
Vilken kunskap räknas? 
 

För ungefär trettiofem år sedan gick jag på högstadiet, på Lyckeskolan i Kinna. I åttan hade vi 

hemkunskap och när vi hade prov kom frågan ”Hur steker man strömming?”. Jag fick nio 

poäng av tio möjliga på den frågan! Kerstin som gick i min klass fick bara två. En annan sak 

som skilde oss två åt var att Kerstin verkligen kunde steka strömming. Det kunde inte jag och 

jag har heller aldrig lärt mig senare.  

 

Tio år senare, för tjugofem år sedan, läste jag danska vid Göteborgs universitet. Vid en 

litteraturtenta råkade jag ut för varje students mardröm. Jag upptäckte att några av de 

författare som jag hoppat över eftersom jag uppfattat att de inte ”kom på tentan” var med. Nu 

satt jag med en fråga som var formulerad ungefär så här (fast på danska) ”Hur skiljer sig 

trubaduren Xs diktning från turistbilden av Wonderful Copenhagen?”. Jag hade inte läst 

trubaduren Xs diktning, och jag hade inget minne om att vi någonsin pratat om honom på 

föreläsningar eller seminarier. Men jag hade ju ett hum om turistbilden av Wonderful 

Copenhagen så jag skrev ett långt svar om hur diktningen visade upp de mörkare sidorna av 

Köpenhamn med social utslagning och drogmissbruk, hur utanförskap och alienation var 

genomgående teman i författarskapet. När vi fick tillbaka tentan visade det sig att jag hade fått 

full poäng på svaret. Några av mina studiekamrater som gjort sig omaket att läsa dikterna fann 

detta mycket irriterande.  

 

Detta är två exempel som visar betydelsen av hur läraren utformar sina bedömningstillfällen. 

Det är viktigt ur flera olika aspekter, till exempel för elevens känsla av att lyckas eller 

misslyckas. Som femtonåring betraktade jag mig som mer lyckad än Kerstin trots att hon 

faktiskt kunde något som jag inte kunde. Hennes kunskap räknades inte - den kom inte på 

provet! Exemplen kan också ses som illustration av att skolan ofta tenderat att värdera 

skriftliga redovisningar högre än praktiskt kunnande, också, som i det senare fallet, när man 

egentligen pratar utan att ha något att säga.  

Målstyrd bedömning 
Går man många år tillbaka kan man konstatera att bedömning av elevers kunskaper nästan 

uteslutande innebar skriftliga prov, idag arbetar många lärare med ett större urval av 

bedömningsformer. Ibland hävdas det att denna utveckling har att göra med införandet av 

målstyrning av skola. Så är emellertid inte fallet. Redan grundskolans tidiga kursplaner är 



mycket tydliga i att lärare inte ska fokusera på prov i sin bedömning. Redan den första 

läroplanen för grundskolan, Lgr-62 slår fast: 

Betyg i vissa ämnen, där skriftliga prov ges, får inte göras beroende enbart eller ens i 

första hand av dessa prov. Samtliga prestationer skall inräknas, och läraren måste vara 

på sin vakt mot en övervärdering av sådana resultat, som lättare än andra låter sig 

bedömas. (s 90) 

 

Inte heller kräver målrelaterad bedömning med automatik andra bedömningsinstrument än 

skriftliga prov. Första gången någon talar om målrelaterad bedömning, så som vi idag 

använder begreppet, brukar anges till 1962 när Glaser och Klaus publicerade en artikel, 

Proficiency measurement. Assessing human performance. Glaser och Klaus tänker sig där att 

bedömningen av måluppfyllelse sker genom skriftliga prov och så tänker också de forskare 

som under 60- och 70-talet (se t.ex. Glaser & Nitko 1971, Wedman 1993, Millman 1974) 

vidare diskuterade vidare frågan om möjligheter att göra målrelaterade bedömningar. De tog 

upp aspekter som precisionsgrad i målen, till exempel hur detaljerat och precist målen måste 

skrivas för att det ska vara möjligt att göra en bedömning. En annan fråga, som behandlas 

tidigt och som fortfarande är aktuell, handlar om den glidande skala som ofta finns vid 

bedömning av måluppfyllelse. En elev som på ett prov har alla rätt har ju påtagligt visat 

måluppfyllelse, givet att provet är korrekt konstruerat, men var går gränsen när man 

fortfarande kan säga att elevens kunnande nått målen? Denna fråga tangerar en annan: hur 

många gånger måste en bedömare, till exempel en lärare, se måluppfyllelse för att kunna säga 

att en elev nått målen? Räcker det med att man visar detta vid ett tillfälle eller behövs flera?  

 

Efterhand har diskussionen om hur man bedömer elevers kunskaper och färdigheter i skolan 

breddats. Det är idag uppenbart att alla de aspekter som bör finnas med i en bedömning inte 

låter sig fångas i ett format, det skriftliga provet. En lärare måste ha ett stort antal 

bedömningsmodeller i sin ”verktygslåda”. Inte bara därför att olika aspekter av lärande låter 

sig fångas på olika sätt, utan också därför att olika elever finner sig olika väl tillrätta i olika 

bedömningssituationer. Det finns elever som presterar mycket väl vid bestämda provtillfällen, 

de som får ett slags adrenalinkick av att det är ”på allvar”. Andra elever blir mest oroliga och 

ängsliga av formella prov och kommer mer till sin rätt vid andra typer av bedömningar. 

Ytterligare en anledning är att bedömningens form har styrande effekter på hur elever lär sig. 

Genom att inkludera eller exkludera delar från bedömningen sänder lärare också signaler till 

eleverna om vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Slutligen finns också frågan 



om bedömningens syfte. Här skiljer man till exempel mellan summativ och formativ 

bedömning där summativ bedömning är den bedömning som görs i slutet av ett arbete för att 

sammanfatta, summera, resultatet. Avgångsbetygen från grundskolan är typiska exempel på 

summativ bedömning. Formativ bedömning ges under arbetets gång, och syftet är för det 

mesta att ge den typ av information som gör det möjligt att göra förbättringar under arbetets 

gång. Ett diagnostiskt prov har alltså ett formativt syfte.  

 

En ny syn på bedömning 
Från att bedömning varit synonymt med skriftliga prov har alltså ett nytt sätt att tala om och 

tänka kring begreppet bedömning efterhand vuxit fram. Bedömning ses som ett sätt att 

dokumentera och utveckla elevens kunskap. Det innebär också att nya instrument för att göra 

bedömningarna har utvecklats. Några exempel är dagböcker och loggar (Eriksson & Tholin, 

1997), portföljer (Ellmin & Ellmin, 2003) eller olika former av självvärderande material 

(Oscarsson, 1999; Björklund Boistrup, 2005). I den anglosaxiska världen där diskussionen om 

bedömning varit mer omfattande än i Sverige talar man om ”assessment for learning” som ett 

komplement till ”assessment of learning”, bedömningen är en integrerad del av elevernas 

lärande. Detta ”nya” sätt att se på bedömning har främst kommit att gälla formativ bedömning 

eftersom tonvikten där är så stark på att bedömningen ska hjälpa eleven att gå vidare i sitt 

lärande.  

 

Vilka förändringar går då att se i synen på bedömning? Lindström (2005 s. 12) sammanfattar i 

följande tabell: 

 

En förskjutning från … 

 

i riktning mot: 

 

Bedömning används främst för att 

kontrollera vad eleverna lärt sig 

 

Bedömning används även för att befrämja 

och diagnostisera lärande 

 

Bedömning och lärande hålls isär Bedömning av och för lärande sker 

fortlöpande 

 

Läraren bedömer på egen hand elevernas 

kunskaper 

Lärare och elev bedömer tillsammans var 

eleven befinner sig och hur hon kan gå vidare 



 

Ateoretisk bedömning Bedömning grundad på teori om hur man lär 

sig inom ett bestämt kunskapsområde 

 

Bedömning av kunskaper och färdigheter Bedömning av förståelse och förmågor som 

kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation 

och problemlösning i realistiska situationer 

 

Produkter i fokus Processer i fokus 

 

Tonvikten ligger vid de rätta svaren Tonvikten ligger vid fruktbara frågor och 

konsten att lära av erfarenheter 

 

Normrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

 

Resultat redovisas i form av en totalpoäng Visar på starka och svaga sidor, 

uppmärksammar framsteg 

 

Elever arbetar var för sig utan tillgång till 

hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 

olika former av minnesstöd och tankeverktyg 

 

Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, t.ex. loggar, 

portföljer, gestaltning, utställning, cd-rom 

 

 

Hur gör skolor kunskapsbedömningar? 
I vilken grad har då detta nya sätt att se på bedömning påverkat skolans bedömningspraktik? I 

min egen forskning har jag studerat lokala arbetsplaner och lokala betygsdokument för 

årskurs åtta vid ett 80-tal grundskolor. Jag har samlat in material vid två tillfällen, 1996 och 

2005, och det gäller tre av grundskolans ämnen; engelska, kemi samt idrott och hälsa. Att på 

detta sätt studera skriftliga källor har för- och nackdelar. Bland fördelar finns att dokumenten 

är formulerade utan tanke på att de senare ska ingå i en vetenskaplig undersökning. Det finns 

alltså ganska små risker för att lärare här skriver det vad de tror att forskaren ”vill höra”. 



Bland nackdelarna kan nämnas att det är svårt att få en heltäckande bild från alla skolor kring 

en specifik aspekt. Till exempel är det inte alla skolor som skriver något om hur de gör 

bedömningar av de mål som man satt upp.  

 

Det insamlade materialet tyder på att skolan genomgår en förändring, om än något långsam. 

Det innebär att fler skolor 2006 än 1996 talar om alternativa bedömningsinstrument. Den 

tydligaste förändringen är att flera skolor talar om skriftliga inlämningsuppgifter som 

alternativ till skriftliga prov. Detta gäller främst i kemi och i engelska. Det finns också fler 

skolor som anger olika typer av ”muntliga prov” som bedömningsgrund. Ett tiotal skolor 

anger 2005 att man enbart gör ”kontinuerliga bedömningar” av elevernas prestationer, detta 

förekommer inte i 1996 års material.  

 

Tittar man på hur ämnena skiljer sig från varandra så anger lärarna i idrott och hälsa oftare än 

andra ämnen kontinuerliga bedömningar och lektionsobservationer som bedömningsgrund. 

Det finns förvisso också skolor som använder sig av mer formella bedömningstillfällen i 

idrott. Det gäller inte minst skolor som i ämnet kräver specifika resultat till exempel i 

längdhopp, höjdhopp, terränglöpning eller simning. På en del av dessa skolor sker 

bedömningen av eleverna då vid speciella ”provdagar”. En skola anger att man har skriftliga 

prov i ämnet.  

 

Bedömningen i engelska vilar tyngre på skriftliga prov. Engelska är också det enda ämne som 

anger läxprov som en grund för bedömning av elevers prestationer. Flera skolor talar också 

om att bedömningar görs av elevernas muntliga färdigheter. Detta kan ske till exempel genom 

muntliga prov eller genom att eleverna håller anförande inför klassen, likaså förekommer 

bedömning av dramatiseringar och dialoger.  

 

Också i kemi förekommer skriftliga prov relativt ofta som bedömningsform. Laborationer är 

en speciell del av kemiundervisningen och dessa betraktas på olika sätt i 

bedömningssammanhang. För vissa är laborationen en förberedelse till det skriftliga provet. 

Genom laborationen får elever de insikter och kunskaper som de ska redovisa i skriftliga prov. 

Andra skolor ser laborationen i sig själv som ett bedömningstillfälle, men vad som bedöms 

skiljer sig åt. Några skolor bedömer elevernas sätt att laborera, alltså om man gör rätt och drar 

korrekta slutsatser, andra skolor det sociala samspelet vid laborationen, att eleven kan 

interagera med andra. Ytterligare andra skolor anger att bedömningen gäller om eleven är 



aktiv vid laborationen, men kopplar inte aktivitet till att eleven ska lära sig något nytt eller att 

han eller hon drar några slutsatser med utgångspunkt i aktiviteten. 

 

För alla tre ämnena förekommer bedömningsgrunder som snarare handlar om elevernas 

ordning och uppförande än vilka kunskaper och färdigheter de har i ämnet. Här anges till 

exempel att eleverna ska komma i tid, ha med sig materialet, vara ombytta till 

idrottslektionerna eller ha gjort sina läxor.  

Hur blir vi bättre på att bedöma?  
Rubriken på detta avsnitt ska inte tolkas som att jag anser att svenska lärare överlag är dåliga 

på att göra bedömningar. Det finns mycket kunskap och klokskap om bedömning i den 

svenska lärarkåren, men det finns också möjlighet att utvecklas och bli bättre. Erickson (2006) 

beskriver ett ”kollaborativt arbetssätt” som utvecklats vid utformandet av nationella prov i 

främmande språk där stora grupper av lärare, men också elever, involveras i arbetet.  

 

Det finns anledning att också förändra lokal bedömning mer i riktning mot en kollabortiv 

process. Både eleverna och kollegorna kan bidra till att få en högre kvalité på bedömningen. 

Detta sätt att se på bedömning förekommer dock nästan inte alls i de lokala styrdokumenten. 

Det verkar i stället som om traditionen att det är läraren som själv bedömer sina elever är 

fortsatt mycket stark. Det är bara två skolor som nämner att eleverna gör självvärderingar som 

en del i bedömningen. En annan form av elevbedömning är så kallade peer-groups där 

eleverna ger respons och kritik till varandras arbete. Också här är det bara ett handfull skolor 

som nämner arbetsmodellen. Det handlar då uteslutande om ämnet engelska och skolor som 

praktiserar processkrivande. Skolverket har i flera sammanhang lyft fram tanken om det 

”kollegiala samtalet” som ett sätt att arbeta för att lärare ska skaffa sig en större 

bedömarskicklighet. Tanken är att lärare hjälps åt med bedömningar, till exempel att man 

bedömer varandras elever eller att man vid vissa tillfällen är två lärare som bedömer samma 

prestationer. Detta arbetssätt har emellertid inte slagit rot ute på skolorna. I idrott och kemi 

förekommer det inte alls enligt de lokala styrdokumenten. Däremot finns det några skolor som 

nämner det i engelska. I dessa fall handlar det uteslutande om de nationella proven där man 

ibland använder sig av en medbedömare till uppsatssdelen. Att mer regelbundet ”byta elever” 

när man bedömer borde, menar jag, vara ett praktiskt hanterbart arbetssätt som innebär flera 

fördelar. Förutom att bedömningen blir mer rättssäker för eleven, om det är fler än en person 

som gör den, så får läraren hjälp i sin bedömning och man utvecklar tillsammans med sina 



kollegor alltmer sitt professionella språk kring bedömning. Det gäller som lärare inte bara att 

kunna se och känna igen måluppfyllelse utan också att kunna kommunicera vad man ser till 

andra, till exempel till elever och föräldrar.  

 

Att göra kontinuerliga bedömningar ställer speciella krav på bedömningen för att den ska bli 

rättssäker och likvärdig. Det finns aspekter av lärande där kontinuerliga bedömningar är helt 

nödvändiga, vissa mål låter sig inte fångas vid speciella provtillfällen. Det är emellertid 

viktigt att läraren tydligt anger vilka aspekter som inkluderas i den kontinuerliga 

bedömningen och hur den görs, så att inte eleverna får en känsla av att de bedöms hela tiden 

och inte får göra fel eller pröva något nytt utan att riskera att få en ofördelaktig bedömning. 

Det är också viktigt att resultatet av bedömningen dokumenteras av läraren så att eleven och 

föräldrarna kan ta del av detta. Ett exempel på ett material som på ett enkelt sätt lyfter fram 

både process och produkt som inkluderar ett kollaborativt arbetssätt är det 

bedömningsmaterial i engelska som framarbetats vid Avdelningen för språk och litteratur vid 

Göteborgs universitet (Skolverket, 2007).  

 

Ett kollaborativt arbetssätt bör också inkludera ett utbyte av modeller och verktyg för 

bedömningar. En mångfald av bedömningsmodeller kräver en mångfald av idéer kring hur 

bedömningar kan göras. Här har vi allt att vinna på att hjälpas åt! Slutligen finns det anledning 

att fundera på vad som sker efter bedömningstillfället. Ett bedömningstillfälle ska vara en del 

av lärandet. Nästan alla bedömningar som sker i svensk skola är i någon mån formativa, de 

ska leda vidare till nytt lärande och måste därför ha en beredskap för att göra detta.  

Vi bör inte, kan inte och ska inte bedöma personer utan kunnande och lärande, aspekter som 

kan utvecklas och förbättras. Ett sådant sätt att tänka gör bedömningen till en del av 

utvecklingen, inte en dom över elever.   

Slutsats 
”Jag har helt tagit bort salstentor, numera har jag bara inlämningsuppgifter”, så sa en kollega 

från en helt annan ämnesdisciplin på högskolan till mig om sitt arbetssätt. Det var tydligt att 

han tyckte att jag skulle ge beröm för detta som en bra förändring, men det tycker inte jag. 

”The more the merrier” är snarare den linje som jag förespråkar. Att vi hittar nya sätt att göra 

kunskapsbedömningar innebär inte att vi måste skrota de gamla. I så fall går vi ju bara från ett 

slags ensidighet till ett annat. Precis på det sätt som skolor gör om man bestämmer sig för att 

låta alla formella bedömningstillfällen ersättas av ”kontinuerliga bedömningar”. Det finns en 



mängd olika skäl att ha en mycket bred repertoar av bedömningsinstrument. För att få en så 

bred och allsidig bild som möjligt av våra elever är det därför viktigt att vi dels involverar 

flera i bedömningen och dels att vi varierar formerna för bedömning.  På så sätt upptäcker vi 

förhoppningsvis de Kerstin som kan steka strömming men som inte kan skriva om det.  
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