checklista för att utvärdera arbeten uppfattade 38% av eleverna som ett bedömningstillfälle och 
37,4% uppfattade att bedömning kunde ske när läraren följer eleven på lektionen.  

De tillfällen som en mindre andel elever uppfattade som bedömning var när läraren ställer en fråga till 
eleverna i klassrummet, när klasskamrater rättar varandras arbeten samt när eleverna själva rättar sin 
arbeten, vilket endast 11% av eleverna uppgav. Under alternativet att lämna egna exempel på 
bedömningstillfällen inkom enstaka svar. Några exempel på dessa är ”när vi gör något om vi gör det 
på rätt sett”, ”ger mig feedback”, ”när fröken […] läser utvärderingen för att se om vi stavar bra”, 
”beteende” och ”när vi får instuderingsfrågor och min lärare går igenom och rättar” 

 

4.2. Bedömningens påverkan på utveckling  
Nedan visas resultatet av enkätfrågorna kopplade till forskningsfrågan gällande hur elever uppfattar att 
bedömning påverkar deras utveckling. 

På påståendet om bedömning hjälper läraren att utveckla sin undervisning uppger en majoritet av 
eleverna att de helt eller delvis håller med om påståendet (se Bilaga 3 för diagram). Figur 2 visar 
svarsfrekvensen per årskurs.  

 
Figur 2. Bedömning hjälper läraren att utveckla sin undervisning, per årskurs 

Diagrammet visar att elever i årskurs sex tenderar att i mindre utsträckning hålla med om påståendet, 
medan de lägre åldrarna i högre utsträckning håller med. Vidare håller en stor majoritet av eleverna 
helt eller delvis med om att läraren använder bedömning för att hjälpa dem att utvecklas. Även Figur 3 
visar svarsfrekvensen på påståendet per årskurs och anger i vilken grad eleverna uppfattar att läraren 
använder bedömning för att hjälpa den enskilde eleven att utvecklas. 
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Figur 3. Läraren använder bedömning för att hjälpa mig att utvecklas, per årskurs 

En stor del av eleverna håller helt eller delvis med om påståendet. Även detta diagram visar att 
svarsfrekvensen sjunker med ålder. Eleverna i årskurs sex är också den åldersgrupp som har högst 
svarsfrekvens för alternativen ”håller med lite grann” och ”håller inte med”. 

Figur 4 visar att en stor del av eleverna uppfattar att läraren alltid eller oftast går igenom målen med ett 
arbete, medan en mindre del uppger att läraren ibland eller aldrig går igenom målen. 

 
Figur 4. Min lärare går igenom vilka målen med ett arbete är 

Enligt diagrammet framhåller flest elever att läraren oftast går igenom målen med ett arbete och visar 
tillsammans med svarsfrekvensen för alternativet ”alltid” och ”ibland” att en stor majoritet av eleverna 
uppfattar att denna praktik används i undervisningen. Figur 5 visar fortsättningsvis hur elever uppfattar 
att de kommentarer de får hjälper dem att uppnå målen, uppdelat per årskurs. 
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Figur 5. De kommentarer jag får visar hur jag kan göra för att nå målen, per årskurs 

Hälften av eleverna i alla årskurser uppfattar att de får kommentarer som hjälper dem att nå målen. 
Dock visar även detta diagram att elever i årskurs sex i mindre utsträckning håller med helt och i större 
utsträckning inte håller med alls jämfört med de andra årskurserna.  

En stor majoritet av eleverna håller helt eller delvis med om att läraren ger kommentarer som hjälper 
dem förbättra sina uppgifter (se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). Figur 6 visar 
svarsfrekvensen per årskurs. 

 
Figur 6. Min lärare ger mig kommentarer som hjälper mig förbättra en uppgift, per årskurs 

Årskurs fyra är den åldersgrupp där allra flest håller med om påståendet, medan årskurs sex återigen är 
den åldersgrupp där minst andel av eleverna helt håller med. Däremot uppger flest elever i årskurs sex 
att de delvis håller med eller håller med lite grann om påståendet.  

Figur 7 visar elevers uppfattningar om huruvida de kommentarer de får enbart berättar om de gjort rätt 
eller fel. 
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Figur 7. De kommentarer jag får berättar bar om jag gjort rätt eller fel, totalt 

Diagrammet visar att en stor del av eleverna uppfattar att de ibland eller aldrig får kommentarer av 
detta slag. Däremot uppgår svarsfrekvensen för alternativet ”oftast” till nästa trettio procent, vilket 
visar att en tredjedel av eleverna ändå uppfattar att de frekvent får kommentarer som enbart visar om 
de gjort rätt eller fel. Figur 8 visar huruvida eleverna uppfattar om kommentarer av detta slag hjälper 
dem att förbättra en uppgift. 

 
Figur 8. Kommentarer som bara berättar om jag gjort rätt eller fel hjälper mig att förbättra en uppgift, 
totalt 

Enligt enkätsvaren menar stor del av eleverna att kommentarer av detta slag inte hjälper dem att 
förbättra en uppgift. Däremot ligger svarsfrekvensen på de andra alternativen nära tjugo procent. Tre 
femtedelar av eleverna håller alltså mer eller mindre med om att dessa kommentarer hjälper dem att 
förbättra en uppgift.  

En stor del av eleverna uppfattar att syftet med bedömning alltid eller oftast är till för att sätta betyg 
(se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). Figur 9 visar svarsfrekvensen per årskurs. 
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Figur 9. Bedömning är till för att sätta betyg, per årskurs 

Diagrammet visar att det framförallt är årskurs sex som uppfattar att bedömning alltid är till för att 
sätta betyg. Svarsfrekvensen för alternativet ”oftast” är också hög för årskurs sex, medan 
svarsfrekvensen för ”ibland” och ”aldrig” är de lägsta bland åldersgrupperna. Årskurs fyra sticker ut 
under alternativet ”oftast”, där en stor del av eleverna i åldersgruppen uppfattar att bedömning oftast är 
till för att sätta betyg. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på de frågor som rör elevers uppfattningar om bedömning i 
förhållande till utveckling att det framförallt är de yngsta eleverna som i största grad håller med om 
enkätens påståenden. Även om skillnaderna mellan åldersgrupperna inte är extremt stora syns ändå en 
nedåtgående trend i förhållande till ålder gällande tendensen att hålla med i påståendena.  

4.3. Bedömningens påverkan på motivation 
Nedan visas resultaten av enkätfrågorna gällande hur elever uppfattar att bedömning påverkar deras 
motivation. 

En stor del av eleverna håller helt eller delvis med om att bedömning får dem att vilja göra sitt bästa, 
medan en väldigt liten del inte håller med alls (se Bilaga 3 för diagram över den totala 
svarsfrekvensen). Figur 10 visar svarsfrekvensen per årskurs. 
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Figur 10. Bedömning får mig att vilja göra mitt bästa, per årskurs 

Även detta diagram visar på trenden att årskurs sex tenderar att i mindre utsträckning helt hålla med 
jämfört med de andra åldersgrupperna. Dock är det flest elever i årskurs sex som delvis håller med om 
påståendet. Som tidigare nämnt är det en liten del av eleverna som inte håller med alls, men detta 
svarsalternativ är det fortsatt flest elever i årskurs sex som valt.  

Vidare visar figur 11 nedan hur eleverna uppfattar att kommentarer som visar dem hur de ska nå målen 
påverkar deras motivation att förbättra en uppgift. 

 
Figur 11 kommentarer som visar hur jag ska nå målen får mig att vilja förbättra en uppgift, totalt 

En stor majoritet av eleverna håller helt eller delvis med om att kommentarer som visar hur de ska nå 
målen motiverar dem till att förbättra en uppgift. Endast 11,8 procent uppger att de håller med 
litegrann och så lite som 4,3 procent inte håller med alls.  

Enkätsvaren visar även att en stor del av eleverna helt eller delvis håller med om att bedömning i form 
av poäng får dem att vilja arbeta hårdare. Likaså visar enkätsvaren liknande siffror gällande elevernas 
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uppfattning om att bedömning i form av poäng hjälper dem att förbättra sin insats (se Bilaga 3 för 
diagram). 

Fortsättningsvis uppger två femtedelar av eleverna att de helt håller med om att deras självförtroende 
påverkas negativt vid dåliga resultat. En femtedel av eleverna menar att de håller delvis respektive lite 
grann om påståendet (se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). Figur 11 visar 
svarsfrekvensen per årskurs.  

 
Figur 12. Mitt självförtroende påverkas negativt om jag får ett dåligt resultat på ett prov, per årskurs 

Diagrammet visar att framförallt eleverna i årskurs 6 helt håller med om påståendet, medan 
svarsfrekvensen är något lägre för de yngre åldersgrupperna. Tydligt är dock att svarsfrekvensen för 
alternativet ”håller med helt” ökar med åldern. Eleverna i årskurs fyra är den åldersgrupp där 
svarsfrekvensen för alternativet ”håller inte med” dessutom är högst. En stor majoritet av eleverna, 
nästa 80 procent, håller helt med om att deras självförtroende påverkas positivt vid goda resultat, 
medan enbart 13 procent delvis håller med. Så lite som 3,7 respektive 2,5 procent håller med lite grann 
eller inte alls håller med (se Bilaga 3 för diagram). 

Sammanfattningsvis visar resultatet av undersökningen att både formativa och summativa 
bedömningspraktiker generellt verkar motivera elever. En liknande trend som syntes under avsnitt 4.2. 
syns också i jämförelsen mellan årskurserna. Även om skillnaderna är små, visar resultatet att de yngre 
eleverna i lite större utsträckning upplever att bedömning får dem att vilja göra sitt bästa. Vidare är det 
eleverna i årskurs sex som i störst utsträckning upplever att deras självförtroende påverkas negativt av 
dåliga resultat. 

4.4. Bedömningens påverkan på självreglering 
Nedan visas resultaten förknippade med forskningsfrågan gällande huruvida bedömning får eleverna 
att ta större ansvar för sitt lärande.  

Inledningsvis menar cirka hälften av eleverna att de ibland själva får bedöma sina arbeten. Nästan en 
tredjedel uppger att de aldrig använder självbedömning, medan en femtedel menar att de ofta får göra 
det (se Bilaga 3 för diagram). Vidare visar Figur 13 huruvida eleverna uppfattar att självbedömning 
hjälper dem att förbättra sin insats. 
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Figur 13. Att själv bedöma mitt arbete hjälper mig att förbättra min insats, totalt 

Diagrammet visar att allra flest elever uppger att de håller med litegrann. Cirka en fjärdedel håller 
delvis med, medan en fjärdedel menar att de inte håller med om påståendet. Vidare framhåller en stor 
del av eleverna att de alltid eller ofta använder lärarens bedömning för att se vad de kan göra bättre till 
nästa gång, medan en femtedel menar att de ibland använder bedömning på detta sätt. Figur 14 visar 
svarsfrekvensen per årskurs (se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). 

 
Figur 14. Jag använder lärarens bedömning för att se vad jag kan göra bättre nästa gång, per årskurs 

Diagrammet visar att över hälften av eleverna i årskurs fyra uppfattar att de alltid använder lärarens 
bedömning på detta sätt, medan elevsvaren för detta alternativ i årskurs sex endast uppgår till en 
femtedel. Däremot upplever en större del av eleverna i årskurs sex att de ofta använder bedömning för 
att se vad de kan göra bättre till nästa gång. Vidare visar diagrammet att det endast är elever i årskurs 
sex som uppger att de aldrig använder bedömning på detta sätt, om än en liten del.  
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Fortsättningsvis uppger en stor det av eleverna att de helt eller delvis håller med om att lärarens 
bedömning hjälper dem att upptäcka fel vid liknande arbeten. Figur 15 visar svarsfrekvensen per 
årskurs (se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen).  

 
Figur 15. Lärarens bedömning hjälper mig att upptäcka fel vid liknande arbeten, per årskurs 

Endast 16 procent av eleverna i årskurs sex uppger att de helt håller med om påståendet, medan talen 
är betydligt högre för de yngre åldersgrupperna. Siffrorna är däremot jämnare mellan åldersgrupperna 
för alternativet ”håller delvis med”. Årskurs sex sticker dessutom återigen ut på alternativen ”håller 
med lite grann” och ”håller inte med”, där åldersgruppen har högst svarsfrekvens på båda alternativen 
jämfört med årskurs fyra och fem.  

Vidare uppger en majoritet av eleverna att de helt eller delvis med om att lärarens bedömning hjälper 
dem att upptäcka vad som kan förbättras vid liknande arbeten. Figur 16 visar svarsfrekvens per 
årskurs. (se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). 

 
Figur 16. Lärarens bedömning hjälper mig att själv se vad som kan förbättras vid ett liknande arbete, per 
årskurs 
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Diagrammet liknar till stor del föregående diagram, med skillnaden att en större del av eleverna i alla 
åldersgrupper uppger att de delvis håller med istället för att de håller med helt. Trenden för svaren från 
eleverna i årskurs sex ser dock likadan ut och även för detta påstående är det flest i årskurs fyra som 
uppger att de håller med helt om påståendet. Figur 17 visar huruvida eleverna uppfattar att deras eget 
ansvarstagande för sitt lärande påverkar deras resultat. 

 
Figur 17. Mina resultat påverkas av hur jag själv tar ansvar för mitt lärande, totalt 

Över hälften av eleverna håller helt med om påståendet, medan nästan en tredjedel delvis håller med. 
Vidare uppger nästan två femtedelar av eleverna att de delvis håller med om att dåliga resultat beror på 
att de studerat för lite medan cirka en femtedel helt håller med, cirka en tredjedel håller med litegrann 
och endast en tiondel inte håller med alls (se Bilaga 3 för diagram). 

En majoritet av eleverna håller helt eller delvis med om att det är skolan och lärarens ansvar att se till 
att eleverna når bra resultat. Viss skillnad mellan åldersgrupperna förekommer, vilket Figur 18 visar 
(se Bilaga 3 för diagram över den totala svarsfrekvensen). 

 
Figur 18. Det är skolans och lärarens ansvar att se till att jag når bra resultat, per årskurs 
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Diagrammet visar att det framförallt är eleverna i årskurs sex som håller med helt i påståendet, medan 
årskurs fem är den åldersgrupp där svarsfrekvensen är lägst för svarsalternativet. Allra flest elever 
håller delvis med i påståendet, där årskurs fem är den åldersgrupp som har högst svarsfrekvens för 
svarsalternativet. 

Avslutningsvis visar resultaten av undersökningen att eleverna inte uppfattar självbedömning som 
särskilt hjälpsamt, men att de däremot i stor utsträckning använder lärarens bedömning för att själva se 
fel och utvecklingsmöjligheter i sina arbeten. Vidare uppfattar en stor del av eleverna att de själva har 
ett stort ansvar för att få bra resultat, men att skolan och läraren dock också har ett fortsatt stort ansvar. 
Trenden mellan åldersgrupperna visar sig delvis även under denna kategori, där framför allt de yngre 
eleverna använder lärarens bedömning för att själva förbättra sitt arbete. 

5. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion, där resultaten av 
studien kopplas till teorier och tidigare forskning på området. Resultatdiskussionen är uppdelad efter 
forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med mina egna reflektioner och slutsatser utifrån resultatet av 
studien, samt förslag på vidare forskning. 

5.1. Metoddiskussion 
Att använda sig av en enkät var absolut nödvändigt för att möjliggöra så många svar som möjligt. 
Dock hade det varit intressant och av stort värde för studien att komplettera enkäten med några 
kvalitativa intervjuer. Detta främst för att ta del av fördjupade resonemang om bedömning från 
eleverna, men också för att möjliggöra bestyrkande eller bestridande av de tolkningar och slutsatser 
jag dragit kring resultatet. Intressant hade också varit att genomföra studien på en skola där arbetet 
med formativ bedömning inte är lika uttalat för att kunna jämföra likheter och skillnader i elevernas 
uppfattningar. Positivt var att koppla de kvantitativa resultaten till valda teorier och tidigare forskning, 
vilket jag uppfattar gav ett större djup till studien och gjorde det möjligt att dra bredare slutsatser. 

Vidare hade det varit önskvärt att större vikt hade lagts på frågor gällande självreglering och eget 
ansvar, då underlaget i min mening är tunnare än för de andra två forskningsfrågorna. Att jag kunnat 
närvara då enkäterna genomfördes hade också påverkat reliabiliteten i positiv riktning, då jag själv 
hade kunnat förklara syftet med studien och hjälpa till vid eventuella missförstånd av frågorna. Istället 
fick jag förlita mig på att ansvariga lärare fullföljde mina direktiv i enkätguiden.  

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Vad uppfattar elever som bedömning? 

De verksamheter som eleverna i denna studie uppfattar som bedömningstillfällen kretsar främst kring 
lärardominerade bedömningspraktiker, jämförbart med de uppfattningar om bedömning som Hue, 
Leung och Kennedy (2014) framför i deras studie. Även Peterson och Irving framhåller att de tillfällen 
som eleverna främst uppfattar som bedömningstillfällen är mer formella som prov och uppsatser. I 
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denna studie uppfattar hela 93 procent av eleverna ett prov som bedömningstillfälle, medan 
självbedömning, observationer av läraren och kamratebedömning i mindre utsträckning uppfattas av 
eleverna som bedömning. Detta indikerar att de bedömningspraktiker eleverna kommit i kontakt med 
är just lärardominerade och att mer subtil bedömning som exempelvis observationer i klassrummet 
inte uppfattas av eleverna. Däremot kretsar frågorna i enkätstudien också till stor del kring 
lärardominerade praktiker, vilket kan påverka denna uppfattning. 

5.2.2. Bedömningens påverkan på utveckling 

Både Wiliam (2013) och Jönsson (2013) framhåller att en del av den formativa bedömningspraktiken 
består av att bedömning används som verktyg för läraren att anpassa sin undervisning. En stor del av 
eleverna höll helt eller delvis med om att bedömning kan användas på detta sätt och att läraren 
använder bedömning för att hjälpa den enskilde eleven att utvecklas, vilket liknar de uppfattningar om 
bedömning Browns studie (2006) visar. Detta indikerar en medvetenhet hos elever om hur bedömning 
kan användas på olika sätt. Även Petersen och Irving (2008) visade i sin studie att elever uppfattar att 
bedömningsinformation främst är till för att hjälpa dem att utvecklas. Fortsättningsvis argumenterar 
Wiliam (2013) för den formativa bedömningens positiva effekter på lärande. Elevsvaren i denna studie 
indikerar att eleverna i stor grad också uppfattar detsamma. Eleverna menar att de får kommentarer 
som hjälper dem att nå målen och förbättra sina arbeten, medan kommentarer som enbart fokuserar på 
rätt eller fel svar inte hjälper dem att förbättra sina arbeten.  

En stor del av eleverna uppfattade att deras lärare alltid eller oftast gick igenom målen med ett arbete. 
Likaså menar en stor del av eleverna att de får kommentarer som hjälper dem att nå målen och att 
förbättra en uppgift. Detta antyder att den feedback eleverna får grundar sig på var eleven befinner sig 
och hur eleven ska göra för att nå målen, i enlighet med de tre centrala frågor Wiliam (2013), Jönsson 
(2013) och Hattie och Timperley (2007) framhåller. Däremot visar enkätsvaren att de yngre eleverna i 
större utsträckning även uppfattar att den feedback de får hjälper dem att utvecklas, medan de äldre 
eleverna i mindre grad uppfattar att så är fallet. Eleverna i årskurs sex är också den grupp av elever där 
flest inte håller med alls om att de får kommentarer som hjälper dem att nå målen eller förbättra en 
uppgift. Hue, Leung och Kennedy (2014) framhåller att deras studie indikerar att de yngre eleverna i 
större utsträckning ser lärarens bedömning som gynnsamt för deras lärprocess, vilket också skulle 
kunna vara fallet i min studie.  

Vidare uppfattade en stor del av eleverna att de enbart ibland eller aldrig får kommentarer som bara 
berättar om de gjort rätt eller fel. Kommentarer av denna karaktär påpekar Hattie och Timperley 
(2007) sällan hjälper eleven att förbättra en uppgift, vilket speglar en majoritet av elevsvaren i denna 
studie. Detta indikerar, likt Wiliam (2013), Jönsson (2013) och Hattie och Timperley (2007) 
framhåller, att eleverna uppfattar att kommentarer av detta slag inte ger eleverna relevant information 
för att förbättra ett arbete och således inte är användbara ur ett formativt syfte.  

Enligt Hue, Leung och Kennedys studie (2014) uppfattar yngre elever bedömning som mer interaktiv 
än de äldre eleverna, samt att yngre elever i större utsträckning värdesätter den interaktiva 
bedömningen. Även detta är jämförbart med resultatet i min studie, där de äldre eleverna i mindre 
utsträckning uppfattar att bedömning kan hjälpa dem att utveckla och förbättra sina arbeten. 
Enkätsvaren i min studie visade också att de yngre eleverna i större grad än de äldre eleverna 
uppfattade att bedömning kan användas för att utveckla undervisningen samt att läraren använder 
denna för att hjälpa den enskilde eleven att utvecklas. Vidare minskar uppfattningar om bedömningens 
formativa syften med åren i min studie. En majoritet av eleverna uppfattade att bedömning alltid eller 
oftast är till för att sätta betyg, där framförallt eleverna i årskurs sex menar att bedömning alltid är till 
för att sätta betyg. Hue, Leung och Kennedy (2014) framhåller examinationer som en anledning till de 



23 

skilda uppfattningarna mellan åldrarna i deras studie. Utfallet i min studie kan därför antas bero på att 
eleverna i årskurs sex i större grad uppfattar att bedömning har summativa syften, då de snart själva 
ska betygsättas. Detta i enlighet med Hue, Leung och Kennedys studie, där eleverna i takt med att 
konsekvenserna av bedömningen blev större också värdesatte lärardominerad bedömning högre. 

5.2.3. Bedömningens påverkan på motivation 

En majoritet av eleverna uppger att bedömning får dem att vilja göra sitt bästa. Även här synliggörs en 
trend i att de äldre eleverna i mindre utsträckning håller med om detta. Däremot framgår det inte av 
alla frågor vilken typ av bedömning det är som åsyftas. Att de äldre eleverna i mindre utsträckning 
håller med skulle kunna tolkas som att de främst ser på bedömning som betygssättning, medan de 
yngre eleverna även i detta fall ser på bedömning som praktiker med större formativa syften. Detta 
skulle i så fall kunna förklara skillnaden mellan åldersgrupperna, då både Wiliam (2013) och Hattie 
och Timperley (2007) menar att när de tre frågorna kopplade till formativ bedömning besvaras på ett 
effektivt sätt ökar motivationen och engagemanget hos eleverna. Då större fokus eventuellt ligger på 
betyg både från lärares och elevers håll i årskurs sex kan det vara så att alla tre frågorna inte besvaras 
effektivt vare sig av elev eller lärare, vilket i sin tur påverkar motivationen hos dessa elever jämfört 
med de yngre eleverna. 

Fortsättningsvis håller en stor majoritet av eleverna helt eller delvis med om att kommentarer som 
visar hur de ska nå målen får dem att vilja förbättra en uppgift. Dessutom anser en stor del av eleverna 
att summativa bedömningsformer får dem att vilja arbeta hårdare och att de hjälper dem förbättra deras 
insats. Enligt Hattie och Timperley (2007) kan betyg, en summativ bedömningsform, öka elevers 
engagemang. Jönsson (2013) beskriver även summativ bedömning som en lägesbeskrivning. 
Enkätsvaren kan tolkas som att eleverna uppskattar att få ta del av en sådan lägesbeskrivning.  

En stor del av eleverna anser dessutom att de påverkas negativt vid dåliga provresultat. Eleverna i 
årskurs sex är den åldersgrupp där flest menar att de helt håller med om påståendet. En klar majoritet 
av eleverna uppfattar att deras självförtroende påverkas positivt vid bra provresultat. Som nämnt under 
1.2.1 framhåller Jönsson (2013) att summativa bedömningspraktiker kan ha negativ påverkan på 
elevers självkänsla och motivation. Brown och Hirschfeld (2008) menar dessutom att elever med lägre 
självkänsla tenderar att se bedömning som irrelevant. Enkätsvaren indikerar att insatserna ökar med 
åldern, antagligen på grund av att eleverna i årskurs sex snart ska få sina första betyg och föranleder att 
deras självförtroende påverkas i större utsträckning än de yngre eleverna. Sammanvägt med den 
åldersrelaterade nedåtgående trenden på frågorna hur bedömning påverkar elevernas vilja att göra sitt 
bästa och förbättra sina arbeten, indikerar också svaren att motivationen till förbättring och utveckling 
påverkas negativt. Om det enbart beror på stundande betygsättning för eleverna i årskurs sex framgår 
dock inte av studiens resultat. 

5.2.4. Bedömningens påverkan på självreglering 

Eleverna som deltog i studien uppfattar till största del att de ibland eller aldrig får bedöma sina arbeten 
själva. Endast 11% av elever ser dessutom tillfällen då de själva rättar sina arbeten som ett 
bedömningstillfälle. Detta ställs i kontrast med Brown (2006), där eleverna uppfattade att bedömning 
inte bara kan användas läraren utan också av eleven själv. Dock framgår det inte av Browns studie om 
det enbart är självbedömning som åsyftas eller om det är elevens användande av lärarens bedömning 
som åsyftas.  

Vidare menar en stor del av eleverna att de endast håller med lite grann eller inte alls håller med om att 
självbedömning kan hjälpa dem att förbättra sin insats. Enligt Jönsson (2013) är det nödvändigt att 
lägga ner tid på självbedömning för att träna upp förmågan att själv utvinna relevant information för 
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att förbättra ett arbete. Även Hattie och Timperley (2007) framhåller att läraren kan skapa en miljö där 
förmågan att ge sig själv feedback utvecklas. Enkätsvaren i denna studie tyder däremot på att 
självbedömning sällan förekommer och enligt elevernas uppfattning besitter de inte eller använder inte 
förmågan att ge sig själv feedback. Däremot utgår många av frågorna i enkäten från hur lärarens 
bedömning påverkar eleven och uppfattningar om begreppet självbedömning fördjupas inte i 
ytterligare frågor. 

Vad gäller att ta till vara på lärarens bedömning ser sifforna annorlunda ut. En stor majoritet av 
eleverna menar att de alltid eller ofta använder lärarens bedömning för att se vad de kan göra bättre vid 
en annan uppgift. Att eleverna uppger att de ofta använder lärarens bedömning men inte ger sig själva 
feedback tyder på att de förlitar sig på att läraren tillhandahåller information om hur de ska arbeta 
vidare vilket således gör eleverna mer beroende av lärarens bedömning, något som Jönsson (2013) 
framhåller som risk med en alltför lärardominerad bedömning. Eleverna i Peterson och Irvings studie 
(2008) uppfattade bedömning som användbar när informationen kunde stötta deras lärande, vilket går 
att jämföra med att eleverna i denna studie uppfattar att lärarens bedömning hjälper dem att själva 
upptäcka fel och se hur de kan förbättra en uppgift. Därtill framhåller Hattie och Timperley (2007) att 
feedback som riktas mot processerna bakom en uppgift kan leda till självreglering vilket antyder att 
eleverna i denna studie är på väg mot självreglering, men i enlighet med Jönssons (2013) resonemang 
behöver mer träning i att tillhandahålla sig själva med liknande information.  

Däremot dalar siffrorna även i detta sammanhang med ålder, och eleverna i årskurs sex är den enda 
åldersgruppen som anger att de aldrig använder lärarens bedömning. Likaså gäller frågan om lärarens 
bedömning hjälper eleverna att själva upptäcka fel vid liknande arbeten, samt att själva se vad som kan 
förbättras vid liknande arbeten. Att eleverna i årkurs sex är mindre benägna att använda den 
tillhandahållna informationen kan ha att göra med ett större fokus på summativa bedömningsformer, 
vilka vanligtvis inte innefattar att eleverna efter exempelvis ett betyg ska utvecklas vidare. Detta kan 
också kopplas samman med den dalande motivationen till förbättring som redogjordes under 5.2.3.  

Vad gäller eget ansvar för sitt lärande håller en majoritet av elever helt eller delvis med om att resultat 
påverkas av hur de själva tar ansvar för sitt lärande och att dåliga resultat beror på att de studerat för 
lite. Däremot uppfattar en stor del av eleverna att det är skolans och lärarens ansvar att se till att 
eleverna når bra resultat. Detta går att jämföra med Peterson och Irvings studie (2008), där eleverna 
också uppfattade att ansträngning lönar sig, medan de också tyckte att läraren var ansvarig när de når 
dåliga resultat. Sammanvägt med resultaten för huruvida eleverna självreglerar tyder resultatet av min 
studie på att eleverna ännu inte lägger lika stor vikt vid eget ansvar när det gäller att nå högre resultat. 
Eleverna i denna studie är däremot i de yngre åldrarna och ingen av deltagarna har hittills betygssatts, 
vilket kan påverka uppfattningen om var det största ansvaret ligger. 

5.2.5. Slutsatser och reflektioner 

Att eleverna uppfattar bedömning som ett stöd för deras lärande och utveckling synliggörs av studien. 
Intressant är dock att denna uppfattning tenderar att dala med åldern. Detta skulle dels kunna betyda 
att både lärare och elever under det sista året på mellanstadiet lägger mer fokus på summativa 
bedömningsformer och betyg. Eleverna verkar även uppfatta att bedömning motiverar dem till att 
förbättra sina prestationer och utveckla sitt lärande, vilket sammanfaller väl med de teorier om effekter 
av formativ bedömning som presenterats. 

Intressant är också att eleverna uppfattar att de kan använda bedömning för att förbättra sina 
prestationer, medan självbedömning knappt uppfattas som användbart. Detta indikerar vikten av att 
eleverna kontinuerligt tränas i att använda självbedömning som en del av bedömningspraktikerna. 
Risken dessa elever står inför är att om de i framtiden slutar ges möjligheten att ta del av formativ 
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bedömning står utan kompetensen att ge sig själva feedback, vilket kan underminera deras möjligheter 
att själva ta ansvar för sitt lärande. Detta kan i enlighet med teorier om självreglering i längden 
påverka deras resultat negativt. Dessutom lägger eleverna en del av ansvaret för goda resultat på sig 
själva, samtidigt som de uppfattar att det är skolan och lärarens ansvar att se till att de når goda 
resultat. Detta indikerar att eleverna heller inte helt förknippar självreglering och eget ansvar med 
framgångar, ett samband som både Wiliam och Brown och Hirschfeld framhåller. Dock är det svårt att 
utröna något djupare resonemang kring dessa frågor, då inge följdfrågor kunnat ställas till 
respondenterna.  

Att lärare är medvetna om hur uppfattningar om bedömning kan påverka elevers resultat föranleder att 
de också bör vara medvetna om hur deras elever uppfattar bedömning. Detta på grund av att denna 
medvetenhet i så fall kan leda till ytterligare lärande, större utveckling och bättre resultat för eleverna. 
Att eget ansvarstagande hos eleverna har stor påverkan på deras resultat föranleder också att lärare bör 
lägga betydande vikt vid att utveckla förmågor som självreglering hos eleverna, en förmåga som 
eleverna i denna studie ännu inte verkar ha fått möjlighet att utveckla. 

5.2.6. Förslag till vidare forskning 
För att komplettera denna studie skulle en fördjupande, kvalitativ intervjustudie vara nödvändig. 
Intressant skulle också vara att studera högstadieelevers uppfattningar om bedömning för att 
undersöka om den dalande trenden håller i sig då bedömningens konsekvenser blir allt större. 
Intressant att se skulle också vara huruvida uppfattningar om eget ansvar förändras med stigande ålder. 
En jämförande studie där lärares uppfattningar om bedömning ställs mot elevers uppfattningar skulle 
också kunna bidra till intressanta didaktiska fynd. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning	om	elevers	uppfattningar	om	bedömning	
Mitt namn är Joanna Lewerentz. Jag är lärarstudent och har under min studietid haft praktik på Xxx 
hos Xxx på mellanstadiet, senast nu under vårterminen. Nu skriver jag mitt examensarbete, vilket 
behandlar elevers uppfattningar om bedömning. Syftet med arbetet är att undersöka hur elever 
uppfattar att olika typer av bedömning påverkar deras lärande och motivation, men också hur det 
påverkar deras ansvarstagande över sina egna studier (vilket är ett av de långsiktiga målen i 
läroplanen). Dessa uppfattningar ska jag sedan jämföra med rådande teorier om olika 
bedömningspraktiker.  
 
Enkäten genomförs anonymt och enkätsvaren kommer inte användas i något annat syfte än till mitt 
examensarbete. Deltagandet i studien är frivilligt och om Du inte vill att ditt barn deltar i studien, 
vänligen meddela klassansvarig lärare. Då arbetslagen på Xxx under en tid arbetat med att utveckla 
bedömning för lärande tror jag att deltagande från eleverna på Xxx kan vara väldigt värdefullt för min 
studie. Därför hoppas jag att Du kan tänka dig låta ditt barn delta i studien. 
Kontakta ansvarig klasslärare senast 16/4 om Du inte vill att ditt barn ska delta. 
 
Har du några frågor om studien eller vill ta del av det färdiga arbetet, kontakta mig vi mail: joanna-
lewerentz@hotmail.com 
 
Med vänliga hälsningar, 
Joanna Lewerentz 
Student på Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurserna 4-6, Stockholms Universitet 
 

  



 

Bilaga 2 

Elevers uppfattningar om bedömning i svenskämnet 
Enkäten undersöker vilka uppfattningar elever har om bedömning i svenskämnet. Det kan gälla 
bedömning på muntliga uppgifter eller skriftliga uppgifter. Fråga din lärare om du inte förstår någon 
av frågorna! 

Jag går i årskurs 
o 4	
o 5	
o 6	

Jag är  
o Kille	
o Tjej	
o Annat	
o Vill	inte	uppge	

Vad uppfattar du är ett bedömningstillfälle? (du kan fylla i flera alternativ) 
o Ett	prov	
o När	jag	rättar	mitt	eget	arbete	
o När	klasskamrater	rättar	mitt	arbete	
o När	läraren	ställer	frågor	till	mig	framför	klassen	
o När	läraren	utvärderar	inlämnade	arbeten	
o När	läraren	lämnar	kommentarer	på	ett	inlämnat	arbete	
o När	läraren	följer	mitt	lärande	under	lektionen	
o När	läraren	använder	en	checklista	för	att	utvärdera	mitt	arbete	
o När	läraren	använder	en	matris	för	att	utvärdera	mitt	arbete	
o När	läraren	utvärderar	ett	färdigt	arbete	
o När	läraren	rättar/går	igenom	läxor	
o Annat:		

 
1. Bedömningen	hjälper	läraren	att	anpassa	sin	undervisning	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	
e. Vet	ej	

2. Lärare	använder	bedömning	för	att	hjälpa	mig	att	utvecklas	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	



 

e. Vet	ej	
3. Bedömning	får	mig	att	vilja	förbättra	mitt	arbete	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

4. Min	lärare	går	igenom	vilka	målen	med	ett	arbete	är		
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland	
d. Aldrig	

5. Min	lärare	ger	mig	kommentarer	som	hjälper	mig	förbättra	en	uppgift	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

6. Jag	får	tid	att	använda	lärarens	kommentarer	för	att	förbättra	en	uppgift	
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland	
d. Aldrig	

7. De	kommentarer	jag	får	visar	hur	jag	ska	göra	för	att	nå	målen	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

8. Kommentarer	som	visar	hur	jag	ska	nå	målen	får	mig	att	vilja	förbättra	en	uppgift	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

9. De	kommentarer	jag	får	berättar	bara	om	jag	gjort	rätt	eller	fel	
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland	
d. Aldrig	

10. Kommentarer	som	bara	berättar	om	jag	gjort	rätt	eller	fel	hjälper	mig	att	förbättra	en	
uppgift	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	



 

d. Håller	inte	med	
11. Min	lärare	ger	mig	bedömning	i	form	av	poäng	(kan	vara	poäng,	betyg,	markeringar	

med	rätt/fel)	
a. Alltid	
b. Oftast	 	
c. Ibland	
d. Aldrig	

12. Att	få	bedömning	i	form	av	poäng	eller	hjälper	mig	att	förbättra	min	insats	(kan	vara	
poäng,	betyg,	markeringar	med	rätt/fel)	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

13. Mitt	självförtroende	påverkas	negativt	om	jag	får	dåliga	poäng	på	ett	prov	(kan	vara	
poäng,	betyg,	markeringar	med	rätt/fel)	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

14. Mitt	 självförtroende	påverkas	positivt	 om	 jag	 får	 bra	poäng	på	mitt	 prov	 (kan	 vara	
poäng,	betyg,	markeringar	med	rätt/fel)	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

15. Bedömning	 i	 form	av	poäng	får	mig	att	vilja	arbeta	hårdare	(kan	vara	poäng,	betyg,	
markeringar	med	rätt/fel)	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

16. Bedömning	visar	hur	duktig	jag	är	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

17. Bedömning	får	mig	att	göra	mitt	bästa	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	



 

18. Jag	tycker	det	är	roligt	att	få	bedömning	
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland		
d. Aldrig		

19. Jag	får	själv	bedöma	mitt	arbete	(exempelvis	med	hjälp	av	checklistor,	matriser)	
a. Alltid		
b. Oftast		
c. Ibland		
d. Aldrig		

20. Att	själv	bedöma	mitt	arbete	hjälper	mig	att	förbättra	min	insats	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

21. Lärarens	bedömning	hjälper	mig	att	själv	upptäcka	fel	vid	liknande	arbeten	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

22. Lärarens	bedömning	hjälper	mig	att	själv	se	vad	som	kan	förbättras	vid	ett	 liknande	
arbete	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

23. Mina	resultat	påverkas	av	hur	jag	själv	tar	ansvar	för	mitt	lärande	(exempelvis	genom	
att	plugga,	att	lyssna	på	genomgångar,	be	om	hjälp)	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

24. Jag	använder	lärarens	bedömning	för	att	se	vad	jag	kan	göra	bättre	nästa	gång	
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland		
d. Aldrig	

25. Det	är	skolans	och	lärarens	ansvar	att	se	till	att	jag	når	bra	resultat	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	



 

d. Håller	inte	med	
26. Dåliga	resultat	beror	på	att	jag	pluggat	för	lite	

a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

27. Lärare	bedömer	mig	för	att	visa	mina	föräldrar	hur	det	går	för	mig	i	skolan	
a. Håller	med	helt	
b. Håller	delvis	med	
c. Håller	med	lite	grann	
d. Håller	inte	med	

28. Bedömning	är	till	för	att	sätta	betyg	
a. Alltid	
b. Oftast	
c. Ibland	
d. Aldrig	

 
  



 

Bilaga 3 
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