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1 Inledning  

Kännetecknande för LGR-11 är att förmågorna som ska bedömas är samma för alla elever och 

betygsskillnaderna ligger i kvaliteten som förmågorna håller. Som exempel kan nämnas att 

alla elever ska kunna visa på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling, och med vilken 

kvalitet eleven klarar detta avgör betygsnivån. För läraren kan det vara svårt att hitta olika 

frågeställningar för olika betygsnivåer för att mäta kvalitativa skillnader på en och samma 

förmåga. 

Några av de inslag i pedagogikstudierna som fångat mitt intresse starkast är teorier om forma-

tiv bedömning och om samlärandets betydelse för elevernas lärande. Black och Wiliam lade 

grunden för en teoretisk modell för formativ bedömning. Teorin har fått stor spridning och 

vidareutvecklats mycket sedan dess (se exempelvis Black & Wiliam 2009; 2012; Crossoard 

2011; Elwood 2006; James 2012). Grundläggande för formativ bedömning är återkoppling till 

eleven om dennes prestationer i förhållande till lärandemålen samt visa eleven hur denne ska 

komma vidare i sitt lärande. För detta krävs tydliga mål, och att läraren konstruerar ändamåls-

enliga uppgifter. Andra strategier som enligt författarna är viktiga för att uppnå effektivt lä-

rande är att aktivera eleverna som resurser för varandra, samt att ge eleverna möjlighet att 

själva kunna ta ansvar för sitt lärande. Istället för bedömning av lärande syftar formativ be-

dömning till att främja lärandet hos eleverna.  

Black & Wiliam (1998) avslutar sin forskningsöversikt med en förteckning över 11 centrala 

uppdrag till forskarvärlden att studera. Ett av uppdragen är att undersöka vilka uppfattningar 

elever har om sitt eget lärande. Hirsh och Lindberg (2015) har gjort en omfattande genom-

gång av vad som har hänt på forskningsfronten kring formativ bedömning sedan dess i såväl 

Sverige som internationellt. En av deras slutsatser är att det fortfarande finns mycket få stu-

dier om formativ bedömning i grundskolan som utgår från elevperspektiv, och att vi därför vet 

mycket lite om elevers uppfattningar om olika arbetssätt som kan klassas som formativa.  

Utifrån ovanstående har jag utformat och prövat ett nytt sätt att planera och utvärdera min 

undervisning i naturorienterade ämnen (fortsättningsvis förkortat NO-ämnen), vilket i korta 

drag kan beskrivas som att ett arbetsområde inleds med att eleverna får en tydlig pedagogisk 

planering, där även provfrågorna finns med. Det är stora, öppna frågeställningar, utan något 

tak. I den pedagogiska planeringen finns även en matris med de delar ur kunskapskraven som 

kommer bedömas vid provtillfället. Det finns många vinster med att eleverna får veta prov-
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frågorna redan i inledningen av ett arbetsområde. Upplägget öppnar upp för att läraren konti-

nuerligt kan ge eleverna feedback på hur långt de har kommit i sin kunskapsutveckling, och 

med hjälp av matriserna från LGR-11 visa vad som krävs för att nå nästa nivå i kunskapskra-

ven. Arbetet planeras för att i möjligaste mån kunna utnyttja fördelarna med elevers samlä-

rande i klassrummet. Ambitionen är också att målen för den summativa bedömningen ska 

vara tydliga och att provformen ska erbjuda möjligheter för elevens kunskaper att komma till 

sin rätt. 

Denna studie avser att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om hur mycket de lär sig 

beroende på vilken form av prov eller annan bedömning som används, samt i vilken mån de 

anser sig ha möjlighet att visa upp sina kunskaper vid olika prov- och bedömningsformer. För 

att få insikt i elevernas uppfattningar har en enkätundersökning genomförts, där frågor ställs 

om de former av prov- och bedömning som använts i NO-undervisningen under årskurs 8. Tre 

av arbetsområdena är utformade enligt beskrivningen ovan, med öppna provfrågor som pre-

senteras för eleverna redan i inledningen av arbetsområdet. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få kunskap om elevers uppfattningar om hur effektiva olika prov- 

och bedömningsformer är för lärandet samt i vilken mån elever anser att deras kunskaper 

och förmågor kommer till sin rätt vid bedömningen. Vidare syftar studien till att under-

söka om det går att urskilja skillnader mellan olika elevkategoriers uppfattningar ur 

aspekterna skolprestationer och kön. 

 

1.2 Frågeställningar 

Frågorna jag vill få besvarade i studien är följande: 

 Vilka uppfattningar har elever om hur mycket de lär sig beroende på hur prov och be-

dömning är utformat? 

 Hur uppfattar elever sina möjligheter att visa upp sina förmågor i olika prov- och be-

dömningsformer? 

 Vilka helhetsomdömen ger elever olika typer av prov- och bedömningsformer? 

 Finns det någon skillnad mellan hög- och lågpresterande elevers uppfattningar om be-

dömningsformens betydelse för lärandet, eller mellan pojkars och flickors uppfatt-

ningar? 
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2 Bakgrund  

I det inledande avsnittet i bakgrunden redogörs för teoretisk perspektiv på lärande. Därefter 

kommer en kort beskrivning av formativa och summativa bedömningars syften. Möjligheter 

och begränsningar med formativ bedömning behandlas under nästa rubrik, och sedan följer 

fem rubriker som var och en tar upp teori och forskning kring de fem nyckelstrategier som 

anses vara kärnan för formativ bedömning. 

2.1 Teoretiskt perspektiv på lärande 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Elwood 

(2006) betraktar lärande som en social företeelse som skapas eller konstrueras i samspel mel-

lan människor. Kunskap är alltså inte något som finns utanför individen och kan lyftas in, 

utan något som utvecklas i interaktion med omgivningen, och hon menar att just interaktionen 

är fundamental för lärandet. Vidare ses lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv som situat-

ionsbundet, vilket innebär att det sociala, historiska och kulturella sammanhang i vilket läran-

det sker är avgörande för vad som är möjligt att lära och vad som kan bedömas. Gipps (1999) 

beskriver vilka konsekvenser för klassrumskulturen som detta synsätt rimligen bör få. Ef-

tersom lärprocessen är en aktivitet mellan läraren och den lärande (lärare-elev, elev-elev) 

krävs att alla involverade är aktiva i processen, och för att eleverna ska kunna bli delaktiga 

och få ett reellt inflytande över sitt lärande krävs öppenhet och tydlighet med förväntningar 

och lärandemål. Gipps argumenterar för vikten av en öppen relation mellan lärare och elev, 

där läraren delar makten i bedömningsfrågor med eleven, vilken därmed även kan utveckla 

sin självbedömande förmåga. Det är utifrån detta sociokulturella perspektiv på lärande jag 

förstår och tolkar formativ bedömning. 

2.2 Formativ och summativ bedömning 

Begreppen formativ och summativ bedömning används för att beskriva olika bedömnings-

formers syften. Summativ bedömning syftar till att mäta det slutliga resultatet, vilket sedan 

kan användas för att mäta kunskaper och förmågor mot givna kriterier, så som sker vid be-

tygssättning. Dessa resultat kan sedan användas för att fördela utbildningsplatser, men också 

för att kunna göra jämförelser mellan olika elevers, skolors och länders resultat. De kan också 

ligga till grund för politiska beslut som har för avsikt att styra utbildningen. Summativa resul-

tat kan också användas i formativt syfte, exempelvis för att justera och anpassa undervisning-

en efter de behov som visar sig. Formativ bedömning syftar till att stödja elevers lärande och 

att förbättra undervisningen (Korp 2011). Black och Wiliam (2009) beskriver formativ be-
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dömning som alla de aktiviteter i klassrummet där elevens prestationer tolkas och används av 

elever och lärare, för att fatta beslut om vad som är nästa steg i såväl undervisningen som ele-

vens lärande.  

Läraren har rollen att dels stärka elevens lärande och utveckling, men också att sätta betyg 

enligt vissa kriterier som anges i läroplanen. I LGR-11 anges kunskapskrav, där elevens för-

mågor ska bedömas efter de kriterier som eleven ska ha uppnått för betygen E, C och A. Har-

len (2012)  menar att läraren kan utveckla arbetsformer som ger förutsättningar att kunna be-

döma elever ur såväl summativ som formativ aspekt.  

Black och Wiliam (2012) presenterar aktiviteter som har potential att stödja lärandet för att 

uppnå de fördelar som formativ bedömning anses ha. Centralt är att uppnå en dialog om lä-

randeprocessen där såväl läraren som eleven är delaktiga, och där man diskuterar var eleven 

befinner sig i lärandeprocessen i förhållande till lärandemålen samt hur eleven ska komma 

vidare i riktning mot målen. Utifrån en matris som arbetats fram av Wiliam och Thompson 

(2007) listar författarna aktiviteter och strategier som de anser kunna stödja processer för for-

mativ bedömning. Dessa fem nyckelstrategier innebär att läraren:  

 Tydliggör mål och framgångskriterier för lärandet 

 Skapar effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och uppgifter som skapar synliga 

tecken på elevernas lärande 

 Ger återkoppling som tar de lärande framåt 

 Aktiverar elever som resurser för varandra 

 Aktiverar elever som ägare av sitt eget lärande 

 

Formativ bedömning är ett övergripande begrepp för strategier och aktiviteter som syftar till 

att främja elevens lärande och utveckling. Formativ bedömning är också ett förhållningssätt 

som innebär att läraren kontinuerligt använder bedömningar som grund för att analysera och 

anpassa undervisningen. 

2.3 Möjligheter och begränsningar med formativ bedömning 

Black och Wiliam (1998) har i sin forskningsöversikt kunnat visa tydliga bevis för att forma-

tiv bedömning kan resultera i positiva effekter för lärandet. Trots försöken att ringa in vilka 

faktorer som anses vara nyckelstrategier för formativ bedömning har kritik även riktats mot 

att begreppet är alltför övergripande och otydligt. Bennett (2011) menar att formativ bedöm-

ning ännu inte är något väldefinierat begrepp, utan innefattar en så stor variation av olika pro-

cesser att man kan förvänta sig stora skillnader i genomförande och därmed också stora skill-
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nader i resultat mellan olika elevgrupper. Av den anledningen anser han att det också är svårt 

att mäta hur stor effekt olika aspekter av formativ bedömning har för lärandet. Elwood (2006) 

anser att lärandet måste ses ur ett socialt perspektiv. Hon anser att det inte finns några ”quick 

fixes” i form av en uppsättning verktyg för formativ bedömning som fungerar generellt. För-

fattaren menar att interaktionen mellan lärare och elev är fundamental för hur resultatet blir. 

Det som fungerar i ett klassrum gör inte det med nödvändighet i ett annat.  Även Black och 

Wiliam (2012) anser att sociala dimensioners påverkan måste tas i beaktande när man utvär-

derar effekten av deras teoretiska ramverk för formativ bedömning. 

Crossouard (2011) beskriver att lärare kan uppleva det som ett dilemma att anta olika roller då 

de dels ska bedöma eleverna formativt i syfte att stötta elevernas lärande, och dels bedöma 

eleverna ur summativ aspekt mot mål och kriterier. Hon menar också att det kan vara ett pro-

blem för läraren att avgöra hur detaljerad och omfattande feedback man kan ge eleven utan att 

ha hjälpt eleven så mycket att det snarare är lärarens produkt (Crossouard 2011). För att han-

tera båda rollerna behöver läraren vara tydlig mot eleverna så att de vet vid vilka tillfällen de 

olika bedömningsformerna används (Skolverket 2011c) 

2.4 Tydliggöra mål och framgångskriterier för lärandet 

Den första av de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning är enligt Black och Wiliam 

(2012)  att lärandemålen måste vara tydliga för eleverna. De menar att elevernas möjligheter 

att få insikt i målen och bedömningen är en förutsättning för att de ska kunna vara delaktiga i 

lärandeprocessen. Även Gipps (1999) påtalar vikten av tydliga lärandemål för att skapa möj-

ligheter för att eleverna ska kunna bli aktiva i sitt lärande och att tillförskaffa sig de kunskaper 

som förväntas.   

Enligt de allmänna råd som skolverket (2011 b) ger för planering av undervisningen bör lära-

ren tydliggöra vilka delar av det centrala innehållet som ska behandlas samt identifiera vilka 

delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet. 

Bedömningsmatriser är ett sätt att tydliggöra mål och kriterier för lärandet och Jönsson (2012) 

lyfter fram dem som ett värdefullt verktyg vid formativ bedömning. Bedömningsmatriser be-

står av en kombination av förmågor som ska bedömas och kvalitativa nivåbeskrivningar, och 

de kan stötta elevernas lärande på olika sätt. Dels kan de fungera för att tydliggöra mål och 

förväntningar för eleverna men också som ett viktigt led i återkopplingsprocessen för att visa 

eleverna vart de befinner sig, och att ge konkreta förslag på hur eleven kan komma vidare till 
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nästa steg i lärandet. Bedömningsmatriserna fyller också en funktion då de ger eleverna ökad 

möjlighet till själv- och kamratbedömning. 

2.5 Skapa effektiva klassrumsaktiviteter  

Den andra av de fem nyckelstrategier som Black och Wiliam (2012) presenterar är att läraren 

skapar uppgifter och aktiviteter, liksom klassrumsdiskussioner, som skapar synliga tecken på 

elevernas lärande. Om uppgifterna är väl valda kan de dessutom engagera eleverna att bli del-

aktiga i lärandeprocessen, och det åligger läraren att skapa situationer som erbjuder eleverna 

möjligheter att utveckla strategier för sitt lärande maximalt. Black och Wiliam (2009) poäng-

terar att de uppgifter som läraren skapar måste erbjuda möjligheter för eleven och läraren att 

avgöra var eleven befinner sig i förhållande till målen för att läraren ska kunna visa eleven 

vad som är nästa steg i lärandet, men också för att läraren ska kunna justera innehållet i 

undervisningen.  

Jönsson (2012) understryker vikten av att läraren konstruerar uppgifter där både formativa 

och summativa bedömningar riktar sig mot målen och kunskapskraven i kursplanen. Även 

Harlen (2012) anser att läraren kan använda samma bedömningsprocess till såväl formativa 

som summativa bedömningar, men det krävs att uppgiften är väl utformad för att kunna fun-

gera för båda bedömningsformerna. Innehållet i uppgiften ska bland annat kunna främja ele-

vens förståelse för mål och bedömningskriterier, vara kreativ och uppmuntra motivationen, 

utveckla elevens förmåga till självbedömning och hjälpa eleven att förstå hur han eller hon 

kan förbättra sina prestationer. Hon exemplifierar med portfoliometoden, där eleverna samlar 

belägg för hur långt de kommit i sin kunskapsutveckling, och hon anser att detta är en metod 

som kan tjäna många syften för formativa ändamål i undervisningen. Harlen menar att läraren 

kan göra informella summativa bedömningar för att avgöra var eleverna befinner sig, men att 

dessa blir ett redskap i formativ bedömning om de leder till förändringar i undervisningen i 

syfte att eleverna ska komma vidare i sitt lärande, varför distinktionen mellan bedömnings-

formerna behöver finnas kvar. Även Gipps (1999) förespråkar portfolio som ett redskap för 

bedömningsstrategier som involverar eleverna i bedömningen, och som också utvecklar lära-

rens skicklighet i att observera och ställa frågor. 

Öppna frågor, eller så kallade autentiska uppgifter som liknar situationer i samhället inbjuder 

till formativ bedömning då frågorna inte bara har ett entydigt svar, utan kan arbetas med uti-

från olika perspektiv och på olika nivåer. Öppna uppgifter gör det också möjligt att bedöma 

mer komplexa förmågor hos eleverna. (Skolverket 2011 c; Jönsson 2012). 
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2.6 Ge återkoppling som tar de lärande framåt 

Black och Wiliam (2012) beskriver tre frågor som centrala utgångspunkter för den formativa 

bedömningen. 1. Vart ska jag/vad är målet? 2. Var är jag nu? 3. Hur ska jag nå målet? Det är 

inte bara läraren utan även eleverna som måste vara delaktiga i processerna att försöka be-

svara frågorna. Jönsson (2012) betonar att läraren redan vid planering och utformande av 

uppgifter måste tänka på de ska erbjuda goda möjligheter och tillfällen att ge eleverna feed-

back på var de befinner sig i utvecklingen i förhållande till målen. 

Hattie och Timperley (2007) beskriver 4 olika typer av återkoppling. Uppgiftsrelaterad, pro-

cessrelaterad, metakognitiv och personlig återkoppling. Feedback på uppgiftsnivå handlar om 

feedback på den specifika uppgift som eleven arbetar med. Den är ofta knuten till fakta och 

begreppskunskaper. Det kan till exempel vara återkoppling till eleven om vad som är rätt eller 

fel, eller vad som är bra och vad som behöver förbättras. Återkopplingen är effektiv om den 

gör att eleven uppmärksammas på feltolkningar eller liknande. Den processrelaterade åter-

kopplingen handlar om att ge eleven feedback på färdigheter som även kan användas i andra 

uppgifter. Det kan till exempel vara strategier för att söka information. Den metakognitiva 

återkopplingen är inte knuten till ämneskunskaper utan är tänkt att stärka elevens förmåga att 

själv ta ansvar för sitt lärande och att själv kunna bedöma sina prestationer. De två sistnämnda 

återkopplingsmodellerna är de mest framgångsrika för att utveckla elevens lärande, och de är 

ofta generaliserbara till andra sammanhang. Återkoppling på personlig nivå kan till exempel 

vara omdömen om hur duktig eleven är, och denna typ av återkoppling har sällan några posi-

tiva effekter på lärandet enligt författarna. 

Harlen (2012) skiljer mellan informell och formell formativ bedömning. Den informella for-

mativa bedömningen kan ses som normalt klassrumsarbete där läraren går runt och hjälper 

elever, individuellt eller i grupper, och den sker muntligt och direkt i stunden när eleven håller 

på att arbeta med uppgiften. Den formella formativa bedömningen kännetecknas av att den är 

planerad och organiserad, och därmed ges med fördröjning och inte i ögonblicket. Ofta är den 

skriftlig. Crooks (2011) menar att den typ av bedömning som Harlen benämner som informell 

formativ är mer benägen att förändra elevens beteende, medan effekterna av den formella 

formativa bedömningen är mer diffusa. Hon påpekar också att eleverna är mer benägna att 

svara positivt på feedback om de ser att den leder till att de sedan kan uppnå fördelar i den 

summativa bedömningen som kommer senare.  
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2.7 Aktivera elever som resurser för varandra  

En av de fem strategier som anses vara effektiva pedagogiska redskap i formativ bedömning 

enligt Black och Wiliam (2012) är att aktivera eleverna som resurser för varandra. Gipps 

(1999) lyfter fram vinsterna med arbetsformer som erbjuder samlärande. Hon utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där lärandet är kontextbundet och sker i samspel med andra, och 

hon ser lärandet lika mycket som en social som individuell process. Yttre stöd från omgiv-

ningen är en förutsättning för utvecklandet av lärandet. Såväl lärandeprocessen som produk-

ten ska bedömas, och att bedöma i en social miljö såsom vid gruppaktiviteter erbjuder möjlig-

heter för en elev att få höra hur läraren och andra elever resonerar samtidigt som man kan få 

feedback på sina egna framsteg. Även Jönsson (2012) betonar att elevens lärande underlättas 

genom stöd och hjälp från lärare och kamrater så att eleven får självförtroende och erfarenhet 

Kamratbedömning är en form av återkoppling som syftar till eleverna ska lära sig bedöma 

varandras arbeten i förhållande till mål och kriterier samt att lära sig ge och få feedback från 

sina kamrater. En fördel är att eleverna får se variationer på olika sätt att arbeta med en upp-

gift, och att de därmed kan få se arbeten av varierande kvaliteter vilket kan stödja elevens 

förmåga att urskilja skillnader och att kunna se styrkor och svagheter i sitt eget arbete (Jöns-

son 2012). Enligt Topping (2009) tenderar dock kamratbedömning att fokusera mer på poäng 

och betyg än framåtsyftande formativ bedömning. Syftet är tänkt att fungera formativt, men 

det är mycket svårt för elever att kunna visa på vad som är nästa steg i utvecklingen för att 

komma närmre målet. Den faktor som av Topping bedöms som mest positiv är att det i hans 

studier råder stor överensstämmelse mellan studenters och lärares summativa bedömningar av 

prestationer, samt att kamratbedömning leder till mer feedback för eleven än vad som varit 

fallet om endast läraren varit den som gett återkoppling. 

Enligt den forskningsöversikt som Hirsh & Lindberg (2015) gjort, finns ett mycket begränsat 

antal studier kring kamratbedömningen gjort i grundskolekontext, och det är därför mycket 

svårt att uttala sig om de positiva effekter denna strategi kan tänkas ha för elevernas lärande. 

De flesta studier som gjorts har tagit sin utgångspunkt i äldre studenters uppfattningar, i högre 

studier. Harris och Brown (2013) har dock sammanställt resultatet av tre studier på Nya Zee-

land som är gjorda elever i det obligatoriska skolväsendet. I studierna har kamratbedömning 

och självbedömning likställts, och resultatet är att det är mycket som hindrar eleverna från att 

se fördelarna med bedömning som inte kommer från läraren på traditionellt sätt. Författarna 
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poängterar dock möjligheter då en del elever ansåg att de fick en ökad kommunikation med 

lärare och föräldrar om sitt lärande samt fick bättre förståelse för målen.  

2.8 Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Flera forskare (exempelvis Black & Wiliam 2012; Gipps 1999) understryker vikten av arbeta 

med elevers utveckling av den självbedömande förmågan för att nå ett effektivt lärande, och 

det är också en av de fem nyckelstrategier som utarbetats för formativ bedömning. Black och 

Wiliam (2009) beskriver att strategin går ut på att utveckla elevens metakognitiva förmåga så 

att eleven lär sig att lära. Gipps (1999) konstaterar att högpresterande elever tenderar att ha 

bra metakognitiva strategier. Det inkluderar god självmedvetenhet för att kunna planera och 

kontrollera sitt lärande. Det krävs att eleven kan se syftet med lärandet tydligt och att kan sätta 

ny kunskap i rätt sammanhang med den kunskap man redan har. En viktig aspekt av god me-

takognitiv förmåga är att eleven kan värdera och styra sitt lärande genom självbedömning.  

Jönsson (2012) sammanfattar självbedömning som att eleven ska lära sig att bedöma sina 

egna prestationer mot givna mål och kriterier, samt att sedan kunna ge sig själva feedback en-

ligt formativa ändamål, det vill säga att känna till målen, bedöma var de befinner sig i förhål-

lande till målen, och veta hur de ska ta sig vidare för att närma sig målen. En av vinsterna är 

att eleverna anses bli bättre på att ta ansvar för sitt lärande, och det mest effektiva sättet för 

elever att lära sig självbedömning är enligt Jönsson att eleverna får bedöma sina prestationer 

tillsammans med läraren, och höra hur läraren tänker. 

Gipps (1999) beskriver det ojämna maktförhållandet mellan lärare och elever, då läraren trad-

itionellt är den som bedömer elevernas prestationer. För att utjämna maktförhållandet måste 

läraren involvera eleverna i bedömningsprocessen. Läraren bör hjälpa eleverna att utveckla 

sina metakognitiva förmågor så att de sedan själva ska kunna bedöma sina egna prestationer i 

jämförelse med lärandemålen. Detta är enligt författaren nödvändigt för att bedömning ska 

fungera som stöd för lärandet.  

Enligt den forskningsöversikt som gjorts av Hirsh & Lindberg (2015) finns det, liksom om 

kamratbedömningens inverkan på lärandet, ytterst lite forskning gjord om självbedömningens 

effekt för lärandet hos elever i grundskoleåldern.  
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3 Planering och genomförande av undervisningen 

Nedan följer en presentation av de åtta arbetsområden som eleverna i studien utvärderat. Först 

följer en översikt i tabellform och därefter beskrivs planering och genomförande av undervis-

ningen samt bedömningsform för respektive arbetsområde. Undervisning, som ägt rum under 

närmare ett års tid, ligger till grund för såväl flera av frågeställningarna som den data som har 

samlats in. Läsaren kan genom att ta del av nedanstående få ökad förståelse för resultatet. 

 

Tabell 1. Översikt över vilka bedömningsformer som använts i respektive arbetsområde. 

 

 

 

Arbetsområde Förkortning  

 

Beskrivning av  

bedömningsformen 

Benämning av bedömnings-

formen i resultatredovis-

ning 

Biologisk mångfald Bi.M Öppna provfrågor som presenterats 

vid uppstarten av arbetsområdet. 

Dessa har besvarats enskilt, skriftligt, 

under en lektion som avslutning av 

arbetsområdet. 

Kända provfrågor 

 

Övergödning av  

Östersjön 

Ö.Ö Öppna provfrågor som presenterats 

vid uppstarten av arbetsområdet. 

Dessa har besvarats enskilt, skriftligt, 

under en lektion som avslutning av 

arbetsområdet. 

Kända provfrågor 

Energikällor i  

samhället 

E.Källor Gruppdebatt med cirka sex elever per 

grupp. Eleverna har fått argumentera 

för tre energikällor, och vara motstån-

dare mot sex energikällor.  

Gruppdebatt 

Redovisning av  

artikel 

Artikel Muntlig redovisning i hel- eller halv-

klass. 

Muntlig redovisning 

Plaster Plast Öppna provfrågor som presenterats 

vid uppstarten av arbetsområdet. 

Dessa har besvarats enskilt, skriftligt, 

under en lektion som avslutning av 

arbetsområdet. 

Kända provfrågor 

Kol och kolföreringar Kol Traditionellt skriftligt prov, där prov-

frågorna inte var kända för eleverna 

innan provtillfället. 

Traditionellt prov 

Laborationer om  

alkoholer 

Alk Planering och genomförande av labo-

rativt arbete i kemisalen samt inläm-

ning av skriftlig laborationsrapport 

Laboration 

Växthuseffekten Vxth.eff Inget prov eller annan summativ be-

dömningsform har använts. 

Inget prov 
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Biologisk mångfald 

Två provfrågor presenterades vid uppstarten av arbetsområdet:  

1) Varför ska vi bevara den Biologiska mångfalden? 

2) Hur ska vi bevara den Biologiska mångfalden? 

Pedagogisk planering delades ut liksom en bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle 

bedömas på provet och kriterier för betygen E, C och A. 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, 

titta på filmer, läsa i biologiboken, läsa artiklar och söka på internet. Allt sammanställdes i 

anteckningsblocken. Eleverna blev vid flera tillfällen indelade i olika grupper där de fick byta 

kunskaper med varandra. De fick också byta texter och ge varandra tips hur de skulle kunna 

förbättra sina texter för att hålla högre kvalitet. 

Provet skrevs på en lektion, och eleverna fick enskilt skriva och svara fritt på de två frågorna 

ovan. 

 

 

Övergödning av Östersjön 

En provfråga presenterades vid uppstarten av arbetsområdet: 

1) Vilka åtgärder krävs för att minska övergödningen av Östersjön? 

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet fanns med på den pe-

dagogiska planeringen liksom kriterier för betygen E, C och A. 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, 

titta på filmen Vårt grisiga hav, läsa i biologiboken, läsa ett stort antal artiklar från olika käl-

lor samt söka på internet. Flera hemsidor var obligatoriskt att besöka och hämta information 

ifrån. Eleverna arbetade i grupper, som sedan splittrades till tvärgrupper med syftet att byta 

kunskaper med varandra. All information sammanställdes i anteckningsblocken. 

Provet skrevs på en lektion och eleverna fick skriva enskilt, dock högst en A4-sida. 

 

 

Energikällor i samhället 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper om fördelar och nackdelar om nio olika energikällor 

som används i samhället. Kunskaperna skulle visas upp i en gruppdebatt några veckor senare, 

då eleverna skulle argumentera för tre energikällor, och emot de övriga sex. Eleverna fick inte 

veta vilka av energikällorna de skulle argumentera för eller emot förrän de kom till debatten.  
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Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas vid debatten fanns med i den  

pedagogiska planeringen, liksom kriterier för de olika betygen. 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, 

titta på filmer, läsa artiklar och söka på internet. Allt sammanställdes i anteckningsblocken, 

vilka också fick tas med till debatten. 

 

 

Muntlig redovisning 

Eleverna fick var sin artikel från en populärvetenskaplig tidning som handlade om energikäl-

lor. Artiklarna låg på mellan två till sex sidor. Artikeln presenterades sedan muntligt i helklass 

eller halvklass utifrån önskemål från eleverna. Läraren försökte få så många som möjligt att 

välja helklassredovisning, då tanken var att även bedömningstillfället skulle vara ett bra lär-

tillfälle. Detta var en självständig uppgift som inte innehöll några inslag av samlärande eller 

kamratbedömning. Läraren hjälpte vid behov till att förklara delar av innehållet och svåra be-

grepp. Eleverna fick också använda internet för att skaffa sig mer kunskaper som underlättade 

att förstå innehållet. 

 

 

Plaster 

Sju provfrågor presenterades vid uppstarten av arbetsområdet:  

1.          Hur framställs olika plaster? Beskriv med ord så detaljerat du kan! 

2. Vad används plaster till i samhället? Beskriv vinsten av användandet. Ge några exem-

pel och beskriv fördelarna med materialvalet.  

3. Hur har kunskapen att framställa plast förändrat människors levnadsvillkor? 

4. Förklara skillnaden mellan bioplast och plast framställd av fossila bränslen, samt för-

klara hur de påverkar människa och miljö. 

5. Vad händer med plastsoporna? Beskriv vad som händer för olika sorters plaster. Vilka 

hot finns för människa, djur och miljö. 

6. Ge förslag på vad som måste göras för att minska miljöpåverkan pga av plastanvänd-

ningen. Privat och i samhället. 
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7. Senare forskning visar att tillsatser i plast (tex ftalater och bisfenol A) påverkar vår 

hälsa och fortplantningsförmåga. Berätta mer om detta. 

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet fanns med i den peda-

gogiska planeringen, liksom kriterier för betygen E, C och A. 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper och information genom att titta på filmer, läsa artiklar 

och söka på internet. Läraren höll genomgångar i helklass. Eleverna fick stor frihet att välja 

om de ville arbeta ensamma eller i grupp. Läraren organiserade grupperna för dem som öns-

kade arbeta på det sättet. Eleverna kunde välja om de ville arbeta enskilt eller i grupp från 

lektion till lektion. 

Provet skrevs på en lektion och eleverna fick skriva och svara fritt på de sju frågorna ovan. 

Eleverna fick också ha med sig en egentillverkad mindmap, som sedan bifogades med provet. 

 

 

Kol och kolföreningar 

Eleverna arbetade med kapitel 9 i kemiboken (sidan 150 – 183). 

I den pedagogiska planeringen beskrevs innehållet i undervisningen på detta arbetsområde. 

Likaså fanns en bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet samt 

kriterier för de olika betygen. 

Eleverna tillförskaffade sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar och 

läsa i kemiboken. 

Arbetsområdet avslutades med ett traditionellt skriftligt prov. Provfrågorna var indelade i 

olika svårighetsnivå för de olika betygen. Eleverna kände inte till provfrågorna i förväg. 

 

 

Laboration Alkoholer 

Eleverna genomföre en serie kemilaborationer om olika alkoholers egenskaper. Tidsåtgången 

var 3 – 4 lektionstillfällen. Varje elev genomförde sina egna laborationer och laborationsrap-

port skulle lämnas in av var och en. Eleverna hade goda möjligheter att samarbeta under såväl 

laborationer som rapportskrivning. Bedömning gjordes dels på det praktiska arbete i kemisa-

len, dels på den skriftliga laborationsrapport som lämnades in. 

Eleverna hade inte någon pedagogisk planering, men däremot en bedömningsmatris med kri-

terierna för betygsnivåerna E, C och A. 
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Växthuseffekt 

Vid uppstarten fick eleverna skriva tre rubriker som de skulle samla fakta om: 

1) Orsaker till den ökande växthuseffekten. 

2) Konsekvenser av ökad växthuseffekt 

3) Åtgärder för att förhindra ökad västhuseffekt 

Läraren har haft flera genomgångar i helklass om orsaker och konsekvenser dvs rubrik 1 och 

2 ovan. Eleverna har sett filmen En Obekväm Sanning av Al Gore. Eleverna har blivit inde-

lade i grupper för att utbyta kunskaper med varandra. Dessa har sedan splittrats och arbetet 

har fortsatt i tvärgrupper. 

Inget prov eller annan summativ bedömningsform har använts för detta arbetsområde.  
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4 Metod 

Metoden för studien är kvantitativ då den avser att presentera statistik som ger en indikation 

om olika elevgruppers uppfattning om prov- och bedömningsformer. Genom en enkätstudie 

kommer många elevers uppfattningar fram och jämförelser kan göras mellan olika kategorier 

av elever. Bryman (2013) menar att sluta frågor ökar jämförbarheten i svaren. Han beskriver 

flera fördelar med enkäter jämfört med intervjuer. Bland annat att eleverna är anonyma, och 

därmed troligen svarar uppriktigare på frågorna, jämfört med intervjuer. Därmed minskar ris-

ken att eleverna försöker vara läraren till lags, genom att svara det de tror läraren vill höra. 

Andra fördelar är att risken att påverka resultatet med ledande frågor minskar och att det är en 

relativt snabb metod.  

 

4.1 Utformning av enkäten 

Enkäten syftar till att fånga upp elevernas uppfattningar om de olika prov- och bedömnings-

former som använts i NO-undervisningen i årskurs 8. Avsikten är att kunna göra jämförelser 

mellan olika elevkategoriers uppfattningar. Eleverna fick därför ange ett av alternativen 

pojke/flicka på enkätens framsida. Eleverna fick också en klisterlapp med sitt namn, samt de 

senaste betygen i ämnena biologi, fysik och kemi för att resultatet av elevsvaren ska kunna 

kopplas till skolprestationer på olika nivåer. Namnen klipptes sedan bort av eleverna själva. 

Totalt har NO-undervisningen behandlat åtta arbetsområden, och dessa tas alla upp i enkäten. 

I enkäten inleds varje arbetsområde med en kort beskrivande text om undervisningens inne-

håll samt hur provet/bedömningen var utformad. 

Till alla arbetsområden har samma tre frågor ställts för att kunna göra jämförelser av elever-

nas uppfattningar om de olika bedömningsformerna för arbetsområdena. Eleverna har fått 

svara genom att ringa in sina svar. 

 Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformad på det här 

sättet? 

Jag lär mig LITE 1          2          3          4          5   Jag lär mig MYCKET 

 

 Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den 

här formen av prov/bedömning? 

SVÅRT att visa 1          2          3          4          5 LÄTT att visa 
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 Vad är ditt helhetsomdöme för den här typen av prov/bedömning? 

DÅLIG  1          2          3          4          5 BRA 

Skalnivån för variablerna är intervallvariabler, vilket innebär att det är lika stora avstånd mel-

lan svarsalternativen (Bryman 2013). 

 

4.2 Urval  

Den skola där studien genomfördes är en F-9-skola som ligger i en mellanstor kommun i Sve-

rige. Vid tillfället för studien gick samtliga elever i årskurs 8. Elevgruppen som var aktuell för 

studien bestod av 55 elever varav 22 är flickor och 33 är pojkar. Eleverna var fördelade på tre 

klasser. Dessa elever hade under ett års tid fått pröva flera olika prov- och bedömningsformer 

inom skolämnena biologi, fysik och kemi och all undervisning i dessa ämnen har bedrivits av 

samma lärare i alla tre klasserna sedan årskurs 7.  Elevgruppen hade alltså erfarenheter som 

medför att det går att göra jämförelser av deras uppfattningar av olika typer av 

prov/bedömning. Samtliga elever som var närvarande vid enkätundersökningens genomfö-

rande ombads att delta i studien.  

 

Bortfall: 

Fem elever var frånvarande vid detta tillfälle. Alla hade godkänd frånvaro inrapporterad. Ing-

en av eleverna har onormalt hög frånvaro, och samtliga har betyg i alla NO-ämnen. Medel-

värdet av NO-betygen för de frånvarande låg på 12,8 (se beräkning under rubriken Analys). 

Samtliga är pojkar. Det finns ingen anledning att misstänka att detta bortfall påverkar resulta-

tet av studien i sin helhet. 

 

4.3 Genomförande  

Enkäten genomfördes under lektionstid samma dag i alla tre klasserna.  

Läraren inledde med att berätta om att hon var intresserad av att få veta hur eleverna tänkte 

runt att man kanske lär sig olika mycket inom ett arbetsområde beroende på vilken form pro-

vet eller bedömningen av arbetsområdet skulle ha. Vidare informerades eleverna om att resul-

tatet skulle användas till en studie inom ramen för modellskolan. Läraren pratade också om att 

hon gärna ville försöka ta reda på hur eleverna tyckte att olika former av bedömning gav dem 

olika möjligheter att kunna visa upp sina kunskaper och om det fanns någon skillnad mellan 

pojkars och flickors åsikter. Läraren förklarade också att hon var intresserad av att få veta om 
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elever tilltalades av olika former av prov och bedömning beroende på vilka resultat man nått i 

NO-ämnena. Slutligen förklarades att eleverna i enkäten skulle få betygssätta de olika former 

av prov och bedömning som använts i undervisningen under årskurs 8 med helhetsomdömen.  

Eleverna informerades om att enkäten skulle genomföras av alla elever i tre klasser som un-

dervisades av samma lärare i NO, och att det i efterhand inte skulle gå att koppla ihop en viss 

enkät med vem som besvarat den. Eleverna fick instruktioner om att de själva skulle klippa 

bort namnet på den klisterlapp med NO-betyg som de fått ut tillsammans med enkäten innan 

de klistrade på den på enkätens framsida och lämnade in den. Vidare instruerades eleverna om 

att inte skriva namn på enkäten, och att använda blyertspenna då de besvarade enkäten. Lära-

ren var noga med att få eleverna att förstå att alla resultat skulle vara anonyma, så att de skulle 

kunna känna sig trygga med att svara uppriktigt på frågorna. Eleverna ombads att endast ringa 

in ett svar på varje fråga, och att besvara alla frågor. 

Vid genomförandet av enkäten flyttades bänkarna isär så att eleverna inte skulle kunna titta på 

varandras svar. En fråga lästes upp, vilken besvarades innan nästa fråga behandlades. Detta 

gjordes därför att frågorna var kopplade till en text som påminde eleverna om hur arbetsom-

rådet var upplagt, samt vilka bedömningsmetoder som använts. Avsikten var att undvika att 

någon elev kryssade på måfå, utan att ha läst text och frågor, för att få så rättvisande svar som 

möjligt. 

Efter genomförandet av enkäten fick eleverna cirka fem minuter på sig att gå tillbaka och läsa 

igenom sina svar, och att ändra sina svar om de ville. Eleverna klippte bort namnen på klister-

lappen med betyg i biologi, fysik och kemi vid höstterminens slut i årskurs 8 och fäste den på 

framsidan av enkäten, samt satte kryss i rutan för pojke eller flicka, och lade enkäten upp och 

ner på bänken. Läraren samlade in enkäterna och blandade dem under tiden.  

4.4 Analys  

Elevernas betyg i fysik, kemi och biologi fanns påklistrade på framsidan av varje enkät. Bety-

gen översattes till en siffra enligt följande:   

E=10 

D=12,5 

C=15 

B=17,5 

A=20 
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Detta är ett vedertaget sätt att räkna om bokstäverna i betyget till siffror, och det används 

bland annat för att räkna ut meritvärde vilket används vid antagningen till gymnasiet.  

Medelvärde på de tre betygen beräknades för varje elev. Alla medelvärde skrevs upp i sti-

gande ordning och med information om kön för varje. När en skiljelinje drogs vid ett medel-

betyg på 15,0 bildades två grupper med lika många elever i varje, samt en någorlunda jämn 

fördelning av pojkar och flickor mellan de två grupperna. 

 

Eleverna med ett medelvärde under 15,0 fick etiketten lågpresterande elev och elever med ett 

medelvärde från 15 och uppåt tilldelades etiketten högpresterande elev. Det finns givetvis an-

ledning att ifrågasätta om en elev som har ett medelvärde på närmare 15,0 kan etikeras som 

lågpresterande. Benämningarna låg- och högpresterande har valts då de blir beskrivande för 

läsaren. Vad som går att säga om gruppen med etiketten lågpresterande elever är att här åter-

finns de 25 elever i undersökningen med lägst medelvärde av NO-betygen, och i gruppen 

högpresterande elever finns de 25 elever med högst medelbetyg i NO-ämnena. 

 

Elevsvaren indelades därefter i fyra kategorier: Lågpresterande pojkar, högpresterande pojkar, 

lågpresterande flickor och högpresterande flickor. Fördelningen av blev enligt följande: 

Lågpresterande pojkar = 16 elever 

Lågpresterande flickor = 9 elever 

Högpresterande pojkar = 12 elever 

Högpresterande flickor = 13 elever 

För varje kategori beräknades ett medelvärde av elevsvaren på varje fråga. Resultaten sam-

manställdes till stapeldiagram. 

4.5 Påverkande faktorer  

Eleverna i studien kan ha påverkas av att undersökningen genomfördes av deras undervisande 

lärare, vilken även är den som sätter betyg. Detta skulle kunna innebära att eleverna försökt ge 

en så positiv bild av sig själva genom att svara på enkäten utifrån vad de trott att läraren vill 

höra, så kallad social önskvärdhet (Bryman 2013). Försök har gjorts att undvika denna effekt 

genom tydlighet med att alla elevsvar kommer att vara anonyma och eleverna har fått detalje-

rad information om hur undersökningen skulle genomföras. Eleverna har ombetts att svara så 

uppriktigt som möjligt på frågorna i enkäten, och de har informerats om att svaren ska använ-
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das till en studie, som i sin tur förhoppningsvis leder till att lärare bättre kan planera och an-

passa undervisningen utifrån elevers uppfattningar om olika prov- och bedömningsformer. 

Frågorna i enkäten är inte helt enkla, då de innehåller mycket text. Detta har kompenserats för 

genom att frågorna lästs högt för eleverna. Eleverna har också haft möjlighet att fråga om det 

är någon fråga de inte har förstått. 

 

4.6 Forskningsetiska principer 

Eleverna går på en så kallad modellskola, där alla föräldrar är medvetna om och har godkänt 

att deras barn ingår i olika studier under skoltiden. De vårdnadshavare som önskat har givetvis 

haft möjlighet att avböja att deras ungdomar deltar i våra studier. Ingen förälder till de elever 

som berörs av denna studie har avböjt deltagande. Vid genomförandet av enkäten påtalades 

också möjligheten för eleverna att tacka nej till att delta, men samtliga elever valde att delta. 

Enkäterna anonymiserades genom att namnen på betygslapparna klipptes bort av eleverna, 

och det är omöjligt att i efterhand hänföra en viss enkät till en bestämd individ. Med dessa 

åtgärder kan studien anses följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller in-

formationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011). 

 

Resultatet presenteras grafiskt i form av stapeldiagram som visar medelvärde av elevsvaren 

fråga för fråga, med kommentarer bredvid. 

Elevenkäten finns bifogad som bilaga 1. 
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5 Resultat  

I resultatet presenteras totalt 50 elevsvar, varav 28 är pojkar och 22 är flickor. Varje elev har 

indelats i någon av kategorierna Lågpresterande elever eller Högpresterande elever, beroende 

på medelvärdet av senaste betygen i ämnena biologi, fysik och kemi. I kategorin Lågpreste-

rande elever i den här redovisningen finns de elever med ett medelvärde under 15,0 och i ka-

tegorin Högpresterande elever återfinns de elever vars medelvärde ligger från 15,0 och uppåt. 

Totalt finns 25 elever i kategorin Lågpresterande elever varav 16 är pojkar och 9 är flickor, 

och 25 elever i kategorin Högpresterande elever varav 12 är pojkar och 13 är flickor. Fördel-

ningen åskådliggörs i figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av flickor och pojkar i grupperna låg- och högpresterande elever. 

 

Först i resultatredovisningen nedan presenteras de åtta prov- och bedömningsformer som ut-

värderats, med ett diagram för varje. Prov och bedömningsformerna presenteras i den ordning 

som de använts i olika arbetsområden i undervisningen. Därefter följer tre diagram som visar 

skillnader mellan kategorierna låg- och högpresterande elevers uppfattningar, och avslut-

ningsvis tre diagram som åskådliggör pojkars och flickors uppfattningar.  
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Kända provfrågor 

 
Figur 2. Elevers uppfattningar om öppna, övergripande provfrågor, som är kända av eleverna från 

uppstarten av arbetsområdet Biologisk mångfald. 

 

Samtliga elever gav ett medelbetyg på över 4,0 på frågan om hur mycket de anser att de lär 

sig om provet består av stora och övergripande frågor som är kända av eleverna redan från 

uppstarten av arbetsområdet, vilket framgår av figur 2. Högst betyg på frågan om hur mycket 

de anser att de lär sig vid den här formen av prov gav lågpresterande flickor vars medelvärde 

är 4,6.  

Lågpresterande pojkar låg något lägre betyg med 3,9 i medelvärde på frågan om hur de anser 

sina möjligheter vara att kunna visa upp det de har lärt sig vid ett skriftligt prov med öppna 

provfrågor som är kända från uppstarten av arbetsområdet.  

Som framgår av figur 2 blev helhetsomdömet för provformen över 4,0 i medelvärde av samt-

liga eleverkategorier, och allra högst betyg gav de lågpresterande flickorna med ett medel-

värde på 4,7 åt kända provfrågor som bedömningsform. 
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Kända provfrågor 

 
Figur 3. Elevers uppfattningar om öppna kända provfrågor på arbetsområdet Övergödning av Öster-

sjön. 

 

 

Som framgår av figur 3 gav alla elevkategorier ett medelbetyg på över 4,0 på frågan om hur 

mycket de lär sig när bedömningen är utformad med övergripande kända provfrågor som ele-

verna ska svara skriftligt på vid provtillfället. Högst betyg gav de högpresterande flickorna 

med 4,5 i medelvärde åt bedömningsformen. 

Medelvärdet blev något lägre på frågan om hur de bedömer sina möjligheter att visa upp sina 

kunskaper vid den här formen av prov. Dock gav alla elevkategorier över 3,5 i medelbetyg för 

hur de anser sig kunna visa sina kunskaper på skriftligt prov med stora, öppna provfrågor, 

som är kända av eleverna från uppstarten av arbetsområdet, och högst betyg gav de lågpreste-

rande flickorna med 4,0 i medelvärde. 

Helhetsomdömet för bedömningsformen varierade mellan lägsta betyget 3,9 som högpreste-

rande flickor gav, och 4,3 som var lågpresterande flickors betyg, vilket framgår av figur 3. 
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Gruppdebatt 

 
Figur 4. Elevers uppfattningar om gruppdebatt som bedömningsform. 

 

 

I figur 4 framgår att det fanns en skillnad mellan låg- och högpresterande elevers uppfattning-

ar om gruppdebatt som bedömningsform, och på alla tre frågorna om hur mycket de anser att 

de lär sig, möjligheten att visa sina kunskaper, och helhetsomdöme gav lågpresterande elever 

lägre betyg än högpresterande. Störst var skillnaden mellan låg- och högpresterande pojkars 

betygsättning på frågan om hur mycket de anser att de lär sig när det summativa bedömnings-

tillfället är en gruppdebatt. De lågpresterande pojkarna gav ett medelbetyg på 3,4 åt bedöm-

ningsformen medan de högpresterande pojkarna gav ett medelbetyg på 4,6. 

Högpresterande pojkar gav högst betyg av alla elevkategorier på alla tre frågorna med 4,6, 4,1 

respektive 4,0 som medelvärde. 
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Muntlig redovisning  

 
Figur 5. Elevers uppfattningar om muntlig redovisning inför hel- eller halvklass som bedömningsform. 

 

 

På frågan om hur mycket eleverna anser att de lär sig när bedömningsformen är en muntlig 

redovisning inför hel- eller halvklass gav de lågpresterande pojkarna lägst medelbetyg med 

3,2, vilket framgår av diagrammet i figur 5. Denna elevkategori gav även lägst betyg för hur 

de anser sina möjligheter vara att visa sina kunskaper vid muntlig redovisning, 3,3 i medel-

värde, liksom helhetsomdömet för bedömningsformen, 3,3. 

Vidare visar figur 5 att var det de högpresterande pojkarna och de lågpresterande flickorna 

som gav högst betyg på alla tre frågorna. Högst betyg gav de högpresterande pojkarna med 

4,1, 4,1 och 3,7 i medelbetyg på de tre frågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Hur mycket anser du

att du lär dig om

provet/bedömningen är

utformat på det här

sättet?

Hur anser du att dina

möjligheter är att

kunna visa upp det du

har lärt dig med den

här formen av prov

och bedömning?

Vad är ditt

helhetsomdöme för

den här typen av

prov/bedömning?

M
ed

el
v

ä
rd

e 
b

et
y

g
 1

-5
 

Muntlig redovisning - Artikel 

Lågpresterande pojkar

Högpresterande pojkar

Lågpresterande flickor

Högpresterande flickor



 

26 

 

Kända provfrågor 

 
Figur 6. Elevers uppfattningar om stora övergripande provfrågor som är kända av eleverna från upp-

starten av arbetsområdet. 

 
 

Figur 6 visar elevers uppfattningar om prov som består av stora, öppna provfrågor som är 

kända av eleverna från uppstarten av arbetsområdet, och som sedan besvaras enskilt och 

skriftligt vid provtillfället som avslutar arbetsområdet. 

Eleverna har besvarat hur mycket de anser att de lär sig vid bedömningsformen, hur de anser 

sina möjligheter vara att visa upp sina kunskaper samt gett ett helhetsomdöme för provfor-

men. Som figur 6 åskådliggör var det relativt jämna och höga medelvärde på alla tre frågorna 

från alla fyra elevkategorierna. De som ansåg att de lärde sig mycket med den här utform-

ningen av bedömning var de högpresterande flickorna med 4,5 i medelvärde. 

De som gav högst betyg för helhetsomdöme för provformen med kända provfrågor var kate-

gorin lågpresterande flickor med 4,1 i medelbetyg, vilket framgår av diagrammet i figur 6. 
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Traditionellt prov 

 
Figur 7. Elevers uppfattningar om traditionellt prov, där eleverna inte känner till rpovfrågorna innan 

provtillfället. 

 

 

Diagrammet i figur 7 visar att det var stora variationer mellan elevkategoriernas uppfattningar 

om hur mycket de anser att de lär sig om den summativa bedömningsformen är ett tradition-

ellt prov, med provfrågor som inte är kända för eleverna före provtillfället.   

På frågan om hur mycket de lär sig när bedömningen är ett traditionellt prov gav de högpre-

sterande pojkarna 4,0 i medelbetyg medan de låg presterande pojkarna gav 2,7. Lågpreste-

rande flickor låg ännu lägre i sitt omdöme om hur mycket de lär sig vid den här bedömnings-

formen med 2,4 i medel. 

Lågpresterande flickor gav klart lägst betyg åt helhetsomdömet för traditionellt prov som be-

dömningsform, med ett medelvärde på 2,0. Den enda kategorin som gav ett medelbetyg för 

provformen på över 3,0 var de högpresterande pojkarna med 3,2 i medelvärde. 

De lågpresterande eleverna utmärkte sig genom att ge mycket lägre omdöme än de högpreste-

rande på alla tre frågorna om traditionellt prov som bedömningsform, vilket framgår av dia-

grammet i figur 7.  
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Laborationer 

 
Figur 8. Elevers uppfattning om kemilaborationer och inlämning av laborationsrapport som underlag 

för summativ bedömning. 

 

 

Diagrammet i figur 8 visar elevernas uppfattningar om hur mycket de anser att de lär sig, och 

hur de bedömer sina möjligheter att visa sina kunskaper vid laborationer och inlämning av 

laborationsrapporter. Diagrammet visar också elevernas helhetomdöme för den här bedöm-

ningsformen. Betygen eleverna gav för bedömningsformen var relativt jämna och höga för 

alla tre frågorna. Den kategori som avvek var de lågpresterande flickorna genom att de gav 

betydligt högre betyg än övriga kategorier med 4,3, 4,1, 4,1 på alla tre frågorna om laboration 

som bedömningsform. De högpresterande flickorna gav lägst av alla kategorier med 3,5, 3,3 

och 3,5 som medelvärde på de tre frågorna. 
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Inget prov 

 
Figur 9. Elevers uppfattningar om att inte ha något prov eller annan summativ bedömningsform på ett 

arbetsområde. 

 

 

Alla elever gav relativt höga betyg för hur mycket de anser att de lär sig, även om arbetsom-

rådet inte har något prov eller annat summativt bedömningstillfälle, vilket framgår av dia-

grammet i figur 9. 

De elever som gav ett mycket lågt medelvärde på hur de bedömer att deras kunskaper kom-

mer fram när inget prov ges var de högpresterande flickorna, som gav ett medel på 1,5. Ingen 

av elevkategorierna kom upp i 3,0 som medelvärde för hur de anser sig kunna visa upp det de 

har lärt sig när inget prov ges på arbetsområdet. 

Helhetsomdömet för att inte ha något prov och eller annat bedömningstillfälle fick mellan 3,3-

3,7 i medelbetyg  av alla elevkategorier utom de högpresterande flickorna som gav 2,6 i me-

del. 
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Figur 10. Diagrammet visar skillnader mellan hur mycket lågpresterande och högpresterande elever 

anser att de lär sig vid olika prov och bedömningsformer.  

 

Stora och övergripande provfrågor som kända av eleverna redan från start, fick medelbetyg på 

över 4,0 av alla elevkategorier när de svarade på hur mycket de anser att de lär sig vid olika 

prov och bedömningsformer, vilket framgår av diagrammet i figur 10. Provformerna Grupp-

debatt och Muntlig redovisning är båda bedömningsformer där den muntliga förmågan be-

döms, och här utmärkte sig de högpresterande eleverna genom att de gav mycket högre om-

dömen än de lågpresterande eleverna. Traditionellt prov, där provfrågorna inte är kända av 

eleverna förrän vid provtillfället, fick 2,6 i medel av de lågpresterande eleverna och de hög-

presterande eleverna gav 3,7. Det framgår av diagrammet i figur 10 att den enda bedömnings-

form som fick högre betyg av lågpresterande elever än högpresterande var laborationer. Låg-

presterande elever gav 4,0 och de högpresterande elever 3,7 som medel för hur mycket de an-

såg att de lär sig vid de bedömningsformer som används vid laborationer. 
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Figur 11. Elevers uppfattningar om sina möjligheter är att kunna visa upp det de har lärt sig med olika 

prov och bedömningsformer. Diagrammet visar skillnaderna mellan kategorierna lågpresterande och 

högpresterande elever. 

 

Staplarna i diagrammet i figur 11 följs åt relativt väl på frågan om hur de ansåg sina möjlig-

heter vara att kunna visa upp sina kunskaper vid olika bedömningsformer, med undantag för 

när inget prov ges. Två av bedömningsformerna fick klart lägre betyg än de övriga och det är 

traditionell prov med okända provfrågor och att inte ha något prov alls. När eleverna gav om-

dömen för hur väl de ansåg sig kunna visa sina kunskaper vid det traditionella provet gav låg-

presterande elever medelbetyget 2,7 och högpresterande 3,2. Högpresterande elever har gett 

mycket låga betyg för att inget summativt prov ges, med ett medelvärde på endast 1,9. Den 

lågpresterande kategorin av elever gav medelvärdet 2,8. Högpresterande elever ansåg sig ha 

sämre möjligheter att visa upp sina kunskaper vid de bedömningsformer som används vid 

kemilaborationerna jämfört med eleverna i den lågpresterande kategorin, vilket framgår av 

figur 11. 3,4 respektive 3,8 blev medelbetygen här. 
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Figur 12. Elevers helhetsomdöme för olika typer av prov och bedömning. Diagrammet visar skillna-

derna mellan kategorierna lågpresterande och högpresterande elever. 

 

Lågpresterande elever gav högre helhetsomdöme för de flesta prov- och bedömningsformerna 

jämfört med högpresterande elever, vilket framgår av diagrammet i figur 12. Undantagen var 

de två muntliga redovisningsformerna som använts vid bedömningen av gruppdebatten och 

den muntliga redovisningen av artikel, tillsammans med det traditionella provet. Dessa tre be-

dömningsformer fick högre betyg av de högpresterande eleverna. Traditionellt prov, med 

provfrågor som är okända av eleverna fram tills provtillfället fick 2,4 i medelvärde av elever-

na i den lågpresterande kategorin och 3,0 av eleverna i den högpresterande kategorin. Det var 

de lägsta helhetsomdömena för alla prov- och bedömningsformer som utvärderats, tillsam-

mans med de högpresterandes omdöme av att inget prov ges. Medelbetyget där blev också 

3,0. Eleverna i den lågpresterande kategorin gav sina tre högsta omdömen till de tre provfor-

merna där provfrågorna var kända för eleverna redan från uppstarten av arbetsområdet. Även 

eleverna i den högpresterande kategorin gav höga betyg åt bedömningsformen, men med 

skillnaden att gruppdebatt tar sig in på en andraplats. 
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Figur 13. Elevers uppfattningar om hur mycket de anser att de lär sig vid olika former av prov och be-

dömning. Diagrammet visar skillnaderna mellan pojkars och flickors svar. 

 

Diagrammet i figur 13 visar att såväl pojkar som flickor har gett högst omdömen till provfor-

men med ett skriftligt prov, där provfrågorna varit kända för eleverna redan från uppstarten av 

arbetsområdet. Traditionellt skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, där provfrågorna är 

okända för eleverna fram till provtillfället, är den bedömningsform som fick lägst omdöme av 

såväl pojkar som flickor. I övrigt följs staplarna åt väl i diagrammet, vilket visar på att det inte 

fanns några påtagliga skillnader mellan pojkars och flickors uppfattningar på den här frågan. 

Störst skillnad mellan pojkars och flickors betygssättning blev det på frågan om hur mycket 

de anser att de lär sig när inget summativt prov ges, där pojkarna gav ett högre betyg, 3,8 mot 

flickornas 3,5.  
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Figur 14. Elvers uppfattningar om sina möjligheter är att kunna visa upp sina kunskaper vid olika for-

mer av prov och bedömning. Diagrammet visar skillnaderna mellan pojkars och flickors svar. 

 

På frågan om hur eleverna anser sina möjligheter vara att visa upp sina kunskaper med de 

olika prov och bedömningsformerna fanns inte några större skillnader mellan könen, vilket 

framgår av diagrammet i figur 14. På arbetsområdet växthuseffekten erbjöds inget prov eller 

annat summativt bedömningstillfälle i slutet av arbetsområdet, och här bedömde flickorna att 

de hade svårare visa upp sina kunskaper jämfört med pojkarna. Flickorna gav 1,9 i medelbe-

tyg och pojkarnas betyg blev 2,7. 
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Figur 15. Elevers helhetsomdöme för olika former av prov och bedömning. Diagrammet visar skillna-

derna mellan pojkars och flickors svar. 

 

Som framgår av diagrammet i figur 15 var skillnaden i uppfattningar mellan könen mycket 

liten, eller ingen alls, när de betygssatte olika prov och bedömningsformer med ett helhetsom-

döme. Två bedömningsformer avviker dock: Traditionellt prov, och att inte ha något prov alls, 

där flickorna gav lägre betyg jämfört med pojkarna. Flickorna gav traditionellt prov som be-

dömningsform ett medelbetyg på 2,5 mot pojkarnas 2,9, och det är den provform som får lägst 

betyg av såväl pojkar som flickor. Flickorna ger lägre betyg till att inte ha något prov alls jäm-

fört med pojkarna. Flickorna satte medelbetyget 3,1 och pojkarna 3,5. 
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6 Diskussion  

Diskussionen är uppdelad i två delar. Först följer en diskussion om styrkor och svagheter med 

vald metod. Därefter följer en resultatdiskussion där vissa delar ur resultatet lyfts fram och 

diskuteras i relation till litteraturen i bakgrunden. 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om hur effektiva olika prov- och 

bedömningsformer är för lärandet samt i vilken mån de anser att deras kunskaper och för-

mågor kommer till sin rätt vid bedömningen. Vidare syftar studien till att upptäcka eventuella 

skillnader mellan olika elevkategoriers uppfattningar ur aspekterna skolprestation och kön. 

Jag vill få med uppfattningarna från alla elever som deltagit i undervisningen, för att också 

kunna göra jämförelser mellan olika elevkategoriers uppfattningar, och valde därför en kvan-

titativ undersökning med enkät som metod för datainsamlingen. Metoden har fungerat för att 

kunna göra jämförelser mellan de olika prov- och bedömningsformer som har använts i 

undervisningen, och även för att upptäcka eventuella skillnader mellan olika elevkategoriers 

uppfattningar.  

Ett alternativ för insamlande av data kan vara att enkäten innehåller några öppna frågor, eller 

skrivrader med rubriken ”Övrigt”. Enligt Bryman (2013) är fördelen framför allt att eleverna 

kan lämna intressanta svar eller förklara vad de har i tankarna när de svarar på ett visst sätt i 

en sluten fråga. Bryman påpekar dock att det är ett tidskrävande arbete att bearbeta informat-

ionen, och kräver ytterligare ett tolkningsmoment. Anonymiteten hade hög prioritet för att få 

så uppriktiga svar som möjligt och därför valdes öppna frågor bort, då läraren känner igen 

många elevers handstil, vilket de är medvetna om. En nackdel med enkät för insamling av 

data är enlig Bryman att eleverna kan tolka frågorna olika. Det finns en risk att eleverna har 

vägt in tankar om de arbetsområden frågorna är kopplade till, exempelvis hur intressant de 

uppfattat ämnet i arbetsområdet, och att det påverkar hur positivt eller negativt eleven svarat 

på frågorna om bedömningsformen. Frågorna innehöll dessutom mycket text. I detta fall är 

det en fördel att läraren varit närvarande då eleverna genomfört enkäten, och de har haft möj-

lighet att fråga om det är någon fråga de inte har förstått (Bryman 2013). Det var ingen elev 

som frågade efter förtydligande.  

Elevsvaren kunde ha kategoriserats i fler kategorier, beroende på medelvärdet av NO-betygen.  

Det hade dock blivit en mer ojämn fördelning mellan antalet elever i de olika kategorierna, 

samt en mer ojämn fördelning mellan könen, vilket hade gjort det svårare att kunna jämföra 
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resultaten mellan kategorierna. Vid en indelning till tre kategorier efter medelvärde av betyg 

hade någon kategori bestått av endast ett fåtal elever, vilket skulle medfört att dessa elevers 

svar hade fått oproportionellt stort inflytande på resultatet vid jämförelser mellan kategorier-

na. 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens mest övergripande resultat är att det är tydligt att lågpresterande elever är förlorarna 

på traditionella prov, och kategorin Lågpresterande flickor är den elevkategori som ger allra 

sämst omdömen för hur mycket de lär sig om provet kommer att bestå av okända provfrågor. 

De ger ett medelbetyg på endast 2,0 åt provformen. De högpresterande eleverna totalt ser ut 

att klara traditionella prov bättre, men även denna elevkategori ger provformen lägst betyg av 

de bedömningsformer som utvärderats i undersökningen. 

Helhetsbilden är att eleverna överlag ger mycket höga betyg men gemensamt för alla elevka-

tegorierna är att de ger allra högst betyg åt de prov- och bedömningsformer som erbjuder goda 

möjligheter till ett formativt arbetssätt i klassrummet. Provformen med stora och övergripande 

provfrågor, utan tak, och som är kända av eleverna redan från uppstarten av ett arbetsområde 

får medelbetyg på över 4,0 av alla elevkategorier när de svarar på hur mycket de anser att de 

lär sig vid olika prov och bedömningsformer. 

Bedömningsformen med kända provfrågor får också höga betyg när eleverna betygssätter sina 

möjligheter att kunna visa upp det de lär sig. Frågan om hur eleven ansåg sina möjligheter 

vara att kunna visa upp sina kunskaper på provet om Övergödning av Östersjön får något 

lägre resultat, vilket sannolikt beror på att eleverna var begränsade till att inte få skriva mer än 

en sida på provet. De hade mer kunskaper än vad de fick plats med, och hade svårt att ut-

trycka sig kort och koncist och ändå få med det de ville på provet.   

Provtypen med övergripande provfrågor som varit kända av eleverna från uppstarten av ar-

betsområdena får även högst betyg när eleverna ger helhetsomdömen för de olika bedöm-

ningsformer som utvärderats, och intressant är att högst betyg får provformen av kategorin 

Lågpresterande elever. Allra högst betyg ger kategorin Lågpresterande flickor, vilka alltså var 

den kategori som gav klart lägst betyg åt traditionella prov som bedömningsform. Resultatet 

kan möjligen förklaras med att denna elevgrupp har större utbyte av att få se kamraters arbe-

ten på olika kvalitetsnivåer. Ovanstående resultat indikerar också ett stöd för att tydliga mål är 

en framgångsstrategi för elevernas lärande, vilket också är vad forskarna kring formativ be-
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dömning betonar (Black & Wiliam 1998; Gipps 1999) Gemensamt för arbetsområdena är 

också att provfrågorna är öppna till sin natur och lämpar sig väl för formativt arbetssätt, vilket 

Jönsson (2012) argumenterar för. 

Det är lite svårare att dra några slutsatser ur resultatet om hur eleverna uppfattar att bedöm-

ningsmatrisernas betydelse varit för hur mycket de har lärt sig, eftersom eleverna fått ut be-

dömningsmatriser med nivåskillnader för respektive betyg i alla arbetsområden. Dock kan 

sägas att de funnits där, och att såväl den formativa som summativa bedömningen riktat sig 

mot kunskapskraven i kursplanen, vilket Jönsson (2012) förespråkar. Bedömningsmatriserna 

har använts flitigt i den formativa bedömningen för att kommunicera målen, vilket är en förut-

sättning för hela arbetssättet.  

 

Gruppdebatt som summativ bedömningsform i slutet av ett arbetsområde är en bedömnings-

form som kan erbjuda goda möjligheter för ett formativt arbetssätt i klassrummet. Det funge-

rade dock inte som tänkt. Upplägget var att det gällde för eleverna att samla på sig argument 

för och emot nio olika typer av energikällor i samhället, vilket sedan skulle användas i en de-

batt där man blev tilldelad rollen som företrädare för olika energibolag som var och ett föret-

rädde tre av energikällorna. Eleverna visste inte i förväg vilka energikällor de skulle få före-

träda. Det gällde att ”vinna” debatten, och därmed alltså försöka undergräva motståndarnas 

argument. Målen var tydliga för eleverna. Genomgång och diskussion i helklass hölls om vad 

som kännetecknar kvaliteten av argumentation för olika betygsnivåer. För läraren erbjöd upp-

giften goda möjligheter att se var eleverna befann sig, då de sammanställde sina argument i 

anteckningsblock, (vilka också var tillåtna att ha med under debatten), och läraren kunde visa 

eleven hur denne skulle fortsätta arbetet för att nå högre mål. Skillnaden mellan den här upp-

giften och övriga uppgifter som öppnat upp för formativ bedömning var att eleverna var yt-

terst motvilliga och snåla med att dela med sig av de kunskaper de erövrade under arbetets 

gång till sina kamrater. Det skulle nämligen inte gynna dem vid argumentationen vid debat-

ten. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det dock så att alla elever skulle lyckats bättre i sin 

argumentation om de valt att vara aktiva i samspel med kamraterna i lärprocessen. Resultatet 

talar för hur viktigt det är att få eleverna till insikt om att alla vinner på samlärande. Kategorin 

lågpresterande elever i den här studien ger betydligt lägre omdöme för hur mycket de anser att 

de lär sig vid den här bedömningsformen. Detta talar för att strategin att aktivera eleverna som 

resurser för varandra, vilket är en av de aktiviteter som Black och Wiliam (2012) anser har 
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potential att stödja lärandet, också är en viktig framgångsfaktor för eleverna i den här studien, 

och då framför allt för de lågpresterande eleverna. De som utmärker sig mest i studien genom 

att föredra arbetsformer där samlärande är ett viktigt inslag, är de lågpresterande flickorna. 

Eleverna i den här studien har inte arbetat med kamratbedömning i strikt bemärkelse, och 

huruvida denna aspekt av formativ bedömning är positiv för lärandet eller ej ur elevperspektiv 

kan alltså inte utläsas ur resultatet av studien. Dock har vissa av fördelarna som arbetsformen 

anses ha kunnat tillgodoses i undervisningen inom de arbetsområden där formativt arbetssätt 

varit framträdande, då eleverna organiserats i grupper med uppgiften att utbyta kunskaper 

med varandra. De har då fått se olika sätt att arbeta med uppgiften, kanske upptäcka kvalitets-

skillnader och eventuellt se styrkor och svagheter med sitt eget arbete. Det är svårt att uttala 

sig, utifrån resultaten i studien, om vilken betydelse eleverna uppfattar att detta har haft för 

lärandet. Dock har arbetssättet erbjudit tillfälle för eleverna att utveckla den självbedömande 

förmågan som många forskare anser viktigt för att uppnå ett effektivt lärande (se exempelvis 

Black & Wiliam 2012; Gipps 1999). Det är dessa prov- och bedömningsformer som fått högst 

betyg av eleverna när de utvärderat hur mycket de anser att de lärt sig. 

Arbetsområdet Växthuseffekten planerades och genomfördes enligt samma koncept som den 

bedömningsform som fått allra högst betyg av eleverna i undersökningen. ”Provfrågorna” 

presenterades vid uppstarten av arbetsområdet, undervisningen genomfördes med genom-

gångar, filmer, helklassdiskussioner och bearbetning av kunskaper i grupper, men med den 

enda skillnaden att arbetsområdet inte avslutades med något summativt prov där eleverna fick 

svara på provfrågorna. Alla elevkategorier har gett höga betyg för hur mycket de anser att de 

lär sig, men det är tydligt att de inte anser sig kunna visa upp sina kunskaper. Allra mest 

missnöjda med att inte ha något summativt prov som avslutning, där man får möjlighet att 

visa vad man lärt sig, är de högpresterande eleverna i allmänhet och högpresterande flickorna 

i synnerhet, vilka ger medelbetyget 1,5 för ”provformen” att inte ha något prov. Alla elevka-

tegorier ligger under 3 när de bedömer hur deras kunskaper kommer till sin rätt om det inte 

anordnas något speciellt bedömningstillfälle med summativt syfte. Harlen (2012) diskuterar 

frågan om huruvida distinktionen mellan formativ och summativ bedömning behöver upprätt-

hållas, och jag anser att uppfattningen hos eleverna i den här studien kan bidra till att föra den 

diskussionen framåt. Jag anser att det nödvändigt att skilja mellan formativa och summativa 

bedömningstillfällen, och att läraren måste vara tydlig mot eleverna när bedömningen är 

summativ och att resultatet kommer att användas vid betygssättningen. I annat fall får det 
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konsekvenser för hur väl man lyckas med det formativa arbetssättet i klassrummet. Om ele-

verna uppfattar att de ständigt blir bedömda summativt under arbetets gång, vid genomgångar 

av deras anteckningar, vid gruppdiskussioner och så vidare, kommer de förmodligen att bli 

mer återhållsamma med att visa var de befinner sig, och undvika att ställa frågor som visar 

vad de inte kan, vilka är värdefull hjälp för läraren vid ett formativt arbetssätt för att veta vad 

eleven behöver för att komma vidare i sitt lärande. Eleverna behöver tid och ro att lära sig, 

och det är här formativ bedömning har sin plats.  

Det är liten eller ingen skillnad mellan pojkars och flickors uppfattningar mer än i några en-

staka frågor. Pojkarna ger högre betyg för de två bedömningsformerna som grundar sig på 

muntliga aktiviteter, och högpresterande elever totalt ger högre betyg för bedömningsformen 

än lågpresterande. Det vore en intressant bana att söka svar på orsakerna till dessa resultat i 

eventuellt kommande studier. 

6.3 Slutord 

Jag anser att jag i huvudsak fått svar på de forskningsfrågor som formulerats som utgångs-

punkt för studien. Dock väcker resultaten nya frågor. Bennett (2011) har riktat kritik mot att 

begreppet formativ bedömning inte är tillräckligt väldefinierat vad gäller vilka praktiker som 

avses och att det innefattar många skilda företeelser vars effektivitet för lärandet är svåra att 

bedöma. Denna studie kan bidra med kunskap på området. Det är dock svårt att veta exakt 

vad eleverna uppfattar som det som gör skillnaden mellan hur mycket de lär sig vid de olika 

prov- och bedömningsformerna i utvärderingen. Hur upplever eleverna att de olika momenten 

i undervisningen har bidragit till deras lärande, och i vilken mån? För att få svar på dessa frå-

gor behöver studien utvidgas och fördjupas med elevintervjuer, vilket skulle vara mycket in-

tressant för att bättre kunna förstå hur stor effekten för lärandet är av de olika strategier som 

ryms i begreppet formativ bedömning. 
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Bilaga 1. Enkäten. 

Vad anser elever om olika typer av prov och bedömning? 

 
I den här undersökningen vill jag ta reda på vad elever anser om olika typer av prov 
och andra bedömningstillfällen.  
 
Jag beskriver några arbetssätt, prov och bedömningstillfälle som vi haft nu under 
årskurs 8, och ställer några frågor till varje. 
 
Dina åsikter är viktiga! Jag vill gärna få veta vad du tycker. Svara så ärligt och upp-
riktigt du kan på frågorna. Ta god tid på dig att tänka efter innan du svarar på frå-
gorna!  
 
Du är helt anonym i den här undersökningen. 55 elever kommer att delta i under-
sökningen, och dina svar går inte att koppla till just dig. 
 
Jag vill kunna koppla svaren till om det är en pojke eller flicka som svarat, för att 
kunna se om pojkar och flickor föredrar olika typer av prov och bedömning. Jag 
vill också se om elever på olika betygsnivåer föredrar olika typer av prov. Därför får 
du en klisterlapp av mig, med dina NO-betyg från höstterminen 2013, som jag vill 
att du fäster i rutan nedan innan du lämnar in enkäten. 
 
Tack för hjälpen! 
Anneli 
 
Sätt ett kryss framför rätt alternativ! 

 
 
 
 
 
 
Plats för klisterlapp med betyg. 

 

  

POJKE 

  

FLICKA 
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Biologisk mångfald 
Två provfrågor presenterades vid uppstarten av arbetsområdet:  

3) Varför ska vi bevara den Biologiska mångfalden? 

4) Hur ska vi bevara den Biologiska mångfalden? 

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet fanns med på den peda-

gogiska planeringen. Likaså kriterier för de olika betygen. 

Eleverna samlade på sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, titta på 

film, läsa i biologiboken, läsa artiklar och söka på internet. 

Provet skrevs på en NO lektion. Man fick skriva och svara fritt på de två frågorna ovan. 

 

 

Svara på följande frågor: 

1. Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? Ringa in ditt svar. 

Jag lär mig LITE         1          2         3          4         5       Jag lär mig MYCKET 
 
 

 

2. Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? Ringa ditt svar. 

SVÅRT att visa             1            2           3             4            5 LÄTT att visa 
 
 

 

3. Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning?  

DÅLIGT                         1            2            3           4             5     BRA 
 

 



 

45 

 

Övergödning av Östersjön 

En provfråga presenterades vid uppstarten av arbetsområdet: 

2) Vilka åtgärder krävs för att minska övergödningen av Östersjön? 

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet fanns med på den peda-

gogiska planeringen. Likaså kriterier för de olika betygen. 

Eleverna samlade på sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, titta på 

film, läsa i biologiboken, läsa artiklar och söka på internet. 

Provet skrevs på en NO lektion. Man fick skriva högst en A4-sida. 

 

Svara på följande frågor: 

4. Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-
tet? 
 

Jag lär mig LITE       1          2          3          4          5        Jag lär mig MYCKET 
 

 

5. Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? 

SVÅRT att visa         1            2           3             4            5               LÄTT att visa 
 

 

6. Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning/bedömning? 

DÅLIGT                   1            2            3           4             5   BRA 
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Energikällor 

Eleverna skulle samla på sig kunskaper om fördelar och nackdelar om nio olika energikällor som 

används i samhället. Kunskaperna skulle visas upp i en gruppdebatt några veckor senare, då man 

skulle argumentera för tre energikällor, och emot de övriga sex. Man fick inte veta vilka av ener-

gikällorna man skulle argumentera för eller emot förrän man kom till debatten.  

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas vid debatten fanns med på den pe-

dagogiska planeringen. Likaså kriterier för de olika betygen. 

Eleverna samlade på sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar, titta på 

filmer, läsa artiklar och söka på internet. 

 

 

Svara på följande frågor: 

7. Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? 

Jag lär mig LITE              1          2          3         4          5             Jag lär mig MYCKET 
 

 

8. Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? 

SVÅRT att visa               1            2           3             4            5 LÄTT att visa 
 

 

9. Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning? 

DÅLIGT                        1            2            3           4             5 BRA 
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Muntlig redovisning 

Eleverna fick var sin artikel från Illustrerad vetenskap som handlade om energi. Denna artikel 

presenterade ni sedan muntligt i halvklass. 

 

 

Svara på följande frågor: 

10.  Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? 

Jag lär mig LITE                 1         2         3         4         5          Jag lär mig MYCKET 
 

 

11.  Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 
formen av prov/bedömning?  
 

SVÅRT att visa    1           2          3           4            5           LÄTT att visa 
 

 

12.  Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning? 

DÅLIGT                       1           2            3           4             5          BRA 
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Plaster 

Sju provfrågor presenterades vid uppstarten av arbetsområdet:  

1.          Hur framställs olika plaster? Beskriv med ord så detaljerat du kan! 
2. Vad används plaster till i samhället? Beskriv vinsten av användandet. Ge några exempel 

och beskriv fördelarna med materialvalet.  
3. Hur har kunskapen att framställa plast förändrat människors levnadsvillkor? 
4. Förklara skillnaden mellan bioplast och plast framställd av fossila bränslen, samt förklara 

hur de påverkar människa och miljö. 
5. Vad händer med plastsoporna? Beskriv vad som händer för olika sorters plaster. Vilka 

hot finns för människa, djur och miljö. 
6. Ge förslag på vad som måste göras för att minska miljöpåverkan pga av plastanvändning-

en. Privat och i samhället. 
7. Senare forskning visar att tillsatser i plast (tex ftalater bisfenol A) påverkar vår hälsa och 

fortplantningsförmåga. Berätta mer om detta. 
 

Bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet fanns med på den peda-

gogiska planeringen. Likaså kriterier för de olika betygen. 

Eleverna samlade på sig kunskaper och information genom att titta på filmer, läsa artiklar och 

söka på internet. Vi hade också några gemensamma genomgångar. 

Provet skrevs på en NO lektion. Man fick skriva och svara fritt på de sju frågorna ovan. 

Svara på följande frågor: 

13. Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? Ringa in ditt svar. 

Jag lär mig LITE          1          2         3          4         5        Jag lär mig MYCKET 
 
 

14. Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? Ringa ditt svar. 

SVÅRT att visa             1            2           3             4            5  LÄTT att visa 
 
 

15. Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning?  

DÅLIGT                          1            2            3           4             5     BRA 

 



 

49 

 

Kol och kolföreningar 

Eleverna arbetade med kapitel 9 i kemiboken (sidan 150 – 183). 

På den pedagogiska planeringen beskrevs innehållet i undervisningen på detta arbetsområde. Li-

kaså fanns en bedömningsmatris över vilka förmågor som skulle bedömas på provet, och kriterier 

för de olika betygen. 

Eleverna samlade på sig kunskaper och information genom att lyssna på genomgångar och läsa i 

kemiboken. 

Arbetsområdet avslutades med ett skriftligt prov. Eleverna kände inte till provfrågorna i förväg. 

 

 

 Svara på följande frågor: 

16.  Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? 

Jag lär mig LITE             1          2         3         4          5            Jag lär mig MYCKET 
 

 

17.  Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? 

SVÅRT att visa               1            2           3             4            5      LÄTT att visa 
 

 

18.  Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning? 

DÅLIGT                    1            2            3           4             5       BRA 
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Laboration Alkoholer 

Ni har genomfört en kemilaboration om alkoholer. Tidsåtgången var 3 – 4 lektionstillfällen. Be-

dömning gjordes dels på ert praktiska arbete i kemisalen, dels på den skriftliga laborationsrapport 

som lämnades in. 

 

 

Svara på följande frågor: 

19.  Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? 

Jag lär mig LITE            1         2          3          4         5           Jag lär mig MYCKET 
 

 

20.  Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? 

SVÅRT att visa           1           2           3           4           5               LÄTT att visa 
 

 

21.  Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning? 

DÅLIGT                   1            2            3           4             5 BRA 
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Växthuseffekt 

Vid uppstarten fick eleverna skriva tre rubriker som vi skulle samla kunskaper om: 

4) Orsaker till den ökande växthuseffekten. 

5) Konsekvenser av ökad växthuseffekt 

6) Åtgärder för att förhindra ökad västhuseffekt 

Vi har tittat på filmen En Obekväm Sanning av Al Gore. Vi har också haft flera genomgångar om 

orsaker och konsekvenser dvs rubrik 1 och 2 ovan. 

Vi har inte haft något prov eller annat bedömningstillfälle för detta arbetsområde. 

 

 

Svara på följande frågor: 

 

22. Hur mycket anser du att du lär dig om provet/bedömningen är utformat på det här sät-

tet? Ringa in ditt svar. 

Jag lär mig LITE           1          2         3          4         5            Jag lär mig MYCKET 
 
 

23. Hur anser du att dina möjligheter är att kunna visa upp det du har lärt dig med den här 

formen av prov/bedömning? Ringa ditt svar. 

SVÅRT att visa              1            2           3             4            5 LÄTT att visa 
 
 

24. Vad är ditt helhetsomdöme för denna typ av prov/bedömning?  

DÅLIGT                        1            2            3           4             5     BRA 
 

 

 


