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Bakgrund 
Ett hållbart lärande på universitetsnivå är en dynamisk process. 
Processen påverkar lärandemiljön, men även omvänt så påverkas 
processen av lärandemiljön. Bedömning är en integrerad del av 
lärandeprocessen och sättet att bedöma har betydelse för studenternas 
kontinuerliga lärande. Bedömningssättet kan tillföra en positiv 
återkoppling till studentens lärande. Bedömningen bör därför utformas 
så att den främjar lärandet. En lärandemodell skulle kunna vara baserad 
på hur lärande skapas, utvecklas och används och är av stor betydelse för 
utformningen av bedömningssättet. I praktiken behöver läraren ständigt 
bedöma studenters lärande för att utvärdera i vilken grad, och hur 
effektivt, lärandeprocessen sker och om den specifikt sker mot de mål, 
förväntade studieresultat (FSR), som definierats i kursplanen. 
Bedömningsarbetet kan alltså inte ses som en fristående del i 
lärandeprocessen som läraren använder för att förmedla kunskapen till 
studenterna.  
 
I den här artikeln diskuteras lärandemetoder med hjälp av kända teorier 
för lärande, för att därefter kunna dra slutsatser om deras inverkan på 
bedömningssättet. Lämpliga lärandeteorier i detta sammanhang är 
följande: Behaviorism, Kulturhistoria/Sociokultur och Cognitivism 
/Konstruktivism.  Föreliggande publikation är baserad på författarnas 
egna reflektioner och erfarenheter som ackumulerats under 
undervisningen i olika kurser inom ingenjörsutbildningen samt en koncis 
litteraturstudie. Avsikten med artikeln är att diskutera lärandet och 
bedömningssätt som en utgångspunkt för planering av en lämplig 
examinationsform och bedömningssätt med avseende på ett 
högskoleperspektiv.  
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Behaviorism och bedömningssätt 
Skinner var den huvudsakliga upphovsmannen till den lärandeteori som 
benämns behaviorism (Jerlang, 2005). Han menar att kunskap 
uppkommer i en situation som efterföljs av en konsekvens av beteendet, 
som i sin tur kallas förstärkning. Ett exempel: Läraren ställer en fråga till 
en student, och när ”rätt” svar ges får studenten en direkt förstärkning 
(belöning) i form av lärarens godkännande och kan genom den positiva 
förstärkningen gå vidare till nästa moment i kunskapsinlärningen. Denna 
positiva förstärkning bör ges ofta i början och avta successivt med tiden. 
Denna typ av lärandemodell kan förknippas med ett relativt 
bedömningssystem. I detta syfte kan läraren utveckla ett relativt 
betygssystem som innebär att ”kunskaper hos studenter som tillhör en 
viss årskull och läser samma kurs ska jämföras med varandra”. Notera 
att i Skinners teori är det huvudsakligen yttre miljön som påverkar 
individens lärande, men den utgör inte enskilt den bidragande faktorn. 
Individens medfödda egenskaper och den sociokulturella miljön är andra 
faktorer som påverkar lärandet.  
 
Det relativa betygssystemet har nu ersatts av ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem enligt HSL (Högskoleverket, 2008). 
Studenternas kunskaper ska inte jämföras med varandra utan de ska 
jämföras mot uppsatta mål och kriterier enligt kursplanen. Men det 
behavioristiska lärandet är ofta dominerande när det gäller 
teknikutbildning, därför bör läraren harmonisera på något sätt mellan 
riktlinjer i HSL och bedömningssättet som nämnt ovan.   
 

Kulturhistoria/Sociokultur och bedömningssätt 
Vygotskij var med och grundande den sociokulturella/kulturhistoriska 
lärandeteorin som behandlar människans utveckling och lärande. 
Människan ses här som både en kulturhistorisk och biologisk varelse och 
den intellektuella utvecklingen har sin utgångspunkt i den sociala 
verksamheten (Jerlang, 2005). Det sociokulturella perspektivet betonar 
användandet av redskap, både praktiska och intellektuella, som 
tillsammans med interaktion gör det möjligt att samspela med och 
utveckla den sociala kultur som utgör vår omgivning. Lärandet sker i 
första hand genom deltagande i aktiviteter, inte genom traditionell 
undervisning och läraren skapar kunskap med hjälp av de förmedlande 
redskapen. I princip är tankegången baserad på den amerikanska 
filosofen Deweys tankar (learning by doing) (Säljö, 2000). Som följd av 
detta synsätt blir lärandet hos individen beroende av förmågan att ta till 
sig dessa redskap och kunna använda dem.  
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Om man tillämpar det sociokulturella och kulturhistoriska synsättet vid 
bedömning och betygsättning blir en s.k. formativ bedömning tillämpbar 
för att bedöma studenternas kunskap.  Syftet med en formativ 
bedömning är att hjälpa studenten att utveckla självinsikt, självkontroll 
och ansvarstagande (Lindström och Lindberg, 2006). Till skillnad från 
en traditionell summativ bedömning, som har till uppgift att endast 
sammanfatta studenternas kunskap (t ex efter ett skriftligt prov vid slutet 
av ett kursavsnitt eller i slutet av en termin), baseras den formativa 
bedömningen på en kontinuerlig uppföljning av studenternas kunskaper 
under kursens gång i syfte att optimera studenternas kunskaps-
utveckling. En formativ bedömning sker, således, löpande för att 
studenten ska kunna förbättra och utveckla sina kunskaper under 
pågående utbildning.  I den formativa bedömningen är metareflektionen 
en viktig ingrediens, då studenten reflekterar över sitt eget lärande och 
kan få insikter om och förstå vad som har och vad som behöver utvecklas 
vidare. Till skillnad från en summativ bedömning, där poängsatta 
tentamina vid kursens slut resulterar i ett kursbetyg, innebär en formativ 
bedömning att studenternas kunskaper kontinuerligt bedöms under 
kursens gång. Ett exempel på formativ bedömning som författarna 
praktiserade som högskolelärare är att låta studenterna svara på en 
”dugga” (några korta testfrågor) fem minuter innan lektionens slut för att 
bedöma studenternas kunnande och förståelse i relation till lektionens 
mål Resultatet av testet följs upp genom en snabb återkoppling till varje 
student för att stödja deras egen lärandeprocess. Vid kursens slut skall 
däremot en summativ, sammanfattande, utvärdering genomföras då all 
tillgänglig information om studentens kunskaper ska beaktas. Den 
formativa bedömningen kan anses vara ett effektivt redskap men den tar 
mer tid och ansträngning av läraren att observera på varje student, men 
resultatet kan visa sig vara positivt när läraren rättar studentens prov i 
slutet av kursen (Hassan och Bränberg, 2011).  Författarna använder ofta 
formativ bedömning i sin undervisning i bygg- och maskinteknik och två 
saker har noterats i detta sammanhang.  För det första, kan formativ 
bedömning vara viktigt, särskilt med kurser som de flesta studenter 
tycker är arbetsamma, svåra och kräver mycket matematik. För det 
andra, bör läraren som utnyttjar sociokulturellt perspektiv tänka på att 
både lärande och prestationerna beror på den sociala situationen (t ex 
vid projektarbeten). Därför borde läraren beakta även gruppens lärande i 
en formativ bedömning. 
 

Cognitivism/Konstruktivism och bedömningssätt 
Piaget var den huvudsakliga upphovsmannen till kognitivismen som 
grund för lärandet (Jerlang, 2005). Piagets teori är baserad på kognitiva 
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strukturer för vår förståelse. Han anser att omgivningen kan skapa 
förutsättningar för lärande, men dessa ska inte vara styrande eller 
ingripa för mycket. Utvecklingen kommer inifrån människan själv och 
lärandet utvecklas i den takt som motsvarar en specifik period, s.k. 
utvecklingsstadier. Det anses här att människan är en produkt av 
medfödda egenskaper, inte bara yttre stimuli, och skolans roll är att 
utveckla dessa egenskaper. Förståelse uppstår då man tillför fakta till 
mening, och därför förespråkas ett undersökande arbetssätt där 
studenter är aktiva och får använda sina kunskaper i praktiken.  
I Piagets stadieteorier beskrivs hur människan i sin kunskapsutveckling, 
från födsel till pubertet, går igenom ett visst antal stadier i bestämd 
ordningsföljd och ålder.  Han betraktar utveckling som en individuell 
konstruktion, men individens handlande och samhörighet med den 
sociala omvärlden kan ha inverkan på utvecklingen. Denna punkt är 
viktig om man översätter det till ett högskolepedagogiskt perspektiv. 
Eftersom universitetsläraren fäster sig vid Piagets utvecklingsstadier får 
man normalt inte någon nyttigt användning av dessa för undervisning på 
universitetsnivå (enligt Piaget så slutar det sista utvecklingsstadiet vid ca 
16 års ålder). 
 
Piagets kognitivistiska syn på lärande kan dock anknytas med en 
taxonomisk bedömning där man utvecklar bedömningsscheman 
(taxonomier) som hjälper läraren att avläsa kvalitativa språng i 
studenternas tänkande. Taxonomin är konstruerad för användning i 
vissa kontrollerade sammanhang, och framförallt av undervisande lärare 
som kan integrera allt från planering av undervisning till utvärdering 
(Måhl, 1991). Taxonomin innehåller nivåer som är likformiga med, men 
dock inte precist desamma som Piagets utvecklingsstadier. Dessa nivåer 
tar hänsyn till strukturell komplexitet i studenters lösningar till olika 
uppgifter. Ett exempel är ”reviderat Blooms taxonomi” som är ett slags 
kvalitativt bedömningsschema (Anderson och Krathwohl, 2001). 
Gemensamt för taxonomier är att de utgår från att kunskapsutveckling 
inte är en kontinuerlig utan en ”språngvis” process. Skillnaden mellan 
studenters prestationsnivå kan därför inte beskrivas med Gauss kurvan. 
Fördelen med taxonomier är att de kan tjäna som underlag vid 
kunskapsdiskussioner (Andersson, 1999). Med taxonomi kan 
universitetslärare få en bild av hur kunskapsutvecklingen i ämnet sker 
hos studenterna. Taxonomi kan kopplas till betygsystemet och varje 
kategori översätts till ett betyg på en betygsskala (exempelvis, underkänt, 
3 godkänt, 4 väl godkänt och 5 mycket väl godkänt). 
 
Det allra viktigaste steget i examinationens genomförande för 
universitetsundervisning är att koppla examinationen (innehållsmässigt) 
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till FSR. Detta innebär i det här fallet att examinationen som är baserad 
på taxonomin ska kunna kopplas till FSR.  Med andra ord ska taxonomin 
tillämpas på ett sådant sätt att FSR betraktas som en referenspunkt.  
 

Slutsatser 
Att använda mer än en metod för lärande medför att universitetslärare 
kan ta hänsyn till de nya förutsättningarna m h t bedömningen och 
examinationen. Att använda den formativa bedömningen i klassrummet 
innebär att läraren ofta använder mycket tid och ansträngning, men 
resultatet kan vara positivt med avseende på lärandet, särskilt med 
kurser som betraktas av studenter som svåra och arbetsamma. Vidare, en 
effektiv användning av formativ bedömning kan bana vägen för det 
eftersträvade hållbara lärandet. I detta sammanhang kan taxonomier bli 
en integrerad del av den formativa bedömningen. Avslutningsvis, ska 
planering av taxonomier och formativ bedömning alltid beakta 
riktlinjerna i högskolelagen när det gäller examination och utvärdering. 
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