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FRÅN HUVUDREDAKTÖREN

Utbildning & Lärande har för första gången bjudit in en gästredaktör för att agera 
ledande redaktionsmedarbetare för ett tidskriftsnummer. Stefan Ekecrantz, Fil.dr 
i Historia och pedagogisk utvecklare på institutionen för pedagogik och didaktik 
vid Stockholms universitet, har sedan tidigare ett återkommande samarbete med 
Högskolan i Skövde. Hans forskningsintressen rör undervisning och lärande inom 
området historia i högre utbildning, samt normativa värderingar och attityder i 
undervisning. Vidare har han arbetat som rådgivare åt ett antal lärosäten och myn-
digheter rörande summativ bedömning och betygssättning i högre utbildning. Det 
är också inom dessa teman som Stefan bidragit till högskolans utveckling, vilket 
genererat samarbetet med temanumret ”Examination för lärande? Perspektiv på 
styreffekter”. Temat är högaktuellt, särskilt i en tid när lärare inom skilda skol-
former, arbetar ambitiöst med att använda och utveckla former för bedömning och 
examination, och där vetenskaplig kunskap är ett ständigt behov. Betydelsen av 
att öka kunskapen mellan olika lärare samt forskare handlar om att tillsammans 
skapa forskningsbara pedagogiska projekt som bidrar till pedagogisk skicklighet 
och en ökad kvalitet i undervisningen. I föreliggande temanummer har fyra artiklar 
valts ut för att ge oss svar på några av de centrala frågor som kan vägleda både 
lärarkollegor, lärarutbildare och forskarkollegor, i hopp om att skapa fördjupade 
diskussioner och uppmana till fortsatta forskningsstudier om examination, bedöm-
ning och styreffekter.

Förutom att tacka samtliga författare och granskare, vill jag särskilt tacka Stefan 
Ekecrantz för ett gott samarbete med att färdigställa temanumret som du här håller 
i handen eller läser på skärmen.

/Urban Carlén
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TEMAPRESENTATION: 
EXAMINATION OCH BEDÖMNING 
FÖR LÄRANDE? 
Temaredaktör: Stefan Ekecrantz

I det här temanumret behandlas en serie skilda perspektiv på examination, bedöm-
ning och styreffekter av olika slag. Den summativa examinationens inverkan på 
elevers och studenters studiestrategier är ett känt fenomen, även om vissa fors-
kare har börjat ifrågasätta hur allmängiltig dess empiriska bas verkligen är (Jensen, 
McDaniel, Woodard & Kummer, 2014; Joughin, 2010). En annan aspekt som finns 
väl beskriven i litteraturen är styreffekter av så kallad high stakes testing, när 
stora, standardiserade kunskapsmätningar används för att kvalitetsgranska skola 
och högre utbildning (Au, 2007; Dulude, Spillane, & Dumay, 2015). När det gäl-
ler formativ bedömning finns på motsvarande sätt en hel del kunskap om dess 
effekter på lärande – även om det också i det fallet finns anledning att besinna 
sig vad gäller dess empiriska förankring. Ett fält som däremot är betydligt mindre 
utforskat är hur ett alltmer framträdande formativt bedömningsparadigm påverkar 
skolans värld när sådan bedömningsforskning och litteratur anammas av byråkrati 
och regelverk på alla nivåer.

I sina kvalitetsredovisningar har dagens svenska skolledare och lärarpersonal att 
anpassa sig till ett sådant bedömningsparadigm och får ibland ros av Skolinspek-
tionen för sina ansträngningar, som när inspektionen lyfter en verksamhet som 
särskilt förtjänstfull därför att ”[s]åväl lärarna som eleverna beskriver också hur 
Jensen Uppsala jobbar med formativ bedömning” (Skolinspektionen, 2012, s. 3). 
Ibland får en skola istället ris för motsvarande tillkortakommanden:

Skolinspektionen har i beslut den 7 december 2012 förelagt kommunen att vidta 
åtgärder avseende området bedömning och betygssättning. [...] Skolinspektionen 
begär därför följande kompletterande uppgifter: [...] En redovisning av uppföljning 
och analys av lärares användning av formativ bedömning (Skolinspektionen, 
2013a, s. 1).

STEFAN EKECRANTZ
Fil. Dr. i Historia
Verksam vid institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.
E-post: stefan.ekecrantz@su.se
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Som argument för varför just förekomsten av formativ bedömning är en särskilt 
angelägen kvalitetsindikator finns regelmässigt hänvisningar till pedagogisk forsk-
ning, i alldeles särskild synnerhet John Hatties arbete Visible Learning (2009), som 
oftast presenteras som ensam auktoritet ”tack vare sitt omfång och fokus på ef-
fekter” (Skolinspektionen, 2010, s. 16). Det är emellertid inte bara förekomsten av, 
eller bristen på, formativ bedömning som uppmärksammas. Efter en större natio-
nell granskning av undervisningen i SO-ämnen i högstadiet konstaterar tillsyns-
myndigheten dessutom att en specifik mängd i en viss kontext var alldeles för lite:

Endast på var fjärde lektion kan Skolinspektionen observera tydliga formativa 
bedömningar till eleverna. [...] Detta är synd då just formativ bedömning, där 
eleverna får veta var de befinner sig kunskapsmässigt, vart de ska (kunskaps-
kraven), och vad eleven behöver öva sig i för att komma dit, är en enskild faktor 
som har visat sig ha en stor påverkan på elevernas kunskapsutveckling 
(Skolinspektionen, 2013b, s. 23). 

Även här utgör Hattie (2009) den huvudsakliga referensen, men den här gången 
ryms i fotnoten även en hänvisning till Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs 
översikt Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell 
belysning (2012). En fråga är då vilket stöd som finns i forskningen för den typen av 
definitiva föreställningar. Vad hävdar till exempel Håkansson och Sundberg själva 
om forskningsläget? 

Hur effektiv formativ bedömning ser ut varierar alltså, baserat på den kognitiva 
nivån på det efterfrågade resultatet, som till exempel faktakunskaper, vissa 
färdigheter eller förståelseinriktade kunskaper, och på omgivande faktorer som 
nämnts ovan, men även på årskurs och ämne (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 217).

En sådan skrivning kan ställas mot föreställningen att formativ bedömning kan 
tillskrivas en universellt giltigt effekt på lärande – och dessutom en effekt av en 
viss storlek. Går man till nivån direkt under Hatties syntes, ner till exempelvis 
Hatties eget arbete tillsammans med Helen Timperley (2007), som är en av de 
mest citerade metastudierna om feedback, framträder en liknande motbild.1 Redan 
där kan man se hårddata som relaterar till de ”kognitiva nivåer” som omnämns 
i citatet av Håkansson och Sundberg ovan. Feedback på okomplicerade uppgifter 
uppges leda till förbättringar av prestationer med en effektstorlek på 0,55. Men, 
feedback på komplexa uppgifter ger enligt samma studie ett värde på 0,03, det 
vill säga har i princip ingen effekt alls (Hattie & Timperley, 2007, s. 85). Av alla 
listade perspektiv på feedback i Hatties och Timperleys metastudie är det bara 
den något märkliga kategorin Task feedback designed to discourage the student 
som uppvisar ett sämre resultat (-0,14). Ett annat centralt budskap i den studien är 
att positiva effekter på lärande förutsätter att återkopplingen ges först när eleven/
studenten har försökt förstå någonting och dessutom tror sig ha förstått detta. Vad 
detta ”någonting” representerar i ett SO-ämne i högstadiet ter sig väldigt olika 
men flertalet av de aktuella kunskapsmålen framstår både som högst komplexa 
och som kunskapsobjekt som inte alltid kan avgränsas till en enskild lektion. 
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Specifika föreställningar om att det måste ske en viss mängd observerbar formativ 
återkoppling i just samhällskunskap, religion och historia i årskurs 7–9 har helt 
enkelt inte stöd i den forskning som refereras, och inte heller i underliggande 
nivåer i litteraturen. En mer rättvisande bild av kunskapsläget sammanfattas i Åsa 
Hirsh och Viveca Lindbergs forskningsöversikt om formativ bedömning som ny-
ligen publicerade för Vetenskapsrådets räkning (2015). Där sammanfattar de kun-
skapsbehovet och rekommenderar forskning som granskar och problematiserar 
”den förenklade/instrumentella uppfattningen av formativ bedömning som i viss 
utsträckning råder” (s. 78). Vidare rekommenderar de att de förenklade slutsat-
ser från forskningen inom området som sprids även måste omfatta reservationer 
rörande generaliserbarhet, samt att vi saknar tillräcklig kunskap om formativa 
bedömningspraktikers effekter i skilda ämnen och ålderskategorier.

Samtidigt är det uppenbart att ett beslut eller en rapport från en tillsynsmyndig-
het inte rimligen kan nagelfaras som pedagogisk grundforskning. Att ifrågasätta 
förenklade försanthållanden må vara forskningens uppgift men falsifieringsförsök 
och faktisk falsifiering är inte samma sak. Skolinspektionens, Skolverkets och lan-
dets lärarutbildningars utgångspunkter apropå formativ bedömning ter sig trots 
allt som rimliga, givet forskningsläget i stort. Och, allt sammantaget skulle man 
kunna hävda att skolans värld idag kanske förhåller sig till aktuell forskning i 
större utsträckning än många andra jämförbara samhällssektorer, även om förstås 
många önskar mer av den varan. Ändå gör man någonting speciellt när man moti-
verar sina utgångspunkter och ställningstaganden med just hänvisningar till stora 
volymer av empirisk forskning och därmed frammanar en bild som kan uppfattas 
som definitiv. Måste till exempel en skola som underpresterar nödvändigtvis öka 
mängden formativ bedömning eller inte, och hur kommer en implementering av 
ett sådant påbud landa i sin tillämpning? I en nyligen publicerad studie om en stor 
bedömningsreform i Borås kommun visar Anders Jönsson, Christian Lundahl och 
Anders Holmgren (2015) bland annat hur lärarna trots fleråriga utbildningsinsatser 
i praktiken kom att uttolka konceptet bedömning för lärande främst som egen, 
arbetsintensiv återkoppling till eleverna – i strid med den betydligt mer samman-
satta bilden som ges i litteraturen. 

Hur forskning som har filtrerats genom lager av förenklingsprocesser landar i 
skolans värld framstår därför som ett angeläget forskningsområde i sig. Är det bara 
förenklingar av förenklingar av förenklingar, eller händer det någonting kvalitativt 
nytt på vägen? En brobyggare kan förlita sig på Newtons 300 år gamla mekanik 
och är mindre betjänt av Einsteins och Bohrs tillkrånglingar av densamma. Är 
det den typen av förenklingar som det handlar om? I viss mån ja. Skolledare och 
andra praktiker har begränsad nytta av många av de inomvetenskapliga perspektiv 
som skärskådas i pedagogisk forskning, men vital information riskerar också att 
försvinna i processen. När medicinsk forskning ska tillämpas av vårdpersonal är 
både rekommenderad behandling och graden av osäkerhet helt avgörande informa-
tion. En viss medicinering och dos kan utgöra en evidensbaserad utgångspunkt, 
men om det är känt från forskningen att det kan skilja sig väldigt mycket åt på 
individnivå så krävs uppföljning och kalibrering. Reservationer om osäkerhet är 
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i det exemplet inte detaljer som kan silas bort på vägen utan är helt avgörande 
delar av huvudresultatet som måste följa med ända fram till brukarledet. Peda-
gogisk grundforskning må ofta producera frustrerande det-beror-på-resultat, men 
man kan också hävda att många reservationer om osäkerhet och kontextberoende 
på precis samma sätt som i medicinsk forskning behöver betraktas som del av 
huvudresultatet, och kan inte alltid avfärdas som detaljträd som skymmer skogen.

Som de inledande exemplen ovan visar kan John Hatties genomslag knappast 
överdrivas. Det som gör hans syntes unik är dels själva storleken, dels att han för 
samman och jämför metastudier från skilda fält. Det gör att skilda pedagogiska 
interventioners effektstorlekar kan ställas mot varandra. Pre-term birth weight är 
bra (0,54), student control over learning är meningslöst (0,04) och summer vacation, 
welfare policies och mobility är skadligt (-0,09; -0,12 och -0,34). Eller...? När det 
gäller enskilda områden, som formativ bedömning och återkoppling, ter det sig 
dock mer relevant att luta sig mot specifik litteratur inom just det fältet. I det 
fallet är Paul Blacks och Dylan Wiliams arbeten från sent 1990-tal fram till idag 
mer naturliga referenser – i den mån det över huvud taget är lämpligt att förlita sig 
på enskilda auktoriteter.

Ett möjligt skäl till genomslaget för alla dessa tre ligger just i den metastudiegenre 
som de har verkat i. Denna har per definition långtgående generaliseringsanspråk 
och utmynnar dessutom i en (förment) lättförstådd kvantifiering av effekter. Under 
senare tid har dock effektstorlekar som utbildningsvetenskapens lingua franca 
börjat ifrågasättas alltmer, dels i form av ifrågasättande av metodologin i sig, dels 
av hur den har kommit att uttolkas. I en nätdiskussion om bland annat effektstor-
lekar skriver Dylan Wiliams själv om sina dubier idag och om möjliga tillkorta-
kommanden i hans och Paul Blacks tidigare arbeten:

To be honest, however, while we realized there were some problems with using 
effect sizes (one section of the academic paper is entitled “No meta-analysis”), 
it is only within the last few years that I have become aware of just how many 
problems there are. Many published studies on feedback, for example, are con-
ducted by psychology professors, on their own students, in experimental sessions 
that last a single day. The generalizability of such studies to school classrooms is 
highly questionable. Another point that I have only recently understood well is 
the impact of the limited power of most educational and psychological experi-
ments on meta-analyses. [...] In retrospect, therefore, it may well have been a 
mistake to use effect sizes in our booklet “Inside the black box” to indicate the 
sorts of impact that formative assessment might have. (Wiliam, 2014).

En liknande problematik utvecklar sig Stefan Ekecrantz om i den inledande artikeln 
i det här temanumret, ”Feedback and student learning? – A critical review of 
research”. Via vad som benämns som a genealogical case study (en ”släktforskande 
fallstudie”) följer författaren mer generella utsagor om feedback och lärande ner 
till en särskilt inflytelserik metastudie av Avraham Kluger och Angelo DeNisi 
(1996). Den studien bygger i sin tur på 131 empiriska feedbackstudier som vid en 
närmare analys visar sig inte alls stödja de påståenden som efterföljande forsk-
ning ofta har påstått. En samlad beskrivning är att den underliggande forskningen 
knappast alls uttalar sig om feedback och elevers/studenter lärande, utan istället 
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mestadels handlar om beteendemodifikation och uthållighet i olika miljöer. Fall-
studien är tänkt att fungera som ett av många möjliga exempel på hur processen 
mellan empirisk grundforskning och sammanfattande synteser kan te sig.

I artikeln ”Alone with the test – Students’ perspectives on an enacted policy of 
national testing in Swedish schools” undersöker Håkan Löfgren och Ragnhild 
Löfgren hur elever i årskurs 6 erfar nationella prov i NO- och SO-ämnen. Genom 
en serie gruppintervjuer visar författarna hur olika dessa prov upplevs, om olika 
former av press från hemmet och om högst fragmentariska förberedelser i skolan. 
Ett huvudresultat i studien är att eleverna i huvudsak upplever sig ensamma med 
uppgiften och att de tvingas söka sig till andra elever för att försöka förstå hur 
de ska närma sig den. Resultaten relateras bland annat till policy- och implemente-
ringsteori, där elevernas identitetsformering tolkas som effekter av lokala praktikers 
enactment av policyn.

Per-Åke Rosvall tar i artikeln ”Examinationer för elevinflytande?” upp flera 
eftersatta perspektiv på den summativa examinationens möjliga styreffekter. I 
en etnografisk studie av en gymnasieklass har författaren via klassrumsobserva-
tioner, insamlat skolmaterial och intervjuer med elever, lärare och rektor stude-
rat bland annat relationen mellan examinationspraktik och elevinflytande. I en 
jämförelse mellan två lärares tämligen skilda arbetssätt och skilda sätt att upp-
mana till aktivt inflytande på undervisningens innehåll och form, visade det sig 
att eleverna i båda fallen i förstone förhöll sig till den befintliga examinationen. 
Något anmärkningsvärt motsatte sig till och med eleverna ett eget inflytande över 
undervisningen. Med stöd i studien argumenterar Rosvall bland annat för att åt-
gärder för ökat elevinflytande kan misslyckas om inte ett sådant inflytande även 
omfattar examinationens form och innehåll. Vidare diskuteras relationen mellan 
examinationens utformning och elevernas lärande.

Temanumret avslutas med en artikel av Jens Gardesten och Henrik Hegender, 
”Underkännanden inom verksamhetsförlagd lärarutbildning. Resultat från en 
forskningsexpedition i svårframkomlig terräng”. Studien fokuserar på organisa-
toriska och administrativa perspektiv och utgör ett första delprojekt inom ramen 
för ett större projekt om underkännanden i svensk lärarutbildning. I ett första steg 
samlades enkätdata in från 29 VFU-koordinatorer vid 20 svenska lärosäten. Med 
utgångspunkt i denna inhämtades sedan kompletterande uppgifter via telefon- 
och e-post från samtliga 25 lärosäten med lärarutbildning. Undersökningen visar 
att andelen underkända studenter kunde variera kraftigt, med ytterlighetsfallen 
noll respektive nio procent, med medelvärden på någon enstaka procent (M=2,9; 
Md=1). I studien kartläggs vidare bland annat vanligt förekommande processer när 
ett underkännande är tycks vara förestående respektive arbetssätt och rutiner efter 
underkännanden. I en avslutande diskussion redogörs även för några preliminära 
resultat från det större projektet, inklusive jämförelser med andra utbildningar 
med verksamhetsförlagd utbildning.
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NOTER
1. En kritik av bland annat just Hattie och Timperleys arbete presenteras i artikeln ”Feedback 
and student learning? – A critical review of research” i det här temanumret. I just den här 
diskussionen problematiseras emellertid inte deras utgångspunkter då argumentationen 
relaterar direkt till Skolinspektionens hänvisning.
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FEEDBACK AND STUDENT LEARNING? 
– A CRITICAL REVIEW OF RESEARCH
Stefan Ekecrantz

SAMMANFATTNING
Formativ bedömning i allmänhet och feedback i synnerhet har sin givna plats i rådande 
utbildningsvetenskapliga paradigm. Genom stora översikter, meta-studier och synteser ses 
feedback på och för lärande som ett empiriskt synnerligen väl grundat fenomen. Den typen 
av närmast konsensusliknande försanthållanden riskerar att undslippa kritisk granskning 
över tid. I den här studien görs en uppföljande närläsning av ett särskilt inflytelserikt seg-
ment inom feedbackforskningen. Resultatet visar att den underliggande primärforskningen 
i det fallet inte alls bygger på forskning om elevers och studenters lärande, tvärtemot hur 
denna forskning har refererats och använts vidare i efterföljande meta-analyser av till ex-
empel Hattie (2009) och Hattie och Timperley (2007). Konsekvenser därav för forskning och 
evidensbaserad praktik diskuteras.

Keywords: Feedback, formative assessment, learning, meta-analysis

INTRODUCTION 
The accumulation of scientific knowledge requires courageous, bold conjectures 
that, to paraphrase Popper, can and need to be contested by the research community 
(Popper, 1959/2005, p. 278). In this era of educational research, when numerous 
authoritative meta-studies make highly generalizable (i.e. bold and courageous) 
claims, this needs to be done in many different ways to do this research justice. 
Through the influential work by e.g. Black and Wiliam (1998) and Hattie (2009), 
formative assessment in general and feedback in particular have been established 
as highly effective with regard to student learning. Their reviews, meta-studies 
and syntheses, along with those of others, have created what might be described 
as a consensus that feedback is ”one of the most powerful influences on lear-
ning” (Hattie, 2009, p. 178). This notion continues to have a strong influence on 
research, policy and evidence-based recommendations for practice and large-scale 
implementations thereof (Hopfenbeck, Flórez Petour & Tolo, 2015; Jonsson, Lundahl 
& Holmgren, 2015; Ratnam-Lim & Tan, 2015).
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All such conceptions need to be constantly scrutinized and the impressive amount 
of knowledge that these meta-studies and the like represent is not to be misinter-
preted as claims of finality. Or, as Hattie continues his quote above: “[Feedback] 
needs to be more fully researched by qualitatively and quantatively investigating 
how feedback works in the classroom and learning process” (2009, p. 178). In ad-
dition, I argue, we do not only need to better understand how and under what 
circumstances teacher feedback on student performances promotes learning, but 
also continue to question the generalized claim itself: Does it? How do we know 
this? Could there be alternative explanations to these results? What is its empirical 
basis, and what are the main limitations therein? How has this research been used 
and what can it tell us about the need for future research?

To date, some critical voices have been heard from researchers that are sceptical of 
meta-analyses in educational research on principle. Such criticisms include ques-
tioning the assumption that meaningful knowledge of such complex and highly 
contextualized phenomena can be gained by quantitative analyses of alleged app-
les and oranges (e.g. Skourdoumbis & Gale, 2013). A different form of criticism 
comes from quantitative researchers who have questioned some claims on more 
methodological grounds (Bennett, 2011; Dunn & Mulvenon, 2009; Kingston & Nash, 
2011). This study relates to both of these perspectives in varying ways. 

The initial aim was to unveil contexts that had been decontextualized in a me-
ta-analytic process. By focusing on different types of learning outcomes, varying 
academic disciplines, local assessment cultures and age groups in a selection of 
original research, the idea was to unveil possible white patches on a feedback and 
learning map that is often assumed to be more or less complete. However, as the 
work progressed it had to be renamed “a critical review” after the fact, zeroing in 
on mainly methodological issues concerning validity and relevance. In the selec-
ted studies it became clear that this research rarely focused on feedback leading 
to students learning something of academic relevance – contrary to how this par-
ticular research is presented in the formative assessment and feedback literature.

FROM HATTIE  & TIMPERLEY TO KLUGER & DENISI 
–  A GENEALOGICAL CASE STUDY
The term critical review here refers to what Petticrew and Roberts (2008) describe 
as a: “term sometimes used to describe a literature review that assesses a theory or 
hypothesis by critically examining the methods and results of the primary studies 
[...], though not using the formalized approach of a systematic review.” (p. 41). 
The aim is not to cover the field as a whole, as is often the case in state-of-the-art 
reviews and the like, but rather to problematize some of its empirical foundations. 
It could perhaps best be described as a genealogical case study of sorts:

• A cornerstone of formative assessment and assessment for 
 learning is various forms of teacher feedback on student learning 
 (e.g. Wiliam, 2011).
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• One of the most widely cited sources in support of the 
 effectiveness of feedback for student learning is Hattie and 
 Timperley’s (2007) meta-study “The power of feedback”, 
 which is built on thirteen existing meta-studies.

• Hattie and Timperley’s main reference, in turn, is Kluger and 
 DeNisi’s (1996) meta-analysis “The effects of feedback  interventions 
 on performance”, building on 131 individual empirical studies and 
 a total of 12,652 participants.

Kluger and DeNisi’s work will be the main focus of this review. Their study is 
described by Hattie and Timperley as the “most systematic” (p. 84) of the thirteen 
meta-studies, and was also the most recent one. (Incidentally, Hattie and Timperley 
discuss twelve such studies, but thirteen are in fact listed). It is also by far the 
largest, building on 131 out of a total of 196 empirical studies in the thirteen meta-
studies combined. In conclusion, these 131 studies make up a substantial portion 
of the empirical foundation of Hattie and Timperley’s synthesis. Moreover, Kluger 
and DeNisi continue to be cited in a plethora of authoritative and emerging lite-
rature in the field of formative assessment, explicitly as empirical support of large 
effect sizes regarding feedback and student learning (i.e. Andrade & Cizek, 2010, 
pp. 20, 91; Hattie, 2009, p. 178; Jonsson, et al, 2015, p. 107; Van der Kleij, Feskens 
& Eggen, 2015, p. 2; Vlachou, 2015, p. 3; Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 
2012, p. 1008). In other cases, Kluger and DeNisi’s meta-study is used in a way that 
would lead most readers to conclude that they build their analysis on empirical 
data about student learning, even if this is not stated explicitly (e.g. Hattie & 
Timperley, 2007; Wiliam, 2011).

As in all research, a collection of accumulating support branch out into a breadth 
of previous research. Each step in these collective, accumulative arguments rely 
on multiple primary and secondary sources, which stands on the shoulders of other 
collective giants in the same manner. The other side of this is that each step in 
any such sequence leaves the original empirical research in an ever more distant 
past. Because of this, much of the original researchers’ explicit reservations, inse-
curities and stated limitations risk being blurred and eventually forgotten. For this 
reason, the 131 studies in Kluger and DeNisi were analysed with regard to student 
age, subject, methodology and the type of outcome measured. The intention was 
to create a descriptive overview of the empirical basis for this influential strain 
of evidence: What were the main methodological caveats? Are some age groups 
more represented in this particular research segment than others? Does it rely 
more heavily on some subjects, such as writing, math, languages, social sciences 
or other? Were some contextual factors concerning feedback and student learning 
less researched?

Before proceeding to the examination of Kluger and DeNisi’s research, the other 
twelve meta-studies in Hattie and Timperley’s synthesis need to be described. 
L’Hommedieu, Menges and Brinko’s (1990) meta-analysis deals with student eva-
luation of teachers, i.e. student feedback and how this affected subsequent evalua-
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tions of teachers. This was not related to student learning or performance. Two 
were unpublished or inaccessible in full-text (Wahlberg, 1982; Moin, 1986). Skiba, 
Casey and Center’s (1985-1986) study is a compilation of research on classroom 
management and behaviour in special education. Tenenbaum and Goldring (1989) 
reported on motor skills in combination with instruction only, and not in com-
bination with learning in the cognitive domain. Three meta-studies dealt with 
extrinsic rewards, praise and punishment (Getsie, Langer & Glass, 1985; Rummel 
& Feinberg, 1988; Wilkinson, 1981). This is a feedback category identified by Hattie 
and Timperley as the least effective – and sometimes even detrimental – and is, 
therefore, of limited relevance for the type of feedback on learning most often 
associated with formative assessment.

Four other meta-studies deal specifically with feedback and student learning in the 
cognitive domain. All four focus on certain aspects of feedback and learning, rather 
than general perspectives. Bangert-Drowns, Kulik, Kulik and Morgan (1991) ana-
lyse the effects of testing frequency rather than feedback per se. Kulik and Kulik 
(1988) analyse research on timing aspects of feedback, and comparisons were not 
made between interventions with and without feedback, but rather between im-
mediate and delayed feedback. Yeany and Miller’s (1983) meta-study only covers 
feedback in science education, and its effects on attitudes and performance. Lastly, 
Lysakowski and Walberg’s (1982) analysis is about instructional cues, student par-
ticipation, reinforcement and corrective feedback. Their meta-analysis could have 
been a viable alternative to Kluger and DeNisi in this study, but is substantially 
smaller, builds mainly on studies from the late 1960s and early 1970s, and has had 
less impact in the field.

STUDIES NOT DIRECTLY RELATED TO STUDENT LEARNING
In the analysis of Kluger and DeNisi’s work, it soon became evident that a large 
number of the original studies covered areas that were either vaguely or only in-
directly related to students and learning in formal education. Hattie (2009) makes 
note of this: “The most systematic study addressing the effects of various types of 
feedback was published by Kluger and DeNisi. [...] Although many of their studies 
were not classroom or achievement based, their message are of much interest” (p. 
175). So do Hattie and Timperley: “[Kluger and DeNisi’s] meta-analysis included 
studies of feedback interventions that were not confounded with other manipu-
lations, included at least a control group, measured performance, and included at 
least 10 participants. Many of their studies were not classroom based.” (2007, pp. 
84-85). So what does classroom versus non-classroom-based research mean in this 
context? What was the nature of these studies?

Kluger and DeNisi covered research on feedback and performance in the most 
general sense possible. This lead to the inclusion of research built on a range of 
so called performance outcomes – outcomes that often had little or nothing to do 
with student learning and had to be disregarded in this descriptive analysis. The 
main principle used for this exclusion was that only individual studies that could 
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be expected to be used in relation to student learning, without further evidence, 
were to be included in this overview. Since all of these studies are still part of the 
combined body of evidence in present day literature about formative assessment 
and feedback, there is reason to describe these excluded studies in some detail. 

A number of the 131 original studies on feedback effectiveness dealt with work-
place productivity and behaviour. This included ways to improve mental health 
centre staff productivity (Calpin, Edelstein, & Redmon, 1988), effect on productivity 
and satisfaction in organizations (Kim & Hamner, 1976), and the promotion of ear 
protection use in high noise workplaces (Zohar, Cohen & Azar, 1980). Another 
area covered by several studies was how feedback could increase worker vigilance 
in performing repetitive and monotonous tasks (e.g. Chung & Dean, 1976). Such 
workplace-related feedback research may or may not be relevant to some aspects 
of student learning, but would arguably not be used in isolation without further 
evidence of relevance. For this reason, 32 studies on feedback and productivity, 
safety and satisfaction in the workplace were excluded. 

For the same reason, studies that dealt with the cognitive functions of the elder-
ly (e.g. Rebok, & Balcerak, 1989), recognition memory of obese adults (Gardner, 
Sandoval & Reyes, 1986), judgements during driving (Lucas, Heimstra & Spiegel, 
1973) and airplane pilot selection processes (Fowler, 1981) were excluded. As the 
overview was intended to describe research on learning in the cognitive domain, 
eight studies on feedback and motor skills were excluded. Such studies included 
research on how positive and negative information influenced elated and depres-
sed subjects’ motor skills (Anshel, 1987) and a study on stabilimeter precision 
(Wade & Newell, 1972). A single study about the performance of a hockey team, 
a study that reported on an increase in the team’s number of legal body checks 
after a feedback intervention, was also excluded (Anderson, Crowell, Doman & 
Howard, 1988).

Another field not included was research on so-called helplessness, where subjects 
were asked to perform tasks that, unbeknown to them, were impossible to com-
plete. The outcome often used was the time it took before the subject gave up, 
as a measure of personality and apathy rather than of learning. As many as ten 
out the 131 studies were about such induced helplessness (e.g. Mikulincer, 1989). 
Other studies excluded were those that dealt with outcomes that were simply 
deemed too distant from student learning to be included. These included studies 
on mood manipulation in marketing research (Hill & Ward, 1989), IQ-test met-
hodology (Kratochwill & Brody, 1976), post-stress performance (Foushee, Davis, 
Stephan & Bernstein, 1980) and strenuous exercise results on ergometers (Bandura 
& Cervone, 1983). Furthermore, one article that was a meta-study itself rather 
than primary empirical research was not included (Hulin, Henry & Noon, 1990). 

A rather peculiar study on parapsychology and ESP (sic!) was also excluded (Vitulli, 
1982). The psi-ability among the 26 test subjects in that study presumably improved 
when they were given feedback. When they received positive, correct feedback 
they got 18.43 out of 75 responses correct, while no feedback or incorrect feedback 
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rendered only 13.67 and 13.50 correct responses respectively. Unfortunately, the 
difference was not statistically significant, but the author argued that a p<0.05 
threshold might not be optimal for this type of research. The reasons for excluding 
this particular study can be seen as self-evident. In all, 66 studies had to be exclu-
ded in the descriptive analysis for reasons explained above. 

One criticism against Black and Wiliams’ (1998) early reviews on formative as-
sessment has been that they – and subsequently many that build on their work 
– did not distinguish between studies about students with special needs and other 
students (Dunn & Mulvenon, 2009). Black and Wiliam’s main reference is a meta-
study by Fuchs and Fuchs (1986) where 83 per cent of the original research was 
about students with cognitive disabilities. Since this group is known to be more 
positively affected by formative assessment and feedback compared to the general 
population (Cf Skiba, et al, 1985-1986), Black and Williams’ claims regarding effect 
sizes were inflated according to Dunn and Mulvenon. To address this potential 
problem, ten studies about students with disabilities are not included in this over-
view, even though several of them reported on performance outcomes that could 
possibly be linked to student learning.

FEEDBACK AND LEARNING? STUDENTS IN THE K-12  RANGE 
Among the remaining 55 studies, as many as 36 used students in higher education 
as test subjects. This should not be interpreted as a particular interest in higher 
education learning, but rather as a consequence of where most of this predomi-
nantly psychometric research was being conducted. As a large meta-study from 
the University of British Columbia shows, first-year students in western Psycholo-
gy and Education departments are highly over-represented in research about human 
cognition across age groups and cultural divides (Henrich, Heine & Norenzayan, 
2010).

In a majority of the remaining 19 studies with students in the K-12 age range, the 
primary outcome was something other than learning. As a consequence, many ar-
ticles lacked in transparency regarding the precise subject matter and what kind of 
learning that might have taken place due to feedback-based interventions. In some 
cases, an unspoken assumption of non-learning was in fact used as an independent 
variable, so that changes in post-feedback performance could be interpreted as evi-
dence of something else, such as text-anxiety, motivation, self-efficacy, vigilance, 
concentration, or other. This is perhaps seen most clearly in studies that used 
aspects of IQ-tests and rather limited feedback interventions, where significant 
changes in the test subjects’ spatial visualization ability or similar would not be 
expected.

In this analysis, a broad characterization was made based on whether the poten-
tial learning measured could reasonably be at least akin to some intended lear-
ning outcomes in education, such as creative thinking, communication skills or 
knowledge of science – which is labelled academic. The other category was non-
academic subjects that would not likely be seen as intended learning outcomes in 
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themselves, such as memorization of pictures, non-verbal IQ-test and similar. One 
example of the latter is a study about two fifth grade creative arts classes, where 
the feedback intervention was aimed at classroom management and discipline 
(Winett, 1974). One class received group feedback on appropriate and inappropriate 
classroom behaviour and the other did not. The outcome measure was the degree 
of talking out of turn, ignoring teacher directions and the like, and not changes in 
creative arts achievements. This feedback improved discipline to a degree that was 
described as not dramatic but at least statistically significant.

The only study with K-12 students above ninth grade was an experiment with 45 
high school juniors and seniors attending a university class (Glover, 1989). The 
students were selected from a group of particularly gifted science students with an 
IQ average of 131. The main objective was to investigate if inserted questions and 
feedback on correctness could improve the students’ ability to estimate their own 
performance after having read a ten-page essay about the solar system. The stu-
dents were divided into three groups. One group just read the text, one group read 
inserted multiple-choice factual questions – recall of isolated facts – and one group 
read the same questions but answered them and received feedback on the correctness 
of the replies. This was followed up by a similar test measuring post-test perfor-
mance. The main results presented were that the students that received feedback 
estimated their own performance more correctly than the other two groups. 

However, regarding actual performance on the test itself, the more significant dif-
ference was between the control group and the two groups that had read inserted 
questions with and without feedback. The control group got 11.12 correct answers 
on average, while the inserted questions groups scored 13.18 and 13.93 respectively. 
Thus, as for feedback and student learning in school ages above ninth grade, the 
only empirical result among all of Kluger and DeNisi’s studies consists of a single 
experiment with highly gifted students attending a college course. In this, the av-
erage difference between 15 students receiving feedback and 15 students receiving 
no feedback was a meagre 0.75 out of 20 possible correct answers on an MCQ test 
about factual recall.

FEEDBACK AND LEARNING? STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
In a second experiment in the same study by Glover (1989), 60 freshman college 
students were tested in a similar fashion but with a control group, a group that re-
ceived feedback on inserted factual knowledge questions and a group that received 
feedback on questions designed to be analytical as defined in the Bloom taxonomy. 
In this case, the group that received feedback on higher order thinking performed 
significantly better than the other groups on the same post-test factual knowledge 
MCQ: 11.45, 14.74 and 18.74, respectively. This makes it one of only a handful of 
studies that clearly reports a plausible relationship between a particular feedback 
intervention and significant improvement of student learning of an authentic 
academic topic. 
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Table 1. Subject and age groups. Students and feedback in studies included 
in Kluger & DeNisi (1996). Number of individual studies.

1-3rd 
grade

4-6th 
grade

7-9th 
grade

High 
School

Higher 
ed.

Total

Academic

   Advertisement 1 1

   Biology 1 1

   Communication skills 2 2

   Education 2 2

   Math 3 3

   Medicine 1 1

   Psychology 5 5

   Science 1 1 2

   Science, arithmetic, social studies 1 1

   Vocabulary 4 4

Non-academic

   Behaviour, discipline 1 1

   IQ tests or similar 1 1

   Memorization, pictures/letters 1 2 2 5

   Multiple cues 2 2

   Non-verbal IQ-test or similar 2 4 2 8

   Numbers matching 3 3

   Puzzle solving 1 1

   Reaction time 7 7

   SAT non-verbal 1 1

   Shapes and forms 1 1 2

   Visual monitoring 2 2

Total 6 9 3 1 36 55

To make sense of what is actually measured in these studies, it is often necessary 
to follow up on a substantial part of the literature that the authors relate their 
work to. At first glance, a multiple choice test before and after a feedback inter-
vention might seem to be related to some kind of learning, but would, at closer 
inspection most often turn out to be a measure of test takers’ motivation, test 
anxiety or other emotions. Other possible causes to achievement differences, such 
as learning, would then be seen as a methodological problem. Most authors dealt 
with this problem in the design and choice of outcome measure but did not add-
ress it explicitly. One exception can be found in Tinderley and colleagues (1991) 
who describe their efforts not to accidentally measure student learning:
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Because subjects were randomly assigned to feedback conditions, false feedback 
ensured that the attributions evoked by the feedback would be independent of 
the subjects’ past histories or abilities. Second, in order to isolate the motiva-
tional consequences of feedback, the feedback could not contribute to perfor-
mance improvement through learning. Consequently, it was necessary that the 
feedback not be associated with any real performance differences among the 
subjects. (Tindale, Kulik & Scott, 1991, p. 47 [emphasis added]).

FEEDBACK AND (PLAUSIBLE)  LEARNING
Out of the 55 studies presented in table 1, only eleven were identified that seemingly 
reported on student learning that was of academic relevance. Again, this was not 
always the main objective of this research, but some kind of student learning could 
at least be deemed plausible. As evidenced in table 2, the limited number of stu-
dies represents a diverse body of research that covers only a minute fraction of the 
field. Perhaps most striking is that the only study other than Glover (1986) that 
focused on ages below higher education and above 6-year olds was a single study 
by Hanna (1976) with 1,391 5th and 6th grade students. These students completed 
two 18-item tests designed to mirror upper elementary, standardized testing of 
data interpretation in science, arithmetic and social studies. The students were 
divided into three groups where one got no feedback, one got partial feedback on 
correctness and the other group got total feedback, meaning that they got to con-
tinue trying if an item was answered incorrectly.

The students that received so called total feedback on the first test scored, on average, 
10.26 on the second test, while the no feedback control group scored, on average, 
9.63. With the presented data translated into effect size, the difference represents a 
Cohen’s d of 0.23, which would usually be seen as a rather modest level of impro-
vement. A methodological problem that is not addressed by the author is that the 
total feedback group got to spend 22 minutes on the test, while the control group 
only got to spend 15 minutes. The rationale for this was simply that the multiple 
attempts needed in the total feedback format took longer to complete. It is seems 
plausible to assume that the 0.63 higher score average – out of 18.00 – in the feed-
back group, can be partly attributed to having been allowed to be actively engaged 
with the material for a 47 per cent longer time period. This type of shortcoming is 
quite common in a majority of the examined studies. This is most likely due to the 
genre and style they were written in, where a variety of alternative explanations 
and devil’s advocate type discussions would not be expected.

More significant results were reported by Clark and colleagues (Clark, Guskey & 
Benninga, 1983), in a study about so-called ‘mastery learning’. Out of 197 under-
graduate education majors, 55 were selected to partake in a mastery learning 
group. Two instructors volunteered to join the mastery learning part of the project. 
Among other tasks, the 55 students completed formative tests with accompanying 
feedback and corrective activities throughout the length of a semester. In a final, 
authentic test, these students performed significantly better, with an average score 
of 26.39, compared to 23.69 in the control group. From the data provided, this 
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translates to a rather impressive effect size of 0.73. Final grades improved at a simi-
lar rate. Another important observation was that prior knowledge correlated signi-
ficantly with the test results in the control group (r= 0.356) while this relationship 
was near zero in the experimental group (r=0.099), suggesting that the intervention 
had been successful on an individual level.

This research illustrates a methodological trade-off that is quite common in edu-
cational research. On one hand, authentic and highly relevant learning outcomes 
could be seen following a real-life intervention implemented during a full semes-
ter, as opposed to the limited seven minute intervention in Hanna’s study. On 
the other hand, the conditions for the control group and experimental group were 
not identical. Among other things, the selection of teachers was not randomized 
and teacher effects cannot be ruled out. Furthermore, the intervention was highly 
complex, and the results can therefore not be attributed to the administered feed-
back alone.
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Table 2. Students, feedback and learning outcomes in studies included 
in Kluger & DeNisi (1996).
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Although the eleven studies presented in table 2 are quite few and dated, it is im-
portant to note that they met Kluger and DeNisi’s quality criterions regarding size, 
control groups and experimental or quasi-experimental research designs. As a lot 
of classroom-based research cannot satisfy those demands, and may thus become 
ineligible for future meta-analyses, they could possibly serve as exemplars of how 
this can be achieved in feedback research.

DISCUSSION – META ANALYSES ,  T IME AND REITERATION 
One aspect of meta-studies rarely discussed is the relatively old age of the un-
derlying primary research, something that is even more accentuated in multiple 
layers of syntheses. As mentioned, Kluger and DeNisi (1996) was the most recent 
meta-analysis in Hattie and Timperley’s synthesis. Still, by the time Hattie and 
Timperley (2007) was published, the average age of the 131 studies was 27.7 years 
(SD = 11.3). This begs the question of its relevance for our understanding of feed-
back for learning today. If empirical results from earlier eras are accepted as sound, 
the main difference might be different foci – what might or might not be deemed 
important, or differing causal explanations – what best might explain these out-
comes. Results from a particularly successful feedback intervention may be attri-
buted to stimuli-response and positive reinforcement of behaviour by the original 
researchers, while someone else, perhaps decades later, might use the same results 
in support of a completely different theoretical perspective.

There are, however, instances when such differences could be seen as more incom-
mensurable. One such instance might be differing views on context-dependency 
and human learning. For someone who is convinced that learning can only be 
understood as socially, historically and culturally situated, research with expe-
rimental designs that explicitly aims to nullify such factors may be of limited 
relevance. From a viewpoint that academic learning needs to be understood in its 
specific disciplinary context, generic research that lumps together the learning of 
algebra, history and languages across all age groups might be of little use. Lumping 
together workplace satisfaction and student learning should present even more of 
a problem. Thus, it seems evident that the quantitative analyses of Kluger, DeNisi, 
Hattie and Timperley are sometimes used by researchers who would refrain from 
using much of the underlying primary research if they had detailed knowledge of it. 

The most common objectives were to establish effects on behaviour modification 
and test subjects’ motivation to perform – in the workplace, in a laboratory or in 
some cases a classroom. Kluger and DeNisi themselves summarize their conclu-
sions in a feedback intervention theory, where the main mechanism is feedback’s 
potential to affect locus of attention. When asked to count slides of intact and 
faulty cups, (Bustamante, Moreno, Rehbein & Vizueta, 1980) or monitor horizon-
tal dots at a distance of 10.8 versus 13.3 cm apart on a screen (Wiener, 1975), the 
test subjects were seemingly motivated to stay concentrated when they were kept 
informed about results. Feedback – in the widest possible use of the term – also 
motivated people to improve performance in studies such as “Knowledge of 
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performance as an incentive in repetitive industrial work” (Hundal, 1969), “Effects 
of knowledge of results and differential monetary reward on six uninterrupted 
hours of monitoring” (Montague & Webber, 1965) and “Improving oral hygiene 
with videotape modeling” (Murray & Epstein, 1981). 

Through what seems akin to a game of Chinese Whispers, all these test subjects 
have all been transformed into students over time. And, perhaps more troubling, a 
wide variety of emotive, motivational, cognitive and other outcomes were translated 
into performance, which then became achievement, which then became learning in 
the formative assessment literature:

Formative feedback has been widely studied due to its enormous potential to 
support learning and a large number of meta-analyses and reviews have been 
published on this topic, especially in relation to classroom settings (Hattie & 
Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996; Narciss, 2008; Shute, 2008).” (Coll, 
Rochera & de Gispert, 2014, p. 53 [emphasis added]).

Research has demonstrated powerful effects of feedback for student achievement 
in individual learning settings (see Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 
1996, for meta-analyses and overviews). (Asterhan, Schwarz & Cohen-Eliyahu, 
2014, p. 34) [emphasis added]).

So, does that mean it is time to place the work of, Kluger, DeNisi, Hattie and Tim-
perley on the history shelves of feedback and learning research? Quite the contrary, 
I argue. Not only did Kluger and DeNisi contribute significantly to the field at the 
time, they also made several points that are still highly relevant. One such point is 
that not all feedback is beneficial, and that all types of feedback do not work in the 
same way. Their conclusion that extrinsic rewards and punishment might produce 
negative outcomes and that goal oriented, elaborated feedback can be expected to 
lead to positive outcomes, have been widely cited. Much would be gained if re-
search and recommendations for practice maintained such a nuanced perspective 
regarding elaborated feedback for learning in the same manner. They also stressed 
that nearly a century of diverse empirical feedback research had resulted in a need 
for more developed theoretical frameworks and models. Much has been done in 
that respect (i.e. Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008; Nicol & Macfarlane‐Dick, 
2006; Black & Wiliam, 2009), but there is still much to be done, perhaps especi-
ally with regards to less generic, discipline-, age- and context-specific models and 
theories.

Hattie and Timperley (2007) have been less scrutinized in this study, but conside-
ring their reliance on Kluger and DeNisi, the partly critical review presented here 
does, to some degree, apply to their meta-analysis as well. A reading of the other 
twelve meta-studies in Hattie and Timperley does not refute this description. 
That being said, their contribution to the field can hardly be overstated, and this 
contribution supersedes the mere notion that feedback is supposedly an effective 
educational tool. They also stress that different types of feedback work differently, 
and that there is more to the story than just ‘more is better’. In addition, some of 
their reservations would arguably deserve more attention in the general formative 
assessment literature:
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[Feedback about the task] is more powerful when it is about faulty interpreta-
tions, not lack of information. If students lack necessary knowledge, further 
instruction is more powerful than feedback information. (Hattie & Timperley, 
2007, p. 91 [emphasis added]). 

The impact of feedback was also influenced by the difficulty of goals and tasks. 
It appears to have the most impact when goals are specific and challenging but 
task complexity is low. (Hattie & Timperley, 2007, p. 85-86 [emphasis added]).

These assertions might lend some relief to the teacher who struggles with a perceived 
notion that the most effective remedies for lack of knowledge and understanding 
are formative assessment and individualized feedback in any and all cases. 

CONCLUSIONS AND CALL FOR FURTHER RESEARCH
This study has shown that, contrary to popular belief, the meta-analyses of Kluger 
and DeNisi (1996) and Hattie and Timperley (2007) are not based exclusively on 
empirical research about students learning from feedback. In the former, it is an 
exception rather than a rule. Their combined reliance on research that is only 
vaguely or indirectly related to learning puts their quantitative analyses, and how 
these effect sizes have often been used in the literature, in a different light. There 
exists the notion that the effectiveness of feedback for student learning is more 
or less conclusively researched on a meta-level with these analyses as references. 
Rather than upholding this, I would argue that it is time for new, large meta-studies 
on feedback and learning – studies that could possibly build on the theoretical 
framework and categories presented by Hattie and Timperley.

There are several reasons why this is called for. For one, there has been a surge in 
primary research on formative assessment, feedback and student learning in the 
last decade, allowing for new syntheses that do not have to rely on research areas 
of lesser relevance. Parallel to these developments, assessment for learning and 
formative assessment have been increasingly emphasized in policy and educatio-
nal discourse in many parts of the world. Teacher feedback on student learning 
remains an integral part of these multifaceted concepts, which means that more 
research is needed. Such research would need to consider two methodological pro-
blems that have not always been adequately addressed in much of the present for-
mative assessment literature: assessment validity and the concept of effectiveness. 

In summative assessment literature, both the validity and reliability of tests and 
other instruments are very much at the forefront. To what degree do we really 
measure intended learning outcomes, and how reliable are these measurements? 
Concepts like the hidden curriculum, cue seeking, consequential validity and 
teaching to the test problematize and highlight these difficulties in general as-
sessment literature and primary research alike. This is particularly evident in sci-
entific and ideological debates on high stakes testing and quality assurance (Klein, 
Hamilton, McCaffrey & Stecher, 2000; Haney, 2000, 2001; Jones, 2007; Nichols, 
2007; Ullucci & Spencer, 2009). In the feedback and formative assessment literature, 
these critical perspectives are often absent, equating post-intervention summative 
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assessment performances with intended learning outcomes (Ruiz-Primo, Shavelson, 
Hamilton, & Klein, 2002; Briggs, Ruiz‐Primo, Furtak, Shepard & Yin 2012). A pos-
sibly controversial question would be if formative assessment regimes that yield 
positive results, to some degree may function through teaching-to-the-test processes, 
i.e. independent of, or even detrimental to, student learning?

As for educational effectiveness, the introduction of meta-analyses and effect sizes 
in educational research was a necessary development at a time when measures of 
correlation and statistical significance were the dominating quantitative metrics. 
Larger syntheses most often had to rely on narrative reviews or a crude vote count 
methodology. Not only were analyses of different outcomes made possible, but it 
was also possible to make substantiated claims about whether a change in out-
comes was large or small – i.e. if it was significant in the non-statistical meaning 
of the word. Albeit arbitrary by necessity, standards for what constitutes large 
and small effects proposed by e.g. Cohen (1992) or Hattie (2009) contributed with 
much needed reference points. It could also be argued that Hattie’s stipulation that 
an effect size of 0.40 constitutes a particularly important threshold in education 
is not any more arbitrary than the notion that the threshold between chance and 
statistical significance is to be placed at the p<0.05 level. 

However, such effect sizes – usually mean differences divided by pooled standard 
deviations – leave researchers, policy makers and individual practitioners with 
only part of the story. The most urgent information would reasonably be evidence-
based input on whether one alternative can be expected to yield better results 
than another – with a given set of resources. On a micro level, a teacher has a 
finite number of hours at his or her disposal. Such a real life educator might have 
to make a choice between spending the last couple of work hours preparing next 
day’s class, designing a summative assessment task or writing individualized feed-
back on students’ drafts. Evidence regarding what alternative can be expected to 
lead to larger effects may be bordering on useless if time and resources are not part 
of the equation.

There could be at least two ways to address this problem in future research. One 
would be to create research designs where the time and resources spent in experi-
mental and control groups are kept at a constant. This is something that is not the 
case in most feedback versus no feedback comparisons. Another way would be to 
use methods to quantify effectiveness rather than merely effects sizes in absolute 
numbers. To be relevant for policy makers and educational leaders, this would 
most likely need to involve a multitude of fiscal aspects, whereas student learning 
per time spent might be the most relevant metric from a teacher perspective. In-
dividualized, qualitative feedback may or may not fare as well in that perspective 
compared to present day research on its absolute effects.
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INTRODUCTION AND RESEARCH QUESTIONS
Recently, grades from schoolyear six instead of schoolyear eight were introduced 
in Swedish schools. Simultaneously the national testing that previously covered 
the school subjects Swedish, English and mathematics was extended by tests in 
science (biology, physics or chemistry) and social sciences (history, geography, ci-
vics or religion). All in all the students took 16 sub-tests during the spring term 
2014 due to this extended practice of national testing. Against the backdrop of 
these reforms this article focuses on elementary students’ (age 12 – 13) experiences 
of taking national tests. The aim is to provide rich and detailed empirical data 
on student identity formation as an effect of changes in the education system 
toward a stronger state interest in knowledge measurement in a recentralized and 
competitive school system (Lundahl, 2005; Lindblad, 2000) governed by principles 
drawn from New Public Management (Svensson, 2011). A key issue when policies 
are implemented, or rather enacted, in such systems is the strong focus on stu-
dents’ achievements and who is made accountable for the results (Ball, Maguire & 
Brown, 2012). However, in this study the interest is not directed at the students’ 
achievements in terms of fulfilment of the specified goals that are measured in the 
national tests. On the contrary, the focus here is whether or how students get in-
volved and are made accountable for the tests in relation to a more general process 
of individualization of responsibility in society (Bauman, 2001). In other words, we 
are interested in what the schools do, or not do, in terms of common preparations 
and processes of involving students when enacting the policy of national testing. 
Previous research on policies of extended national testing indicates that agendas 
of standardisation and accountability focusing on the goals tend to downplay cul-
tural differences in a way that disadvantages certain individuals and groups of 
students. This calls for practises that recognize a shared responsibility for the test 
results between teachers, parents and students (Klenowski, 2014). We consider the 
following research questions: How do students experience the responsibilities for 
preparing and conducting national tests in science and the social sciences? What 
are the implications of this experience for the ways students are shaped and shape 
themselves as students? Data consists of student’s stories about their experiences 
of preparing for and taking national tests, and is analysed in terms of micro-narra-
tives at the backdrop of research on the assessment of national tests (Klenowski, 
2014) and policy as enacted (Ball et al., 2012). Hopefully, the results of the study 
invite a broad discussion of the consequences, for both individuals and society, of 
the extensive discourse of testing.

AN INCREASED INTEREST IN STUDENTS RESULTS 
ON NATIONAL TESTS
Comparing to many other countries Sweden has had relatively few national tests 
measuring lerning outcomes for students under the age of 15. For example in USA, 
as well as in England, that has been described as “the most tested nation[s]” the 
students take approximately 60 standard-based tests between the ages of 4 and 18 
(Harlen & Deakin Crick, 2003, p. 171). However, the now extended practice of 
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national testing in Sweden is one step in a series of reforms aiming to strengthen 
the impact of learning goals formulated by the state. The reform is regarded as a 
manifestation both of the state’s increasing interest in managing and controlling 
schools and of the call for unambiguous information about school effectiveness 
from actors in a national school market (Lundahl, 2005). Both the state and pa-
rents choosing schools for their children request simple measures of school quality 
(Lindblad, 2000). 

O’Neill (2013) shows that the results of student assessment can be used by stu-
dent, parents and teachers in order to judge what has been learnt – or not learnt. 
However, she questions the value of reusing the same evidence for second-order 
purposes such as holding teachers and schools to account. 

While the hope of those who reuse assessment evidence for second-order purpo-
ses is that those who teach pupils and prepare them for examination will do it to 
a higher standard, the reality may be different. (O’Neill, 2013, p. 5).

Addressing the escalating student diversity in Australian schools and increased 
demands on accountability, Klenowski, (2014) discusses an increased diversity in 
assessment practices as well. She suggests a stronger involvement of students, 
parents and teachers in recognizing cultural knowledge and experiences that stu-
dents bring to their learning contexts. She therefore raises questions about the 
role of standardized tests in improving student learning, fairness and high equity. 
Furthermore, research on assessment questions the strong focus on results and 
suggests a stronger focus on processes in the classroom (Black & Wiliam, 1998; 
Popham, 2008; Stiggins, 2008). It has also been shown that high stake testing only 
concerned with student achievement cause negative feelings among students in 
terms of fear and test anxiety (Harlen & Deakin Crick, 2003). However, from a 
perspective emphasising New Public Management as a model of governance, the 
students’ results work as data about individual schools and teachers performances 
(Elstad, 2009). In this sense, the tests are high stake performances not only for the 
students, but also for their teachers and parents.

POLICY ENACTMENTS FROM A STUDENT ’S  PERSPECTIVE
In school, teachers as well as students deal with demands on transparency, control 
and competition (Ball, et al., 2012). While the goals are increasing in number, the 
identity projects that we are dealing with are made a more individualized task, 
and in accordance with that Bauman (2001) argues that individuals become more 
anxious about focusing on the wrong target. This is the backdrop against which 
we can understand students’ stories about national tests as performances and as 
versions of how a policy is ‘translated’ and ‘enacted’ in different schools (Ball, et 
al., 2012). When investigating effects of governance control and policies, the idea 
that reforms are translated and enacted rather than implemented emphasises an 
actor’s perspective. We consider the students’ stories of how they prepare for and 
take the national tests as translations of an education policy that stresses that pro-
ducing and measuring students results are the main tasks for all actors involved in 
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the education system (Ball, 2006). Consequently, this research is based on a vision 
of educational reforms as something that, on the one hand, frames and shapes the 
terms for students and their ability to shape their identities. On the other hand, 
the students’ stories or translations of the national testing reform reflect how it 
is enacted in practice and how its results can be understood (Ball, 2006; Ball et al., 
2012). 

However, the policy of an extended praxis of high stake national testing is part 
of a system based on ideas from New Public Management (Svensson, 2011) that 
stresses the accountability of everyone involved. The pressure not just to deliver 
results, but also to adjust and become loyal to goals set by the state has been 
described in terms of a performative pressure (Ball, 2006). Performativity is regar-
ded a technology, a culture, and a governance model through which schools’ and 
students’ results are compared and used as incentives for control and change. In 
school, teachers and students alike deal with policies in performative ways that 
align with the demands for transparency, control and competition. We regard edu-
cation policy as something that is not only shaped by policymakers but is also pro-
duced in a performative way—that is, it is interpreted and enacted by the subjects 
involved in solving the problems stressed in policy. The teachers, of course, play a 
crucial role in making policy into a process of change, but other adults in school, 
as well as the students themselves, are also part of this process (Ball, et al., 2012). 

We make ourselves up within the information we provide and construct about 
ourselves. We articulate ourselves within the representational games of competi-
tion, intensification and quality. (Ball, 2006, p. 693).

The policy-making process – or rather, enactment – involves interpretations and 
recontextualizations. The school students that we have listened to may not have 
been interpreting policy documents themselves, but they were certainly working 
with “interpretations of interpretations” (Rizvi & Kemmis, 1987, p. 13), inter-
pretations that constitute a social and cultural process influenced by different 
people’s roles and experiences (Rizvi & Kemmis, 1987). 

METHOD AND DATA
The data was collected through qualitative interviews with groups of students and 
a narrative analysis was conducted. The students’ stories are considered as identity 
performances that are socially and contextually situated actions (Mishler, 1999). 
This means that a student can, on the one hand, be recognized as a certain “kind 
of person” (Gee, 2000, p. 99) in a given situation or context, but on the other hand, 
he or she may also have multiple identities. We regard identities as processes that 
are relational, situated, and sometimes contradictory (Mishler, 1999). However, a 
struggle for coherence (Linde, 1993) in the students’ stories may shape images of 
coherent identities in a given interview setting. Coherence can be found not in the 
stories themselves, but rather in the context in which the stories are told. Mishler 
(1999) describes this as an “interpretation of meaning” (p. 15) in stories that are 
produced in the process that takes place between interviewer and interviewee as 
each tries to make sense to the other. 
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In this article we show results from six interviews. These interviews represent stu-
dents from three different schools that were interviewed in groups (n = 2–5) a few 
days after taking the national tests. Most students in School A lived in the coun-
tryside near the small town where the school is situated. Many reported travelling 
by school bus every day, and they all spoke Swedish as their mother tongue. Most 
students in School B did not speak Swedish as their mother tongue; these students 
spoke Arabic, Somali, and English at home but fluent Swedish in school and during 
the interviews. This school is situated on the outskirts of a town, and most of the 
students reported that they lived in the same area. School H is situated in a residen-
tial area in the suburbs. All the students interviewed there were native speakers of 
Swedish and lived near the school. A letter of information and consent was handed 
to students and signed by their parents. The names of students used in the inter-
view excerpts here are pseudonyms in order to preserve the interviewees’ privacy. 

These interviews are part of a larger projecti where sixth-grade students in nine 
schools and from different backgrounds (e.g., socioeconomic conditions, geograp-
hic location) were interviewed. In total, we conducted 80 interviews with 195 
students. However, it was not possible to include all schools and interviews in this 
article. The interviews presented here, were chosen due their rich representation 
of experiences of taking national tests. 

The main interview question (e.g. Can you tell us what it was like to take a natio-
nal test?) is broad and strives to capture students’ feelings and experiences about 
writing the test. In some interviews, the students talked freely, and we did not 
need to draw them back to the focus of the interview, whereas in other interviews 
we also used several prompting questions in order to help students remember 
their test-taking experiences such as the preparations before the tests, and the talk 
about the test afterwards among teachers, parents, and classmates.

All interviews were audio-recorded and transcribed. We listened to the interviews 
and read the transcripts several times and conducted a narrative analysis (Polking-
horne, 1995) of the students’ stories about their experiences of the national test. 
The analysis aimed to distinguish different micro-narratives associated with the 
extended practice of national tests. We use the micro-narrative as an analytical 
unit in order to emphasize that this is a “story within a story” (Linde, 1993, p. 
35). Typically, micro-narratives refer to “events within brief durations” (Gergen & 
Gergen, 1997, p. 171). They are, in other words, short, and have a distinct closure 
with an evaluative point that refers to the storyteller’s identity performance. So 
as to further explore the evaluative points, we have considered how a sense of 
meaning is reinforced through the use of emotive words, quotations, or humour 
(Bauman, 1986). 

Other micro-narrative characteristics that we have attended to in the analysis are 
condensed formulations, and the dramatization of important events that are high-
lighted by the storytellers (Marander-Eklund, 2011). This means that the analysis 
serves as a way to focus on what the students themselves have highlighted as 
important events, rather than as a way to collect any stories about the practice of 
national testing in general. 



TEMA:  EXAMINATION FÖR LÄRANDE? PERSPEKTIV PÅ STYREFFEKTER 
Håkan Löfgren & Ragnhild Löfgren

40 UTBILDNING & LÄRANDE 2015 ,  VOL 9,  NR 2

RESULTS
The results are presented in temporal order. We start by relating micro-narratives 
concerning long-term preparation for the national tests and end with narratives 
that evaluate the preparation after the test. These micro-narratives concern how 
students talk to their parents, siblings, relatives and friends about their experience 
of preparing for national tests. A common narrative feature is the indication that 
students’ lives in and out of school have changed since the national tests in year 
six were introduced, and most students stress that the tests are important to their 
future prospects and therefore need to be prepared for.

CHANGES TO LIFE  AT HOME 
These micro-narratives centre on how students’ everyday lives changed as a result 
of the national tests in year six. The four students in School B, namely Abdal, 
Samer, Amer and Ashmed, say that they are talking about the national tests at 
home, and that their families are getting involved in different ways. Amer says 
that he finds it difficult to talk to his mother about the national tests because she 
cannot speak Swedish. He says that he talks a lot with his cousin, and that they 
practice speaking English because his cousin is good at it. Abdal says he talks to 
his parents and siblings if the tests have gone well. If the results are good, he is al-
lowed to “play or something”. Usually his parents reward him or ”they are buying 
something for me, like a mobile”. But he says that he must still do his homework. 
Samer says that he mostly talks to his mother about the national tests, and that he 
usually gets a reward if things go well.

Samer: She says, how did it go? When that was, in January, it was when I got my 
new phone [...] I asked if I’d get the phone, and she said that, if you pass three 
tests in a row, you will get it, and I did, so I got it, and now when […] I passed 
them, then I got to play a lot, or a little more. 

Abdal says that he shares a room with his twin sister, and at night when they go 
to bed they talk a lot about the national tests. Ashmed says that at his house, they 
also talk a lot about the tests.

Ashmed: I usually, my father works and mother is with my [...] siblings, yes, […] 
then I start, first talk to her and say how I think it went and then in the evening 
when father comes home, then I talk with him. [---] My sister, she, she intervie-
wed me too much, and then she wants to prepare. [...] She is in the fourth grade! 
[---] If I get a good score, I get extra money, and some other kind of reward.

The students agree that the “nagging” about homework has increased since they 
started sixth grade. Samer says that the parents are ”pushing us much more.” He 
says, ”the demands are higher all the time, so you have to work more”, and Abdal 
says that they need to show their work not only in school but also at home. They 
also say that they had to stop playing to keep up with the tests, and that as a re-
ward they were given permission to start playing again after the tests. 

Samer: Well I did not play before, because I did not have time. [---] Before I didn’t 
play because I wasn’t allowed, only, “there are national tests you need to prac-
tice for”
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The students also talk about other changes since the national tests were introdu-
ced. Previously they often went to church and to a leisure club, but they have had 
difficulties keeping that up now.

Amer: First I was involved in the leisure club, but then I quit because I didn’t 
have time

Samer: You should choose what you want. [...] 

Amer: But I had kind of soccer practice, was doing homework, national tests. [...] 

Abdal: In the fourth grade, and fifth grade, then I went to the leisure club, I 
usually come home every day at six, because I used to leave at five, and I live 
pretty far away, it takes 30 minutes to walk there, and then it got difficult for 
me. Mother, “just do not go, for you are wasting a lot of time on it”. Because we 
finish about three here at school, when […], I came home like three, kind of like 
that. It takes some time to do homework and stuff.

The evaluative point of these narratives is that the students emphasize that the 
national tests have become important in their homes and in their everyday lives. 
Many people in the students’ proximity are interested in their performance, and 
their commitment manifests itself in conversations about the tests, some assis-
tance in preparing for the tests and rewards after the tests. But the students also 
report restrictions on their freedom of action. They are not allowed to play games, 
they have less time for leisure activities, they have to rush home after school, and 
they need to choose how they use their time more efficiently than before. 

PREPARATION AND EXAGGERATION IN SCHOOL 
This micro-narrative is told by three boys at School H, Philip, Leo and Gustav. 
The narrative is about their observations of last year’s national tests. Their ob-
servations become part of their long-term preparation for the tests. Philip’s first 
experience of the national tests in grade six was that he had seen what it was like 
when last year’s students did their tests. He says “they looked really tired” and 
that they “exaggerated with refreshments and so on”. The three boys continue the 
story together by saying that last year’s students brought too much packed lunch 
every time they were to take a national test. They tell us that the whole school-
yard was littered with empty sweet bags and soft drink cans. They end the story by 
comparing what they are allowed to bring when they take a national test.

Philip: So, now we are only allowed to bring [...] some fruit maybe 

Leo: You may bring other refreshments if you want 

Gustav: No, not real refreshments [...] 

Leo: But some cookies one can always have 

Gustav: Rice cookies

Leo: Yeah 

Evidently, their observations of other students have become part of their prepara-
tions for the tests. However, the final discussion between the boys suggests that 
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the enactment of the national test is being played down in their school. Formerly, 
school practice contributed to making the national tests into something different 
from other school tests by encouraging students to bring refreshments to the tests, 
which is usually not allowed. But the notions of “some fruit maybe” and “rice 
cookies” suggest that the packed food bags that are now allowed are more in line 
with what is usually allowed in school. We regard this as an indication that the 
extended assessment practice in this school is being normalized and internalized. 

OUTSIDE SCHOOL PREPARATION FOR A HISTORY TEST
Each school is assigned to test one of the subjects in the social sciences (i.e., re-
ligious studies, history, geography or civics). The following relates to the micro-
narrative of two girls, Nassrin and Nami, and two boys, Neil and Ivan, all going 
to School B. The micro-narrative is delivered in response to a question about their 
preparation for the national test in history.

Nassrin says that on the day when the test was to be taken they were told that 
the test would be about history in the morning. Nami immediately corrects her, 
however, saying that she read it on the “blog”. The blog is an information platform 
that the teachers use to inform the students via the internet. She says that she 
read the information on the blog during the weekend a few days before the test. 
When she saw that it was history, she began to “read, read [...] did not have time 
to read so much.” Neil does not remember when he got the information that the 
test would be in history, and Ivan who overslept that morning found out when the 
test began.

However, the students had been informed much earlier that they were going to 
have national tests in one of the social science subjects. The micro-narratives 
about how they prepared are dramatized in somewhat different ways, but the eva-
luative points all concern preparation as a matter for the individual student. Nami 
says that she and Nassrin went to “the big library” and borrowed books in “history 
and religion since there were no books in civics and geography.” Nami borrowed 
three books in history and Nassrin four. When we asked them if it was hard to find 
the right books, they answered that they got help from a librarian, but it was a bit 
difficult because “the books were mostly about the old days, and that was not the 
content we read about in school”. Neil says that he did not prepare at all before 
the test. Ivan, however, says that he visited his uncle who “has a huge attic with 
lots of old books, so I was looking there, trying to find something.” He says that 
he found a lot of books to read and that he spent a whole month reading before 
the test. 

One point we want to emphasize with the micro-narratives is that many of the 
students expressed a strong desire to succeed in the test, but that their attempts to 
prepare seemed almost futile because they relied on the help that they could find 
outside school. The wish to succeed on the test, which manifests itself in both the 
preparation procedures as well as in nervousness when the test begins, suggests 
that students perceive the test as an opportunity to influence their future.
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PREPARATIONS IN SCHOOL AND CONCERN FOR TESTS
In addition to the individual preparation described so far, students at School B 
relate that they prepared for the test on one occasion in class, where they used 
questions and answers to an old national test in geography. The teachers also en-
couraged them to visit the website of the Swedish National Agency for Educationii  
if they wanted to prepare for the test. However, this story ends with students say-
ing that they felt unprepared for the test, and that it made them very nervous just 
before taking the test.

Nami: You get panicky [...] it’s history, you don’t know what will come up. […] 
Once you have the test in front of you, it is easier.

Ivan: Yes, you get panicky [...] no, “I have forgotten everything.” […] I was ner-
vous. I even burned the breakfast. 

Nassrin: I was not really prepared. [...] Oh no, I didn’t have time to read so much. 

However, Neil expresses his emotions more laconically: “Just thought like this 
[...], I sat completely still, and whoops, now it’s happening”. This evaluative point 
stresses a sense of powerlessness when answering the questions on the test.

Other micro-narratives told by three other girls at School B, Bodi, Maria and Rhe-
na, also emphasise their agitated feelings the morning before the national test in 
history. Bodi says that it was “very nervous” and that she “did not want to go to 
school that day, but I came anyway”. Bodi and Maria say that the mood of the 
class, when they took the exam, made them anxious too. They describe how they 
influenced one another on the morning before the test.

Maria: No one looked happy that morning. 

Bodi: Everyone stood here and did not know which subject the test would be in, 
when we said that it was history and everyone started screaming.

Bodi continues by saying that she thought that the test would involve civics, be-
cause she had misunderstood the information given by the school via a blog on the 
Internet. Maria says that they were told to read up on all the knowledge require-
ments for all subjects in Social Sciences  through an internet link. This internet 
link was given to them a week before the test, and some day before the test they 
had been told that the test would be in history. In addition, inside the classroom 
the furnishing was different from how it usually was. When students were allo-
wed to come into the classroom, Rhena says that it looked “like a whole mess”, 
because the desks were pulled away from each other and the whole classroom was 
furnished in a new way to prevent students from cheating. Maria says that she 
tried to prepare by going through “a lot of paper” as she had done in the fifth grade, 
but the national tests differ from normal tests in school because:

Maria: The ordinary test is something that shows how much you know, and 
it’s only your own class that knows about it, but the national tests, it’s kind 
of throughout the municipality [...] every school takes it, it feels. I get stressed 
thinking about it, you know.
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Bodi and Rehna also think it is hard because the test can be about stuff that they 
have read a long time ago and perhaps forgotten. However, the evaluative point in 
Maria’s micro-narrative is that the worries before the test were exaggerated. Once 
they got started and began working on the test, the situation improved. 

Maria: Some sat here [in a small group room], like two or three students, while 
others sat in the other group room; it was a bit messy in there too, but it went 
really well, so everybody was quiet and did what they should do … and when we 
were done we went out for a break.

Maria´s quite abrupt statement that “it went really well, so everybody was quiet 
and did what they should do” ends the story.

The point of these narratives, we think, is that the students expressed that their 
experience in preparing for the national test in history was an important and up-
setting experience, but in hindsight it was an experience that should not be exag-
gerated. That it was important and worrying is clear in the statements that the 
same test was done by many other students in the municipality, that the test was 
more unpredictable than the usual tests in school, that the classroom was refurnis-
hed, and that there was a tense atmosphere when they came to school that mor-
ning. However, the conclusion that “it went really well, so everybody was quiet 
and did what they should do… and when we were done we went out for a break,” 
suggests that the anxiety they felt before the test was fading out afterwards. 

DIFFERENCES IN SUBJECT CONTENT IN RELIGIOUS EDUCATION 
AND THE NATIONAL TEST IN RELIGION 
The following narratives are told by a group of students at School A. They argue 
that the subject content of the national test in religious studies is not so much in 
tune with what they learned about religion in school. Olle expresses that he feels 
cheated when it comes to the content of the religious studies test. Also, Anton and 
Cilla partially share Olle’s critical approach to the content of the test in religion.

Olle says that since he started grade six he is thinking of his grades all the time, “it 
is the only thing that goes through my brain, I have to do this to get this [grade] and 
this for grade A”. He says that they do not practice so much in school before taking 
the national tests and that they were told the day before that their national tests 
in social sciences would be in religion. The other students continue by saying that 
they worked on religion in school earlier that semester and had an ordinary test. 
In addition, they say that they practiced on an old national test on religion, and 
that they were offered a booklet about religion that they could use as an optional 
preparation for the national test. Anton concludes that “you feel quite safe” when 
it was time to take the national test on religion. However, Olle reacted strongly to 
a question about love and friendship.

Cilla: It was about a love problem, I think it was […] 

Anton: There were three people […] And then, you had to read about them, what 
kind of problem they had, and then you should write an answer to them […] 
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Cilla: You also got a box with words and you should use at least one of these 
words, and then write an answer as well as possible

Neither Cilla nor Anton found it difficult to answer such a task, but Olle points 
out that his lack of experience of similar situations is a problem for him.

Olle: It was, it depends on which [question] you chose. You should try to see it 
from another person’s perspective and try to answer, very difficult … but if you 
have been in that situation yourself, you don’t have to think it’s just to write it 
down. […]. There are many things you must consider in order to write a good 
answer. If you haven’t been in that situation yourself, you are not one hundred 
percent sure how to actually respond to them, then you have to, you have to try 
to see it from their perspective, which can be quite difficult when you have a lot 
of pressure on you, when doing a test.

Finally, the three students negotiate their understanding of the experience of the 
religion test:

Olle: I had studied a lot, a hell of a lot, on that paper. I wrote it down, read it, 
and then all of a sudden, hey, this is a friendship test! Yes, then I was a little an-
noyed. 

Interviewer: What was that paper, it was something ... ? 

Olle: It was a booklet we got from the teacher before we did the second test. We 
knew by then that it was religion on our test, but we did not know it was about 
friendship, so we did get to sit and work with it if we wanted to practice. 

Cilla: But I think it feels easier because, I do not like religion, I’m not so good at 
religion, and then it’s easier if it’s about friendship, for I think this is quite easy 
to write about. […] 

Interviewer: How did you, did you think it was unfair? 

Anton: Yes. 

Olle: Didn’t you read on [...] that paper? 

Anton: Yes. 

Olle: Didn’t you get a little annoyed, there was a small flame inside? 

Anton: Yes, when you are sitting and studying so much, and then the questions 
that you are prepared for are not asked at all, it feels weird.

Olle’s point in this micro-narrative is clear: he felt cheated. He does not think that 
the test examined his knowledge in religion, but that it demanded life experience 
that he did not have. However, Anton’s and Cilla’s points in the story differ in part 
from Olle’s. Anton does not think the test was unfair, but he was a little concerned 
because he did not benefit from having studied. Cilla, however, regards it as an ad-
vantage that the test contained questions she could answer – even though she sees 
herself as a poor student in the subject of religion. She thus confirms Olle’s point 
that the test was not really focused on religion.

In these micro-narratives, student identities are shaped that stand in opposition 
to the interpretation of the subject of religion in the test. This is one of the few 
opposition stories about the change in assessment practice. We understand this as 
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a criticism of specific parts of the content of the test, rather than as a general criti-
cism of the national tests. Students are loyal to the teaching they received, because 
it is in school that they learned what religion really is. The micro-narrative should, 
therefore, not be seen as a criticism of the system, but rather as an indication that 
the test and teaching should be better coordinated.

DISCUSSION
In this paper, we describe students’ experiences of the responsibilities for preparing 
and taking the national tests in grade six as they are reflected in our analysis of 
student micro-narratives. Not surprisingly the preparations and testing procedures 
were enacted in different ways in different contexts (c.f. Ball et al., 2012). In some 
schools the national tests have started to become a part of the routines where 
students are involved, as illustrated in the micro-narrative of exaggerations pre-
vious year. However, other micro-narratives describe poor common preparations 
in school and concerned students that express feelings of being left alone when 
dealing with the tests.

Finally, we wish to discuss some of the implications that the students experiences 
may have for the ways they are shaped and shape themselves in school. It is evi-
dent in our data that the national tests in grade six influence the students’ every-
day lives and views of themselves as students. The micro-narratives illustrate how 
long-term, as well as short-term, preparations for the tests have an impact on what 
they do in their leisure time and in school. Their long-term preparations include, 
among other things, conversations with family members, relatives and friends and 
“interviews” with those who have experience of taking the tests. As part of their 
preparation, they also observe their senior schoolmates. However, most of their 
preparation in the school subjects and for taking a national test has a short-term 
character. This is illustrated in the narratives of students who take initiatives and, 
for example, borrow books from the library or from relatives, and in accounts of 
teachers letting them practice on old national tests or referring them to blogs and 
links on the Swedish National Agency for Education´s website so that they can in-
terpret goals and find exercises by themselves. The micro-narratives also concern 
the pressure from families who want their children to perform successfully, and 
stressful situations immediately before conducting the tests. In hindsight, after 
conducting the test in religion, some students expressed their disappointment that 
the test did not mirror their preparations and what they had been taught in school.

The micro-narratives thus contribute to descriptions of how the policy of national 
testing is enacted in Swedish schools and to a story of performative pressure on 
the students (Ball, 2006; Ball et al., 2012). A lot of people around the students, such 
as teachers, parents and by extension policymakers and actors in a school market 
are interested in the students results, and the students express a strong urge to 
perform well. However, we argue that the results in this study indicate that the 
students, in most of the micro-narratives, emerge as being quite lonely in their 
preparation for the tests, even if their stories have different evaluative points. The 
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micro-narratives depict fragmented preparation, often of a practical nature, for the 
tests in school and the teachers do not stand out as influential supporters in the 
preparations. Furthermore, there is little evidence of parents helping their children 
to prepare for the tests. An obvious interpretation of this is that the new assess-
ment practice, i.e. the new grading system and the increased national testing, is 
intended to evaluate student performance as a result of many years of teaching in 
school, not of short-term preparation. However, this makes it difficult for parents, 
regardless of background, to help their children to prepare and for the students to 
prepare. 

We regard this ‘loneliness’ as an indication that the extended assessment practice 
contributes to individualization processes in school, as the students have to take 
a great responsibility for their own preparation and ultimately for their future (c.f. 
Bauman, 2001). This is in contrast to Klenowski (2014) who suggests involvement 
of teachers, students and parents in assessment and learning practices in order to 
achieve fairness and greater equity. However, the students in our study primarily 
shape identities as students who are loyal to the new practice of assessment and in 
particular to how it is enacted in their school. The identity constructions perfor-
med in the micro-narratives reveal students who try to take responsibility for their 
results by obtaining the information that is available and by talking to each other 
or to anyone who has experience of the tests. The ambition in most of the narra-
tives is to see the tests as an opportunity to showcase their own skills. We regard 
this as an expression of performativity in national school systems (Ball, 2006). The 
students have everything to gain from shaping their identities as students in tune 
with the objectives and grading criteria developed by the state. 

CONCLUSIONS
To conclude, these micro-narratives help us understand how an institutional nar-
rative of the increase in the national testing of student performance, serving as a 
way to manage and control schools, is translated and enacted from a student per-
spective. In a school system based on ideas of accountability, measuring student 
knowledge is an important part of the information that teachers and schools are 
expected to provide as part of school management. Obviously, both the state and 
the different prospective actors in the education market are interested in this ea-
sily interpreted information (Lundahl, 2005; Lindblad, 2000). However, it is clear 
that the national tests do not only create opportunities for students to improve 
their grades, but also limit students’ opportunities. Based on our results, we stron-
gly suggest that there is a need to discuss how and why the preparation for, and 
the results of, the national tests have become an individualized responsibility, 
delegated to individual students, rather than being a shared responsibility between 
students, families and schools (c.f. Klenowski, 2014).
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NOTE
i This project was funded by the Swedish Research Council and is called; ‘Pupils stories about 
grades - a study of pupils ‐ experiences of getting grades and of conducting national tests in 
grade six.’

ii On the Swedish National Agency for Education’s website (http://www.skolverket.se/
bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/gamla-nationella-prov-1.218172) it is possible to 
download old national tests for anyone. 
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ABSTRACT
Assessments for student influence? The aim of this article is to analyse the relation bet-
ween assessments and student influence. This is done with examples from ethnographic 
material, with classroom observations and student and teacher interviews, by analysing 
two teachers’ pedagogic practices. The teachers were chosen since one teacher, in the inter-
views with the students, were mentioned as an example of having good pedagogic practice 
while the other as an example of the opposite. This was interesting because the first teacher 
left few possibilities to exercise influence while the other emphasised the students to exer-
cise influence quite often. However, in none of the teachers’ pedagogic practices students’ 
own actions to influence were common. Here the teachers’ assessments seemed to be of 
great importance. Both teachers examined facts, and the most rational response from the 
students then were to ask the teachers to stand by the white board telling them what to 
learn for exams, rather than trying to influence the content of the pedagogic practice with 
contents of their own interest. The analysis demonstrate that if the students experience 
examinations as fixed, their motivation to influence the pedagogic practices seems demo-

lished, regardless teachers intentions.
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Skolinspektionen (2012) skriver i en granskningsrapport att ”elever behöver träna 
inflytande och delaktighet” (s. 45) bland annat för att utveckla ett ”normkritiskt 
förhållningssätt” (s. 38). De lyfter inflytande över innehåll som en väg till att göra 
elever mer normkritiska till det innehåll läroböcker och undervisning erbjuder. 
Sandahl (2015) poängterar dessutom att det är viktigt att elever själva har inflytande 
över och får lyfta eget innehåll för att bli medvetna om sina egna politiska prefe-
renser. Kännedom om undervisnings och examinationers betydelse för hur elever 
lär, hur mycket de lär sig, hur de tar sig an uppgifter och vilket innehåll de tillägnar 
sig/fokuserar är betydande (Scouller, 1998; Johansson, 2002; Watkins, 1983). Fall-
beskrivningar om elevperspektiv på bedömning är dock få (Tholander, 2005). Där-
med är också kunskapen om hur examinationer och bedömning påverkar elevers 
attityder till inflytande över undervisningens innehåll liten. I föreliggande artikel 
analyseras två lärares pedagogiska praktik vars undervisning i stor utsträckning 
skilde sig åt vad det gäller hur innehåll introducerades, arbetades med och exami-
nerades. Detta för att analysera om och i så fall hur elevers attityder för att agera 
för inflytande påverkades genom hur innehåll introducerades, arbetades med och 
examinerades. I artikeln avgränsas analysen till den pedagogiska praktiken och 
elevers attityder till att påverka innehåll, det vill säga innehållet i sig behandlas 
bara perifert. Definitionen av elevinflytande utgår från förståelsen som framställs 
av skolmyndigheter och forskning (se ovan och avsnittet tidigare forskning), att 
elever som utövar sitt inflytande genom att delge sina erfarenheter och arbetar uti-
från desamma kan ha lättare att ta till sig nytt innehåll, bli mer kritiska, politiskt 
medvetna och kan bli mer motiverade. Detta får i sig vissa pedagogiska konse-
kvenser, till exempel att öppna frågor bjuder i större utsträckning in till att delge 
egna erfarenheter än frågor med givna svar och att elever behöver uppmuntras till 
egna ställningstaganden och att värdera information.

TIDIGARE FORSKNING
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som relaterar till inflytande och exami-
nationer, främst i samhällsorienterande ämnen. Det är främst svenska studier som 
presenteras, eftersom denna artikel riktar sig till svenska läsare och att generali-
seringar genom kvalitativa studier i huvudsak är möjligt genom likhet i kontext 
(Larsson, 2009). 

Policystudier visar att ord förknippade med medborgarskapande och demokratiskt 
inflytande minskat i styrdokument i och med reformer genomförda 2011 (Nylund, 
2010). Studier av den pedagogiska praktiken visar dessutom att gymnasieelevers 
agerande för inflytande inte är så vanligt (Hjelmér, 2012; Rosvall, 2012; Öhrn & 
Weiner, 2009). Vi vet relativt lite om demokratiska processer så som inflytande i 
klassrumskontext (Tholander, 2005). De undersökningar som hittills har gjorts fo-
kuserar främst inflytande som medborgarkompetens i en vidare samhällskontext 
(Sandahl, 2014) och bygger ofta på enkätundersökningar (Amnå, Englund & Ljung-
gren, 2010). Tholander menar därför att det behövs flera studier som beskriver 
hur inflytande behandlas i elevernas skolvardag. Här kan föreliggande artikel som 
baseras på klassrumsobservationer sägas besvara Tholanders förfrågan.



TEMA:  EXAMINATION FÖR LÄRANDE? PERSPEKTIV PÅ STYREFFEKTER 
Per-Åke Rosvall

UTBILDNING & LÄRANDE 2015 ,  VOL 9,  NR 2  53

Forskning beskriver att elever utvecklar den kunskap och de kognitiva förmågor 
som efterfrågas genom bedömning, betygsättning och examinationer (Korp, 2011). 
Det vill säga elever förbereder sig för vad de tror sig förväntas kunna prestera vid 
en examination (Marton & Säljö, 1976). Här visar tidigare forskning att elever är 
rationella i hur de agerar för inflytande (Beach & Dovemark, 2007), det vill säga age-
rande för inflytande ska leda till förändring eller ge något i utbyte (Rosvall, 2011; 
Rönnlund, 2011). Snyder (1971) beskriver i en studie att studenter som uppmanades 
vara kreativa övergav dessa försök när de märkte att det som examinerades var 
utantillärande (dvs. utan djupare förståelse) och främst genom flervalsfrågor. 

Internationella (Mintrop, 2002) och svenska studier (Mattsson, 1989; Odenstad, 
2010) inom samhällsorienterade ämnen visar att det främst är faktafrågor som exa-
mineras. Senare forskning visar att ”minnas”-inslagen fortfarande dominerar prov, 
men också att de ibland kan kompletteras med frågor av typen förstå, värdera 
och analysera (Jansson, 2011). Hansson (2010) kunde i sin studie identifiera att 
om lärare ställde ämnet eller eleverna främst påverkade det öppenheten för att 
låta eleverna påverka innehållet. De lärare som var mer elevcentrerade tenderade 
att låta eleverna påverka innehållet mer, medan för de mer ämnesorienterade låg 
innehållet mer fast. Odenstads (2010) studie visar dessutom att det råder en form 
av ämnes- och provtradition som är mer styrande än kursmålen förespråkar, det 
vill säga en dominans av provfrågor med förutbestämda faktasvar korrelerar inte 
med föreskrifterna i kursmålen. Odenstads slutsatser kan knytas till Wahlström 
(2009) och Amnå, Englund och Ljunggren (2010), som pekar på några paradoxer 
som omgärdar svensk utbildning. Styrdokument föreskriver omdömesbildning 
och meningsskapande genom att elevers olika erfarenheter och därmed olika inne-
håll delges, vilket förespråkas ske genom kommunikativ och dialogiskt inriktad 
pedagogisk praktik. I motsatts till detta, menar de, finns en stark resultatstyrning 
av skolan som gör att förutbestämt faktainnehåll tenderar att dominera. Denna 
paradox har också identifierats internationellt (Apple, 2005).

Sandahl (2015) använder i sin studie begreppen ”first order concept” och ”second 
order thinking concepts”. Det första kan beskrivas som faktakunskaper och det 
senare som kunskaper om kausalitet, abstraktion, jämförelser, perspektivtagning 
och om hur man utvärderar. Sandahl argumenterar för att ”second order thinking” 
är viktigt för att elever ska kunna delta i diskussioner om samhället och sam-
hällsbyggande. Han i likhet med andra (Christensen, 2013) argumenterar utifrån 
forskning att det inte räcker att i undervisningen nöja sig med att undervisa i fakta-
kunskaper för att fostra demokratiska medborgare.

Grønborg (2013) menar att de kompetenser som examineras är sammankopplade 
med klasstorlek, det vill säga i större klasser tenderar det att bli vanligare med 
att bedöma lätt mätbara kunskaper, snarare än läroplaners mer komplexa mål 
(se också Korp, 2011). Gibbs och Simpson (2004-05) betonar att hur återkoppling 
på examinationer utförs är viktigt för lärande och vilka olika former av lärande 
som uppmuntras (djupinlärning/ytinlärning; betoning på fakta eller kompetenser/
färdigheter). De menar dessutom att det är viktigt att ge återkoppling i relation 
till elevers förståelse för hur en uppgift har förväntats utförts (innehåll, struktur, 
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formalia). Hur undervisningens utförs och hur det påverkar elevernas motivation 
har undersökts av Wijnia, Loyens och Derous (2011). De jämförde hur problem-
baserat lärande och föreläsningsbaserad undervisning påverkade elevernas resultat 
vid prov och motivation under undervisningsprocessen. Det problembaserade 
lärandet gjorde att eleverna presterade bättre på provfrågor kopplade till kompe-
tenser medan det inte nödvändigtvis ökade motivationen hos eleverna, eftersom 
de kunde känna sig osäkra på om de fokuserade på vad som ansågs rätt innehåll 
eller läste rätt litteratur.

Historiskt sett har det skett en övergång från en mer förmedlingsbetonad pedagogik 
till en mer kompetensbetonad pedagogik där den förmedlingsbetonade pedagogiken 
har haft ett starkare fäste ju äldre eleverna/studenterna blir (Bernstein, 2000; Jansson, 
2011). Detta verkar också ha betydelse för hur elever agerar för inflytande då den 
mer förmedlingsbetonade pedagogiken inte uppmuntrar till inflytande, eftersom 
den i större utsträckning utgår från förutbestämda kunskaper som ska förvärvas 
än att utveckla kompetenser. Intresset för att agera för inflytande verkar därmed 
avta ju äldre eleverna blir, eller snarare ju mer förmedlingsbetonad pedagogiken 
blir (Rönnlund, 2011; Öhrn, 2005). Swahn (2006) menar att det vanligtvis är läraren, 
lärarens attityder till inflytande och hur lärare ser på elevers förmåga till inflytande 
som styr vad elever erbjuds för möjligheter till inflytande. Swahn beskriver också 
att elever tycker att det är svårt att fylla det utrymme som erbjuds då det är svårt 
att orientera sig och tolka kunskapskrav i förhållande till krav i bedömningar och 
examinationer. Eleverna i Swahns studie tyckte också att lärare ofta ger dubbla 
budskap i förhållande till uppställda mål. 

UTGÅNGSPUNKTER
Det empiriska underlaget för föreliggande artikel producerades inom projektet 
Aktivt medborgarskap? (Beach & Öhrn, 2011; Hjelmér, 2012; Rosvall, 2011, 2012, 
2013). I projektet ville vi studera inflytande i levd klassrumspraktik, varför etno-
grafiska studier blev ett naturligt val. Inom den kritiskt inriktade etnografiska 
traditionen finns en vilja att det beforskade ska styra forskningens intresse, vilket 
betyder att studien inleddes med ett forskningsfokus snarare än ett tydligt syfte. 
I detta fall att studera ungdomars agerande och undervisningens organisation uti-
från elevers inflytande över undervisningens innehåll och form[1]. Hur, var och 
när agerar eleverna för inflytande och i så fall med vilket resultat? Erbjuds elev-
erna inflytande över undervisningens innehåll och organisation, och i så fall vilka 
elever? Forskningsfokus snarare än syfte gör att tolkningar och perspektiv prövas 
och omtolkas och prövas igen (Walford, 2008). Ur empirin, vilket beskrivs nedan, 
och prövningen av densamma sprang frågan om relationen mellan elevinflytande 
och introduktion, genomförande och examination. Det vill säga, syftet med denna 
artikel är att genererar nya kunskaper om och i så fall hur elevers attityder för att 
agera för inflytande påverkades genom hur innehåll introducerades, arbetades med 
och examinerades.

Analysen för denna artikel baseras på data från en samhällsvetarklass. Klassen 
följdes deras första år i gymnasieskolan, läsåret 2008/2009 i en utbildningsetnogra-
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fisk tradition (Beach, 2010; Larsson, 2006). Det betydde mer specifikt i detta fall 
att föra fältanteckningar under klassrumsobservationer (n= 64 cirka 75 minuter), 
genomföra individuella intervjuer med klassens elever (n=30), lärare (n=6) och rektor 
(n=1), insamling av skolmaterial som fanns tillgängligt i skolan (broschyrer och an-
slagstavlor) och genom skolans hemsida och insamling av undervisningsmaterial och 
nedtecknande av fältanteckningar från informella samtal med lärare och elever 
mellan lektioner. 

Den etnografiska studien inleddes med klassrumsobservationer och insamling av 
skolmaterial och undervisningsmaterial. Det första året valdes för att kunna stu-
dera inflytande, med argument från tidigare forskning om att det är i övergångar 
till nya stadier som processer för inflytande blir som mest synliga. Denna forsk-
ning betonar att det inledningsvis sker en slags förhandling om hur den nya peda-
gogiska praktiken ska te sig, som så småningom blir accepterad och normaliserad 
(Ball, 1980; Larsson, 1993) Under vårterminen, drygt ett halvår från att studien 
startade, började jag intervjua eleverna i klassen individuellt. Jag hade då en ganska 
god uppfattning om de olika lärarnas pedagogiska praktik. Eleverna fick bland annat 
frågor  om vilken undervisning de föredrog och vilken de inte tyckte om. Tanken 
var att kunna se om eleverna kunde formulera goda exempel på undervisning och 
om de hade någon kritik. Därefter om de kunde använda de goda exemplen för att 
ge förslag på hur den mindre bra undervisningen kunde förbättras. Och slutligen 
frågor om de agerat för inflytande i försöka att påverka undervisning som de upp-
fattade som mindre god till någon form av förändring. I detta sammanhang nämnde 
eleverna oberoende av varandra (eftersom de intervjuades individuellt) nästan ute-
slutande en lärare som exempel för undervisning de föredrog, som jag i denna artikel 
valt att kalla Gunnar som undervisade i Geografi och en annan som exempel för 
undervisning de inte tyckte om, Hans som undervisade i Historia. 

Anledningen till att detta studerades närmare var att genom Hans pedagogiska 
praktik, vars undervisning eleverna inte föredrog, hade eleverna till en början stora 
möjligheter till inflytande över innehållet, medan Gunnars undervisning nästan 
inte gav några möjligheter till inflytande alls. Att eleverna föredrog en pedagogisk 
praktik som inte inbjöd till inflytande över innehållet står i paradoxal motsättning 
till styrdokumentens och Skolinspektionens (2012) intentioner med normkritiskt 
lärande genom ökat inflytande över undervisningens innehåll. Jag valde därför att 
analysera de två lärarnas pedagogiska praktik. Det var med andra ord intervjusvaren 
från eleverna som gav intresse för att studera lärarnas pedagogiska praktik utifrån 
detta perspektiv. Hela läsårets fältanteckningar från Gunnars och Hans lektioner 
(elva lektioner i vardera ämne) analyserades sedan utifrån hur lärarna öppnade upp 
för eller begränsade möjligheter för inflytande över undervisningens innehåll. 
Materialet kategoriserades sedan utifrån introduktion, genomförande och exami-
nation. Materialet innehåller med andra ord flera exempel på de båda lärarnas in-
troduktioner, genomförande och examinationer.

Teoretiskt gjordes detta genom att använda Basil Bernsteins (1990; 2000, s. 37) 
kodteorier om regler (distribuerande, rekontextualiserande och evaluerande reg-
ler). Analysen följer Bernsteins (1990, s. 159) argumentation som säger att sociali-
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sering av normer är socialisering in i någon annans röst och förverkligandet av sin 
egen. Röster är dock aldrig neutrala och normers (re-)kontextualisering i undervis-
ning kan ge olika utfall beroende på klassrumspraktikens klassifikation av ämnen 
eller kompetenser, det vill säga undervisningens utfall kan skilja sig mycket åt 
om den fokuserar reproduktion av faktakunskaper eller om den fokuserar förmed-
landet av kompetenser så som till exempel inflytande. I bedömning och exami-
nationer är lärarens klassifikation främst synligt genom lärarens poängsättning. 
Under mer öppna klassrumssamtal är klassifikationen vanligtvis främst synligt 
genom lärares stöd till elevers uttalanden. Kodbegreppet innefattar regler för hur 
kunskap förmedlas och genereras. Inom skolan finns värderingar för hur kunskap 
förmedlas och vad som värderas som kunskap. En tydlig värdering av kunskap och 
hur kunskap förmedlas sker genom bedömning och examination, där läraren i in-
teraktion, muntligt eller skriftligt, med elever genom val av stoff och bedömning 
av elevers svar, visar vad som ses som viktiga kunskaper och accepterade sätt att 
kommunicera. Ämnens klassificering och undervisningens inramning innehåller 
därmed pedagogiska koder för vad som inom skolan räknas som värdefull kunskap 
(se Rosvall, 2013 för exemplifiering). Begreppen klassifikation och inramning ligger 
dessutom nära betydelsen av ”ämnesmarkörer” som är ett vanligt använt begrepp 
inom forskning i samhällsorienterade ämnen (Kristiansson, 2014). I analysen an-
vänds dessutom Bernsteins förståelse av begreppen synlig och osynlig pedagogik 
(se Beach & Öhrn, 2011, s. 11 för en sammanfattning). De analytiska begreppen 
synlig och osynlig pedagogik kommer att förklaras fortlöpande i texten när de an-
vänds.

RESULTAT
Klassrumspraktiken i den studerade klassen förändrades under läsåret. Till en bör-
jan var fler elever aktiva i det offentliga klassrumssamtalet medan det mot slutet 
var mer eller mindre samma elever som var aktiva alla lektioner, främst medel-
presterande pojkar. Lärarna hade till synes en pedagogisk metod som de bara i liten 
utsträckning varierade (förutom Hans som gör större förändringar i sin pedagogiska 
praktik, vilket vi kommer att se nedan). Hur mycket inflytande eleverna hade 
över undervisningen varierade mellan lärare men varje lärare höll sig vanligtvis 
inom ”sina” ramar. Eleverna gjorde sällan anspråk på att få inflytande över un-
dervisningens innehåll om de inte erbjöds den möjligheten och dessa erbjudanden 
var få. Utifrån de klassrumspraktiker som studerades kan Gunnars och Hans pe-
dagogiska praktiker ses som varandras ytterligheter och de lärares praktiker som 
inte presenteras i denna artikel skulle kunna läggas in på en glidande skala mellan 
de två. Men fler lärare hade inslag av en pedagogisk praktik som i denna artikel 
exemplifieras av Gunnars. 

Eleverna gav flera exempel på hur undervisningens innehåll och form kunde för-
bättras men hade nästan i inget fall agerat för att förändra undervisning. När elev-
erna skulle ge exempel på vad som de uppfattade som god undervisning nämnde 
nästan alla elever Gunnar (geografi) och som ett exempel på mindre god undervis-
ning nämnde nästan alla elever Hans (historia). Då mitt intresse var elevers infly-
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tande var detta något som för mig var intressant att studera vidare, eftersom Hans 
pedagogiska praktik var den som gav störst utrymme till att påverka undervisning-
ens innehåll och form. Gunnars pedagogiska praktik gav nästan inget utrymme för 
inflytande över detsamma. Det blev därför intressant utifrån detta perspektiv att 
analysera de båda lärarnas pedagogiska praktik för att genererar nya kunskaper om 
och i så fall hur elevers attityder för att agera för inflytande påverkades genom hur 
innehåll introducerades, arbetades med och examinerades. 

Gunnars pedagogiska praktik var vad som utifrån Bernsteins (1990, s. 53; se också 
Beach & Öhrn, 2011, s. 11) terminologi skulle kunna beskrivas som en synlig 
pedagogik, det vill säga, en pedagogik som är karaktäriserad av en tydlig struktur 
där läraren förmedlar kunskap till eleven och där läroboken till stor del styr inne-
hållet. Nedan följer ett utdrag som visar hur en av Gunnars lektioner normalt såg ut:

Gunnar [läraren] kommer och öppnar dörren. Efter att han har släppt in alla 
elever går han uppför gången mellan bänkarna till katedern. Introduktionen av 
lektionen börjar redan när han släpper dörrhandtaget. Eleverna skyndar sig att 
hitta en plats och ta upp sina böcker. Gunnar pratar om den ekonomiska krisen 
utifrån vad som skrivits i dagens tidningar. Han ställer frågor och några pojkar 
svarar. Efter ett tag kopplar han den ekonomiska krisen till dagens tema för 
undervisningens innehåll. […] Gunnar går igenom ett antal begrepp och dess 
betydelse. Han skriver dem på tavlan och berättar hur de kan förstås. […] När ge-
nomgången är klar delar Gunnar ut instuderingsfrågor som kan lösas genom att 
hitta svar i läroboken. Eleverna börjar arbeta med instuderingsfrågorna och Gun-
nar går runt och hjälper de elever som räcker upp handen. Elevernas frågor gäller 
främst vad som kommer på provet, inte så mycket frågor som skulle kunna ge 
fördjupad förståelse. […] Gunnar signalerar att arbetet med instuderingsfrågorna 
är slut. Det är dags för genomgång. Gunnar frågar instuderingsfrågorna i ordning 
och samma pojkar som var aktiva under inledningen räcker upp handen och 
svarar. Elever som inte varit så aktiva med att hitta svar på instuderingsfrågorna 
är nu aktiva med att fylla i svar allteftersom Gunnar ger svar. […] Gunnar avslutar 
lektionen med att säga vad de ska göra nästa gång. (Fältanteckning, oktober 2008)

Gunnar gav i sin pedagogiska praktik lite utrymme för att påverka undervisning-
ens innehåll. Det hände egentligen bara när elever under introduktionen ställde 
frågor som påverkade innehållet i mindre utsträckning. Gunnar svarade då vanligt-
vis på frågan men återvände snart till det innehåll som han bestämt på förhand och 
som till stor del var styrt av lärobokens innehåll. Det som slutligen examinerades 
och som var underlag till elevernas betyg var främst skriftliga prov som innehöll 
några av de instuderingsfrågor som eleverna hade svarat på under tidigare lektioner. 
Så här beskriver Stina i en intervju Gunnars undervisning:

Intervjuare: Hur skulle du beskriva en bra lektion?

Stina: Den bästa tror jag är, eh, Gunnar. Han är väldigt bra. Han undervisar på ett 
roligt sätt. Han är som en rolig gammal farbror. Ja, jag tror att han är bäst.

Intervjuare: Så du tycker att det han gör är roligt?

Stina: Ja, och även om han pratar mycket om det som han själv har gjort så har 
det ändå med lektionen att göra.

Intervjuare: Har han bra examinationer också? Som prov och presentationer?



TEMA:  EXAMINATION FÖR LÄRANDE? PERSPEKTIV PÅ STYREFFEKTER 
Per-Åke Rosvall

58  UTBILDNING & LÄRANDE 2015 ,  VOL 9,  NR 2

Stina: Ja, inte för svåra frågor och proven är inte för långa. Instuderingsfrågorna 
och inget annat. (Intervju, mars 2009)

Eleverna i samhällsvetarklassen beskrev i intervjuerna att de var nöjda med Gunnars 
undervisning, då den var tydlig från instruktion, genomförande till examination. 
De menade att det var lätt att på förhand avgöra hur väl de skulle klara ett prov 
och hur de låg betygsmässigt. Det fanns få invändningar mot att undervisningens 
former inte varierades i någon större utsträckning. Tina var ett undantag som först 
kommenterar Gunnars undervisning men sedan sade mer allmänt att lärare borde 
variera sig mer men menade samtidigt att det inte gick att förändra:

Tina: Jag tycker att lärarna kunde variera sin undervisning mer.

Intervjuare: Menar du sättet ni arbetar?

Tina: Ja!

Intervjuare: Är det något du vill ta upp på ett klassråd?

Tina: Jag vet inte, du vet, eh, det är några som vill göra så lite som möjligt och 
som är nöjda med att läraren står vid vita tavlan och föreläser. De skulle säkert 
bli sura och det är tveksamt att lärarna skulle ändra sig. (Intervju, februari 2009)

Tina vill inte göra sina klasskamrater sura genom att försöka påverka undervisning 
och det var inte fler elever som under intervjuerna uttryckte att de ville att Gunnars 
undervisning skulle vara mer varierad. Vad det gäller synpunkter på innehållet var 
svaren mer motsägelsefulla, det vill säga de kunde både säga, mer allmänt men 
också i relation till Gunnars lektioner, saker i linje med att läraren vet bäst som i 
exemplen nedan:

Intervjuare: Tycker du att du kan påverka undervisningens innehåll? 
Robin: Oh, det spelar ingen roll. Läraren vet bäst, eh, eller hur? (Intervju, april 
2009)

Intervjuare: När och hur tycker du att du kan påverka i skolan? 
Saga: Lärarna frågade i början vad vi vill göra. Det händer inte så ofta längre. Det 
är ok! Eh, tror jag. (Intervju, mars 2009)

Intervjuare: Tycker du att ni har inflytande i skolan? 
Peter: Jag har alltid gått i skolor där du inte kan göra något. Så jag bryr mig inte 
så mycket. Men det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det 
skulle göras. (Intervju, mars 2009)

Men de kunde också säga saker som antydde att de inte var nöjda med innehållet 
och att de tyckte att det var för faktainriktat och att de var mer intresserade av att 
diskutera vad som skulle kunna sammanfattas som ideologi. Man skulle förenk-
lat kunna säga att Gunnars undervisning i Geografi låg närmare kursens centrala 
innehåll om: ”Jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och 
förändring över tid och rum” medan elevernas önskan snarare skulle kunna be-
skrivas utifrån det centrala innehållet: ”Etiska frågor kopplade till konkurrensen 
om jordens resurser, alternativa och möjliga vägar till social rättvisa och hållbar 
utveckling”[2]. Eleverna hade under informella samtal mellan lektioner och inter-
vjuer en del synpunkter på innehållet och efterfrågade i allmänhet en ideologisk 
förståelse för social rättvisa och hållbar utveckling. Till exempel ville de flesta av 
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eleverna arbeta som poliser, jurister, med ideellt arbete (främst i annat land) och 
i omsorgsyrken med argument utifrån att utjämna sociala orättvisor. Det fanns 
dock inga exempel utifrån klassrumsobservationerna att eleverna försökte påverka 
undervisningen mot ett sådant innehåll och till exempel Peters svar ovan antyder 
att han har vant sig vid en pedagogisk praktik där elever inte har så mycket infly-
tande. I förlängningen betyder det att Gunnars pedagogiska praktik framstår som 
en typ av undervisning som eleverna är vana och insocialiserade i och därmed inte 
verkar ifrågasätta. 

Förutom Stina i exemplet ovan var det få elever som nämnde examinationerna 
som viktiga för att de uppskattade Gunnars pedagogik. Men det var ändå tydligt 
utifrån hur de agerade att examinationer och möjligheter att på förhand kunna 
säga ungefär hur man låg till i ett ämne var viktigt för hur eleverna såg på under-
visningen och hur man uppskattade den pedagogiska praktiken. Detta blev synligt 
i och med hur de agerade under Hans lektioner.

Hans introduktioner och genomförande av undervisning var, till skillnad från 
Gunnars, vad som utifrån Bernsteins (1990, s. 53; se också Beach & Öhrn, 2011, 
s. 11) terminologi skulle kännetecknas som en osynlig pedagogik, det vill säga, en 
pedagogik som är karaktäriserad av en svag hierarkisk ordning mellan lärare och 
elev med ett innehåll som fokuserar kompetenser snarare än att förmedla fakta 
och skapar utrymme som är tänkt att fyllas av eleverna snarare än läraren. Nedan 
följer ett utdrag som visar hur en av Hans lektioner normalt såg ut:

Hans [läraren] introducerar dagens tema genom att skriva det på tavlan. ”Varför 
blev några av flodkulturernas stater mer beständiga än andra?” Hans förklarar att 
nästkommande tisdag ska eleverna redovisa när, var, hur och varför vissa händelser 
kopplade till dagens tema inträffade. Hans informerar att läroboken kan vara 
huvudkällan till information men att det också är tillåtet att använda dator och 
böcker i biblioteket. […] Introduktionen är ganska kort (5 minuter) och när den 
är avslutad börjar eleverna arbeta. De flesta lämnar klassrummet. Jag känner mig 
lite förvirrad över vad det är tänkt att eleverna ska göra och hur de förväntas redo-
visa på tisdag. Hans kommer fram till mig och berättar att han vill se vem som 
arbetar med vem och att eleverna ska reflektera över varför vissa saker förändras 
medan andra inte gör det. Han fortsätter med att berätta att svaret på dagens 
fråga är att vissa stater inte blev attackerade utifrån på grund av geografiska 
omständigheter [det vill säga vissa stater var skyddade av bergskedjor, hav eller 
öken]. (Fältanteckning, september 2008)

I början av läsåret var det här ett typiskt exempel på Hans pedagogiska praktik. 
Det var vanligt att han i tillägg till det som beskrivs ovan sade saker som: ”sök 
information utifrån eget intresse” eller ”fyll det här temat med vad ni tycker är 
intressant”. Innehåll och var och när eleverna skulle arbeta var inte tydligt reglerat. 
Intervjuer och fältutdrag visade att det var något som eleverna tyckte var svårt att 
hantera: 

Jag hittar en grupp med elever i ett grupprum ovanför biblioteket. Jag frågar om 
jag får komma in och se hur de arbetar. Jonas säger att jag är mer än välkommen 
eftersom de inte vet hur de ska lösa uppgiften. ”Du kan kanske förklara för oss?” 
Jag frågar hur de förstått uppgiften. Peter och Jonas ger sina förklaringar och jag 
säger att jag förstod det som Peter. (Fältanteckning, oktober 2008)
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Det var vanligare att eleverna frågade mig frågor om hur uppgifter skulle lösas un-
der Hans lektioner än under andra lärares lektioner. Det kan bero på att eleverna 
oftare under Hans lektioner än andra lärares arbetade i utrymmen utanför klass-
rummet. Jag kunde därför vara den enda vuxne som fanns till hands att fråga. Men 
det kan också bero på att eleverna tyckte att det var svårt att veta vad de skulle 
göra och var osäkra på vilket innehåll som räknades som giltigt för att lösa uppgiften, 
då de flesta av deras frågor gällde just dessa saker.

Hans introduktioner och genomförande uppmuntrade med andra ord till inflytande 
över innehåll och undervisningens former, det vill säga kännetecknades av en 
osynlig pedagogik. Hans examinationer däremot kännetecknades av en synlig pe-
dagogik, som i exemplet ovan ”svaret på dagens fråga är att vissa stater inte blev 
attackerade utifrån på grund av geografiska omständigheter”. Svaren utgår från 
det som kännetecknar en synlig pedagogik, det vill säga utgår från läroboken och 
ett innehåll där läraren vet svaret på förhand, med andra ord en undervisning som 
lämnar lite utrymme för eleven att påverka. I exemplet ovan redovisades svaret 
muntligt men också de skriftliga proven var uppbyggda på samma sätt, det vill 
säga examinerade främst fakta och begrepp som kunde återfinnas och förklarades i 
läroboken. Att det främst var fakta som bedömdes och examinerades muntligt och 
på proven var något som för de flesta av eleverna verkade komma som en överrask-
ning. En elev, Anna, menade att osäkerheten kring vad Hans förväntade sig för svar 
gjorde att hon kände sig dum: 

Anna: Jag kan inte säga att jag är särskilt förtjust i Hans undervisning. Han får en 
att känna sig så otroligt dum. Det får en att inte säga någonting, eftersom, om du 
gör det, då blir du liksom dumförklarad. (Intervju, februari 2009)

Hans var den lärare som i ord mest uppmuntrade eleverna till att ha inflytande 
över undervisningens innehåll och former och var mest tydlig med att eleverna 
skulle delge sin åsikt om det som diskuterades. När eleverna kom med åsikter eller 
styrde tematiken utifrån eget intresse och det uppfattades av Hans som om att 
det inte hörde till ämnet, visade han det tydligt (”du blir liksom dumförklarad”) 
genom kroppsspråk eller ord. Konsekvensen blev därför den motsatta, det vill säga 
trots att han uppmuntrade eleverna att delta förblev de tysta, vilket Peter kom-
menterar i en intervju:

Peter: Hans är den som uppmuntrar oss att prata mest, men på hans lektioner är 
vi som tystast. (Intervju, mars 2009)

Osäkerheten kring vad som bedömdes eller examinerades blev också tydlig vid 
terminens första skriftliga prov. Knappt en tredjedel av klassens elever klarade 
gränsen för godkänt och bara ett par fick högsta betyg. Hans förändrade inte sitt 
sätt att introducera teman eller hur lektioner genomfördes efter detta utan fort-
satte på samma sätt. Däremot valde han att ha en muntlig examination vid nästa 
tillfälle för att kunna ”hjälpa elever på traven” om de inte klarade av att utveckla 
sitt svar tillräckligt mycket för att få godkänt. Vid momentet efter det som hade 
examinerats muntligt genomfördes återigen ett skriftligt prov och också denna 
gång var det endast cirka en tredjedel av eleverna som klarade gränsen för godkänt. 
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Hans valde då att ha vad han kallade ett krismöte när han återlämnade proven och 
delgav resultaten:

Hans håller proven som i en rulle i handen när han går genom lektionssalen fram 
till katedern. Väl framme vänder han sig om och berättar sedan att det är få som 
klarat godkänt och att de därför inte ska bli chockade när de får tillbaks provet. 
Han säger att de ska få en chans att rätta till ”det här”. […] Han delar ut proven. 
Det blir lite rörigt och elever småviskar lite här och där. När det lugnat sig säger 
Hans att de som fått underkänt på något av de skriftliga proven får chansen att 
komplettera. De får göra samma uppgift som de har fått underkänt på och kom-
plettera utifrån boken. De ska lämna in kompletteringarna så snart som möjligt 
och de kan inte komplettera till ett betyg över godkänt. […] Hans tystnar en 
stund och säger sedan: ”Hur ska vi komma till rätta med det här. Hur tycker ni 
att vi ska förändra undervisningen så att ni inte får underkänt igen?” Det är tyst 
i klassrummet. Ingen elev säger något. Hans fortsätter: ”Hur tycker ni att vi ska 
göra?” Då bryter Ola tystnaden och säger: ”Det vore bra med fler lektioner där 
du säger det som kommer på proven.” (Fältanteckning, november 2008).

Efter att Ola kommer med sitt förslag så kommer andra elever med fler förslag i 
samma riktning. Eleverna menar att Hans i större utsträckning får ta ansvar för 
undervisningen genom mer traditionell katederundervisning i klassrummet. Hans 
ändrade därefter sin undervisning och den kom att i större utsträckning likna 
Gunnars, det vill säga även introduktioner och utförande kunde sägas kännetecknas 
av en synlig pedagogik. 

Trots att Hans och Gunnars introduktioner och genomförande av undervisning 
i mångt och mycket skiljde sig åt var deras examinationer och bedömningar 
likartade. Båda fokuserade fakta och förklaringar av begrepp. Gunnars och Hans 
fokus på faktakunskaper i examinationer skulle kunna förklaras genom intervjuer 
med dem och hur de resonerade kring kunskapssyn och elevernas möjligheter att 
ta till sig kunskaper. 

Gunnar: Man behöver lära sig fakta innan man lär sig något annat. Man behöver 
en plattform för att kunna utveckla andra färdigheter. (Fältanteckning, november 
2008)

Hans: […] grundskolan blir ju inläsning av fakta på ett helt annat sätt. Det är ju 
mening att de ska ha med sig när de kommer hit. Men jag får nog säga att hela 
den här faktabiten har minskat så pass mycket att det vi kan göra här är att läsa 
fakta och mindre analysera.

Intervjuare: Menar du att kunskaperna bygger på varandra?

Hans: Man kan kanske reflektera lite men var kommer de när de inte har något 
att bygga det på. (Intervju, april 2009)

Både Gunnar och Hans uttrycker det som att faktakunskaper är en form av bas-
kunskaper som man behöver för att utveckla ”andra färdigheter”. Hans menar att 
eleverna i större utsträckning borde ha med sig dessa kunskaper från grundskolan. 
På den direkta frågan om kunskaperna fakta, reflektion och analys bygger på var-
andra, uttrycker Hans att de gör det och Gunnar mer indirekt genom att säga ”man 
behöver en plattform”.
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ANALYS OCH DISKUSSION
Utifrån resultatbeskrivningen ovan kan vad som var kännetecknande för Hans och 
Gunnars pedagogiska praktik i början av terminen sammanfattas som i följande 
tabell:

Hans Gunnar

Introduktion Osynlig pedagogik Synlig pedagogik

Genomförande Osynlig pedagogik Synlig pedagogik

Examination/bedömning Synlig pedagogik Synlig pedagogik

Vi kan se att Hans och Gunnars pedagogiska praktik skiljer sig åt avseende intro-
duktioner och genomförande men att inflytande över innehållet i examinationer är 
svagt och kännetecknas av en synlig pedagogik med stark klassifikation och styrning 
mot faktakunskaper. Hans och Gunnars orientering mot att mäta faktakunskaper 
är kanske inte överraskande med tanke på tidigare forskning som visar att bedöm-
ning inom samhällsorienterade ämnen har just detta fokus (Jansson, 2011; Mattsson, 
1989; Mintrop, 2002; Odenstad, 2010). Men Hans praktiserade inledningsvis en 
undervisning med svagare klassifikation och inramning och uppmuntrade infly-
tande men eftersom Hans bedömningar och examinationer implicerade ett starkt 
fokus på fakta, efterfrågade eleverna tydliga och specifika instruktioner, det vill 
säga utifrån Bernsteins termer en synlig pedagogik (Bernstein, 1990). Den paradox 
som uppstod i skillnader mellan hur Hans introducerade teman och hur de genom-
fördes å den ena sidan och vad han bedömde å den andra skapade en osäkerhet hos 
eleverna snarare än incitament för inflytande. Hans tar därefter upp en, vad som 
skulle kunna kallas en mer traditionell och konservativ undervisning (jfr. Beach, 
2008). Eleverna ville vara säkrare på att de inte misslyckades och när läraren exa-
minerade utifrån vad eleverna upplevde som en dold agenda, efterfrågade eleverna 
en mer synlig pedagogik, då det skulle ge dem bättre möjligheter att prestera bättre 
(på proven), trots att det begränsade deras möjligheter till inflytande. Detta över-
ensstämmer med tidigare forskning i grundskolan (Nyroos, Rönnberg, & Lundahl, 
2004), där eleverna menade att de var svårt att hantera en stor frihet utan styrning 
och uppgifter som hjälpte dem att nå målen (jfr. Rosvall, 2011; Swahn, 2006). I 
fallet med Hans anpassar eleverna inte bara sig efter vad de tror efterfrågas, som i 
exempel i tidigare forskning (jfr. Marton & Säljö, 1976) utan påverkar också Hans 
att anpassa sin pedagogiska praktik utifrån vad han efterfrågar. 

Johansson skriver (i Skolverket, 2002): ”Om eleven, med bibehållen lust och in-
tresse, ska kunna utveckla tilltron till det egna tänkandet och den egna förmågan 
måste eleven själv äga och förstå kunskapsmålen.” (s. 152) I exemplet med Hans 
pedagogiska praktik är det uppenbart att eleverna inte har förstått vilken kunskap 
eller centralt innehåll som efterfrågas förrän efter proven. Men varken i Hans eller 
Gunnars pedagogiska praktik är allt det centrala innehåll som eftersträvas genom 
ämnesplanerna synligt och de förmågor som Sandahl (2015) benämner ”second 
order thinking concepts” berörs sällan eller aldrig. I Gunnars pedagogiska praktik där 
det är tydligt vilka kunskaper som kommer att examineras är det bara visst centralt 
innehåll utifrån ämnesmålen som examineras, det vill säga Gunnars klassifikation 
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av centralt innehåll är snävare än ämnesplanens (jfr. Christensen, 2013; Odenstad, 
2010; Sandahl, 2014). Då eleverna inte äger, förstår eller känner till det centrala 
innehåll som det formuleras i ämnesplanen, (eftersom Gunnars pedagogiska prak-
tik kännetecknas av en förmedlingspedagogik där Gunnar står för stoffurvalet blir 
vissa kunskapsmål omöjliga att se), är det svårt för eleverna att argumentera för 
en förändring av undervisningens innehåll utifrån argument från ämnesplanen. Vi 
ska inte heller här dra förhastade slutsatser om att eleverna ifall de kände till och 
fick hjälp att problematisera ämnens centrala innehåll att de skulle leda till att de 
skulle efterfråga mer inflytande över undervisningens innehåll. Osäkerheten och 
oron hos elever över att inte välja vad som skulle anses som rätt innehåll eller rätt 
litteratur (källor) verkar enligt tidigare forskning (Wijnia et al., 2011) vara stark. Ett 
rationellt beslut för att undvika denna oro, även om de kände till innehåll i ämnes-
planer, skulle därmed ändå kunna vara att välja föreläsningsbaserad undervisning 
(jfr. Beach, 2008).

Denna studie liksom Hjelmérs (2012) visar på att eleverna i allmänhet vill påverka 
mer än vad de blir inbjudna till ”det vore bättre om man kunde vara med och 
bestämma hur det skulle göras” men att de har insocialierats in i en pedagogisk 
praktik där de inte haft mycket inflytande och därför inte tror sig om att kunna 
ha mycket inflytande ”jag har alltid gått i skolor där du inte kan göra något, så jag 
bryr mig inte så mycket”. Dessutom har elevernas tankar om vad klasskamraterna 
skulle tycka stor betydelse för hur eleverna agerar för inflytande ”det är några som 
vill göra så lite som möjligt och som är nöjda med att läraren står vid vita tavlan 
och föreläser, de skulle säkert bli sura”.

I likhet med tidigare forskning (Scouller, 1998; Watkins, 1983) visar en analys av 
Gunnars och Hans pedagogiska praktik att examinationers relevans för hur elever 
lär, hur mycket de lär sig, hur de tar sig an uppgifter och vilket innehåll de tillägnar 
sig/fokuserar har stor betydelse. I exemplen ovan visas att lärarnas attityder till 
ämnet och lärande (jfr. Hansson, 2010; Swahn, 2006)(”man behöver en plattform”) 
med fokus på fakta gör att inflytandet begränsas. Men också lärarnas syn på elev-
ernas kunskaper när de kommer till gymnasieskolan, ”hela den här faktabiten 
har minskat så pass mycket att det vi kan göra här är att läsa fakta och mindre 
analysera”, bidrog till att undervisning som möjliggjorde elevernas inflytande över 
undervisningens innehåll begränsades. Detta kan jämföras med Sandahl (2015) 
som menar att faktakunskaper är viktigt för förmågor som att kunna se kausalitet, 
abstraktion, jämförelser, perspektivtagning och utvärdering men att de också kan 
vara inbäddade i varandra. Det finns därmed inget argument för fakta först och 
analys sedan, eftersom fakta och analys kan bäddas in i samma uppgift.

SLUTSATS

Om läroplanens mer komplexa mål om demokrati och inflytande ska erkännas 
värde i undervisningen (jfr. Korp, 2011, s. 120) visar tidigare forskning (Gibbs & 
Simpson, 2004-05) och exemplen presenterade i denna artikel att eleverna också 
behöver ges återkoppling på och/eller examineras (jfr. Snyder, 1971) utifrån dessa 
mål. Eleverna verkar ha svårt att orientera sig i vad som krävs och ställer inga egna 
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krav på undervisningens innehåll, eller att den ska vara mer varierad för att främja 
kompetenser för inflytande. Eleverna söker en rationell väg till den kunskap som 
bedöms (jfr. Beach, 2008; Beach & Dovemark, 2007) och i de aktuella fallen bedöm-
des kunskaper genom att reproducera vad lärarna föreläste eller fakta som kunde 
återfinnas i läroboken. Det inflytande som Hans uppmuntrade till gavs ingen 
positiv återkoppling eller var del av en examination. Inflytande blev därför utifrån 
elevernas perspektiv snarare en omväg till vad som bedömdes och när eleverna ges 
tillfälle (krismötet) inskränker de sina egna möjligheter till inflytande över inne-
håll och mer varierade arbetssätt. 

Utifrån tidigare forskning, som beskrivs inledningsvis, vet vi att elevers föreställ-
ningar om examinationers utformning påverkar studiestrategier och lärande, till 
exempel mot djupinlärning eller mot ytinlärning. Vi vet också att faktakontroll 
tenderar att driva eleverna mot faktainlärning. Analysen i denna artikel visar dess-
utom att motsvarande förhållande går att skönja i relationen mellan elevinflytande 
och examination. Om eleverna upplever att deras erfarenheter inte värderas ge-
nom examinationer och att svaren är givna på förhand, minskar eller försvinner 
elevernas motivation att påverka undervisningen mot ett innehåll som i större 
utsträckning relaterar till deras egna erfarenheter, oavsett lärarens intentioner. 

POST SKRIPTUM
Elevinflytande i denna bemärkelse ska dock inte ses som ett givet demokratiskt 
egenvärde då vi sett att inflytandet kan leda till att eleverna blir osäkra och där-
med mindre motiverade om de inte vet vilka kunskaper som efterfrågas och hur 
de värderas. En slagsida mot faktakunskaper kan riskera att bara bytas ut mot en 
slagsida mot egna erfarenheter, där dessa erfarenheter inte utmanas mot ny fakta 
och nytt innehåll.
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NOTER
[1] Med undervisningens form menas här hur den utfördes (föreläsningar, individuella uppgifter, 
gruppuppgifter, muntliga eller skriftliga examinationer och så vidare) och var (i klassrummet, i 
biblioteket eller hemma).

[2] Citat hämtade från ämnesplaner i Geografi 1, 100 poäng Kurskod: GEOGEO01 (s. 4). Kan 
även hämtas via skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/
gymnasieutbildning/gymnasieskola/geo?tos=gy&subjectCode=GEO&lang=sv&courseCode=GE

OGEO01#anchor_GEOGEO01 [hämtad 20140924]
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VERKSAMHETSFÖRLAGD 
LÄRARUTBILDNING – RESULTAT 
FRÅN EN FORSKNINGSEXPEDITION I 
SVÅRFRAMKOMLIG TERRÄNG
Jens Gardesten & Henrik Hegender

ABSTRACT
This study examined the case of teacher student failures in School Based Teacher Education 
(SBTE). A questionnaire was distributed to administrators within Swedish teacher educa-
tion campuses, asking how often failures occur and what procedures following a failure 
exam. The results show a rather similar share of failures within TE programs, from within 
1-3 percent. The results reveal different methods when failure is at risk, including preven-
tion strategies and certain formative interventions to support the students’ further deve-
lopment. Normally the cooperating teacher contact the university to inform that a failure 
is at risk, but some TE programs let the teacher educators themselves makes early visits 
in the school placements to make sure if support is needed. Some informants emphasize 
how important it is to avoid “late failures” when students might feel mistreated, no longer 
having the chance to correct or adjust the performances before course ending. Finally, some 
informants explicit note that a failure always is a possible outcome, while other claim the 
most important task is to support the students´ development in different ways. In conclu-
sion, the TE gate keeping function seems to be more or less emphasized.

Keywords: Teacher Education, Assessment Procedures, Failures

JENS GARDESTEN
Doktorand i Pedagogik
Verksam vid institutionen för pedagogik
Linnéuniversitetet, 391 82  KALMAR
E-post: jens.gardesten@lnu.se

HENRIK HEGENDER
Fil.Dr i Pedagogiskt arbete
Verksam vid institutionen för utbildningsvetenskap
Linnéuniversitetet, 391 82  KALMAR



TEMA:  EXAMINATION FÖR LÄRANDE? PERSPEKTIV PÅ STYREFFEKTER 
Jens Gardesten & Henrik Hegender

70  UTBILDNING & LÄRANDE 2015 ,  VOL 9,  NR 2

INTRODUKTION
Vad behöver en lärare egentligen kunna och hur kan en lärarutbildning säkerställa 
att deras studenter verkligen besitter detta kunnande då de tar sin examen? Den 
första frågan är tämligen aktuell inom skolforskningen, åtminstone i bemärkelsen 
hur lärarens agerande och kompetens faktiskt påverkar elevens studieprestationer 
(se t.ex. Håkansson & Sundberg, 2012; Hattie, 2009). 

Den andra frågan berör en av lärarutbildningens funktioner, nämligen uppgiften 
att agera ”kontrollinstans” då nya studentgenerationer söker tillträde till lärar-
yrket. Och i detta avseende har svensk lärarutbildning stundtals varit kritiserad 
och ifrågasatt. Högskoleverket (2005) visar exempelvis hur lärarstudenter upplever 
låga kravnivåer samt uttrycker uppfattningar om att man kan ”glida igenom” 
utbildningen (s. 12). Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter, våren 2011, 
har delvis andra utgångspunkter men kan ändå ses som ett medialt exempel på hur 
man framställer en lärarutbildning med vissa problem och kvalitetsbrister (Zar-
emba, 2012).

Dessa exempel är några år gamla och sedan dess har bl.a. en ny lärarutbildning 
implementerats. Insikterna kring betydelsen av lärares kunnande kvarstår dock, 
och därmed även ett förnyat intresse för hur man kan utveckla samt bedöma detta 
kunnande. Frågorna aktualiseras exempelvis efter regeringens införande av intro-
duktionsperiod, lärarlegitimation samt försöksverksamhet med lämplighetsprov 
inför ansökan till lärarutbildningar. Dessa exempel har i sin tur delvis olika ut-
gångspunkter vad gäller formativ respektive summativ bedömning av yrkeskun-
nande, eller av potential till yrkeskunnande.

Ett sätt att studera såväl olika utbildningsfunktioner samt frågor som rör lärares 
yrkeskunnande är att rikta strålkastarljuset mot ”underkännandets praktik” – och 
mer noggrant undersöka vad som anses vara otillräckligt kunnande, samt hur un-
derkännanden hanteras inom svensk lärarutbildning. Dessa två frågeställningar är 
centrala inom ett större forskningsprojekt där följande studie utgör en delstudie. 
En ytterligare ambition inom projektet är att undersöka det kvantitativa utfallet, 
d.v.s. att kunna få en bild över hur ofta det över huvud taget förekommer under-
kännanden. Mer specifikt avser projektet studera en viss del av lärarutbildningen, 
nämligen den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom olika lärarprogram.

Det finns flera skäl att vara nyfiken på just VFU. Studenterna själva värderar ofta 
denna del av lärarutbildningen högst (Allen, 2009; Lindqvist & Nordänger, 2003). 
Det visar sig också att denna utbildningsdel, om den är väl organiserad och hand-
ledd, ger bäst möjligheter för lärarstudenter att effektivt utveckla undervisnings-
skicklighet (Zach, Harari & Harari, 2011). Det är inom VFU som studenten prövar 
sin förmåga att praktiskt utöva läraryrket eller sin förmåga att använda proce-
durkunskaper (ett begrepp som kan skiljas från påståendekunskaper, jmf Fenster-
macher, 1994; Hegender, 2007). Vidare har det visat sig att även om de formella 
bedömningskriterierna inom VFU ofta innefattar krav på såväl ”kunnande” som 
”vetande”, så är det främst det praktiska kunnandet och procedurkunskaperna 
som står i fokus i själva bedömningssamtalen (Hegender, 2010a, 2010c). Dessa 
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samtal antar ofta en formativ och utvecklingsinriktad prägel där summativa be-
dömningar väldigt sällan uttrycks (a.a.).

Därmed kan det vara intressant att studera de fall som trots allt inneburit en sum-
mativ bedömning i form av ett underkännande. På så vis kan man dels belysa aspek-
ter av lärarutbildningens ”grindvaktsfunktion”, dels få syn på vad som egentligen 
anses som otillräckligt kunnande i detta sammanhang. 

Det finns tämligen lite forskningsresultat att ta del av, inom det här området med 
fokus på den examinerande bedömningen (Goodwin & Oyler, 2008; Hegender, 
2010b; Raths & Lyman, 2003). Goodwin och Oylers (2008) studie visar dock att 
lärarutbildare visserligen menar att bristerna i studenternas praktiska kunskaper 
är relativt lätta att upptäcka, men samtidigt krångliga och bekymmersamma att 
hantera. Spärrar som sätts upp tenderar att bli diffusa och lokala och hanteringen 
grumlas ytterligare genom att låga prestationer ibland kopplas ihop med studen-
ters diagnostiserade inlärningssvårigheter. Underkännanden utvecklas ofta till ut-
dragna processer som upplevs ta mycket tid och kraft från de involverade. ”For one 
student with a problem, it could take 50–100 hours to resolve” (a.a., s. 478).

Vidare har exempelvis Knudsen och Turley (2000) undersökt hur lärarutbildningen 
kan identifiera studenter som löper risk att få underkänt i VFU. Studien visar att 
det oftast är handledaren som ”hissar röd flagg” och att anledningarna till att stu-
denterna upplevs befinna sig i riskzonen varierar beroende på hur långt de kommit 
i utbildningen. Vanligen uppmärksammas de eventuella bristerna inom de första 
fyra veckorna av studentens ”praktik” (a.a.). I anslutning till detta visar Riner och 
Jones (1993) studie att studentens rätt att alltid få öva sig ibland behöver ställas 
mot barnens rätt till god arbetsmiljö, förutsägbara vuxna och en pedagogisk miljö 
med en viss kvalitet. De visar även att studenternas akademiska kunskaper inte 
garanterar framgång vid undervisningssituationer, då kommunikationen i klass-
rummet ofta kräver en annan sorts kunskaper (jämför skillnaden mellan påstå-
endekunskaper och procedurkunskaper). I de fall lärarstudenten uppfattas ha en 
komplex emotionell och/eller kognitiv problematik, kan interaktionssvårigheter 
leda till reaktioner från såväl barn som föräldrar. I dessa fall kan handledare och 
lärarutbildare uppleva svårigheter att motivera och förklara ett underkännande då 
de formella kriterierna inte anses vara anpassade till en sådan problematik (a.a.). 

Avslutningsvis är det dock viktigt att betona att en bedömning inte enbart kan 
tänkas säga något om den som bedöms och dennes prestationer. Den kan också 
tänkas säga något om vilka kriterier och föreställningar som föreligger och om 
bedömningens kontext - t.ex. vilken skolverksamhet som VFU äger rum i. Sud-
zina, Giebelhaus och Coolican (1997, s. 23) skriver t.ex. att ”it appears that some 
failures may not be due to student teacher shortcomings”, och beskriver sedan hur 
problematiska relationer mellan handledare och student kan influera beslutet att 
sedan ge ett underkänt betyg.
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En svårframkomlig terräng
Det finns således några forskningsresultat att knyta an till, men då man eftersöker 
en mer detaljerad bild över området framträder som sagt en tämligen outforskad 
terräng (Goodwin & Oyler, 2008). Ett skäl till detta kan ju helt enkelt vara att om-
rådet ännu ej kartlagts på ett systematiskt sätt, men man kan också tänka sig att 
temat innefattar ett antal intrikata och komplexa strukturer som innebär att det 
kanske inte handlar om något outforskat ”fält” – utan snarare om en ganska dunkel 
och svårgenomtränglig snårskog. Det handlar således om underkännanden, vilket 
till att börja med kan tänkas vara ett särfall inom bedömningsforskningen med  
exempelvis inslag av emotionella, etiska och juridiska dilemman (se t.ex. Duffy, 
2003; Goodwin & Oyler, 2008; Zaremba, 2012). Dessutom sker bedömningen 
inom en triadisk struktur (student, lärosäte, partnerskola) som kräver en viss kom-
munikativ infrastruktur och fungerande ansvarsfördelning. 

Vidare är det som sagt just kunnandet (själva utförandet) inom det yrke man ut-
bildar sig till som faktiskt ska underkännas – en bedömning som dessutom kan 
tänkas försvåras p.g.a. en komplicerad relation mellan språk och yrkeskunnande 
(se t.ex. Göranzon, 2002; Henriksson, 2009; Lindqvist & Nordänger, 2007). Möjligen 
kan språkets eventuella otillräcklighet i att förklara och motivera exempelvis ett 
underkänt praktiskt kunnande, tänkas stå i motsättning till kraven på rättsäker 
bedömning, transparens och begriplighet för alla parter. 

Sammantaget förefaller alltså metaforen ”en svårframkomlig terräng” fullt rimlig i 
det här stadiet och denna uppfattning stärktes också av de pilotstudier som 
vi genomförde under 2010 och 2011. Via mail och telefonsamtal kontaktades då 
några svenska lärosäten och frågor ställdes kring antalet underkännanden, på vilka 
grunder man underkände samt hur dessa fall brukade hanteras. Dessa undersök-
ningar syftade bl.a. till att få en bild över graden av komplexitet kring ”underkän-
nandets praktik”, för att därefter kunna beträda terrängen på ett väl avvägt sätt. 
Slutsatserna landade i en önskan om en initial nationell översiktsbild kring under-
kännandets praktik, d.v.s. att studera detta område utifrån de större ”stigar” och 
”vägar” som vi ändå hittills kunnat ana. På landets alla lärarutbildningar fanns det 
också några personer som verkade kunna guida oss in i denna terräng – nämligen de 
VFU-koordinatorer som på olika sätt deltar i administrerandet av underkännanden 
inom VFU på lärarutbildningar runt om i landet.

SYF TE
Forskningsresultat om den examinerande bedömningen med fokus på underkän-
nanden inom verksamhetsförlagd lärarutbildning är alltså mycket få. Studier med 
en svensk kontext saknas helt. Det bör dock nämnas att det däremot finns en 
mycket stor mängd av studier som studerat den vägledande och handledande for-
mativa bedömningen. Dessa studier har vi dock valt att inte referera till. 

Följande studie avser att belysa hur centrala aktörer vid svenska lärarprogram ut-
trycker att underkännandets praktik i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hanteras. 
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Med centrala aktörer avses s.k. VFU-koordinatorer som vid de flesta lärosäten 
ansvarar för administrationen av lärarstudenters VFU-placeringar. Studiens fråge-
ställningar är: 

Hur beskriver VFU-koordinatorer vid svenska lärarprogram:

1. det kvantitativa utfallet av underkännanden, under en avgränsad 
 utbildningsperiod?

2. de procedurer som äger rum då studenter riskerar att få underkänt 
 eller får underkänt?

Fokus ligger således på att redogöra för frekvensen av underkännande, hur lärar-
program organiserar administrationen kring dessa samt vilka procedurer som an-
vänds då underkännanden identifieras och hanteras.

METOD
Designen för studien utgår från en explorativ ansats eftersom forskningsfältet har 
visat sig vara tämligen outforskat, såväl på ett internationellt som på ett natio-
nellt plan. Vi hade därmed begränsade möjligheter att utgå från tidigare studiers 
forskningsstrategier och beprövade datainsamlingsinstrument, eller bygga vidare 
på någon ackumulerad kunskapsbas kring området.

Därför valdes en flexibel design i stället för en fixerad (Robson, 2002, s. 163ff). I en 
flexibel design sker datainsamling på ett tentativt sätt - prövande och trevande - i 
jämförelse med en strikt fixerad datainsamling, (jfr en helstrukturerad enkät med 
bundna svarsalternativ där man på förhand vet exakt vad man vill samla data om).

Det finns ett antal centrala aktörer inom svensk lärarutbildning som vanligen be-
nämns VFU-koordinatorer. Dessa personer utgör respondenter i föreliggande studie. 
De ansvarar för att koordinera studenters olika VFU-placeringar i förskole- och 
skolverksamheter under utbildningen. Det innebär att de oftast har en kontinuerlig 
kontakt med ”den pedagogiska samordnaren” i kommunerna som i sin tur ansvarar 
för olika skolpartnerområden som inbegriper ett antal skolenheter med förskol-
lärare och lärare som agerar handledare för lärarstudenter. De administrativa upp-
gifterna kan, enligt dem själva, bestå av ”fakturering”, att ”placera studenter”, 
eller att ”organisera fortbildning för handledare”. Men flertalet av dem beskriver 
även operativa arbetsuppgifter vid underkännanden så som att ”stödja VFU-lärare 
vid risk för underkännande”, ”göra en individuell studieplan med studenten inför 
nästa examination” eller ”håller samtal med student vid tveksamheter”.

VFU-koordinatorerna kan också ansvara för att kontrakt mellan högskolor och 
skolor upprättas och att de följs enligt de lagar och bestämmelser som reglerar 
såväl högre utbildning som förskole- och skolväsendet. Kontrakten reglerar vilka 
roller och åtaganden studenter samt lärare i kommunerna och högskolan har. Vid 
de flesta lärosäten upprättas en s.k. VFU-handbok där mycket av ovanstående 
innehåll formellt regleras. 



TEMA:  EXAMINATION FÖR LÄRANDE? PERSPEKTIV PÅ STYREFFEKTER 
Jens Gardesten & Henrik Hegender

74  UTBILDNING & LÄRANDE 2015 ,  VOL 9,  NR 2

Genomförande
Den nationella VFU-konferensen besöktes höstterminen 2011, och en enkät med 
såväl bundna som öppna svarsalternativ delades ut avseende områdena: underkän-
nandets utfall och dess procedurer (Datainsamling 1). Enkäten innehöll även en 
fråga om indikatorer (orsaker till underkännanden). Den frågan behandlas dock 
inte i denna artikel. Tjugo av landets tjugofem lärosäten var representerade vid 
konferensen vilket förklarar bortfallet i materialet. Datamaterialet utgörs dock av 
tjugonio personers svar. De flesta lärarprogram har nämligen fler än en VFU-koor-
dinator. Inför ifyllandet klargjordes vår ambition att fånga VFU-koordinatorernas 
spontana uppfattningar av frågeställningarna.

I enkäten efterfrågades bland annat antalet underkännanden i VFU under det senaste 
läsåret (ht 2010-vt 2011). Denna fråga visade sig vara möjlig att tolka på olika sätt. 
Det var i enkäten inte självklart om antalet underkännanden skulle relateras till 
totalt antal lärarstudenter vid lärosätet och/eller antal VFU-placerade studenter. 
Detta var en av anledningarna till att ytterligare en datainsamling gjordes genom 
kompletterande telefonsamtal/mail till de olika lärosätena (Datainsamling 2). Vid 
Datainsamling 2 efterfrågades endast antalet underkännanden i VFU under den 
senaste terminen i direkt relation till antalet VFU-placerade studenter under sam-
ma period. VFU-koordinatorerna kunde vid detta datainsamlingstillfälle justera 
sina tidigare uppskattningar (mot lärosätets dokumentering) och besvara frågan på 
ett mer precist sätt. Vid denna datainsamling kontaktades också resterande läro-
säten, som inte var representerade vid konferensen. I Datainsamling 2 tillfrågades 
därmed samtliga tjugofem lärosäten i landet som idag har examensrätt för något 
lärarprogram.

Ytterligare empiri har insamlats under det att analysarbetet påbörjats. Denna 
redovisas dock inte som resultat i föreliggande artikel utan används istället i den 
avslutande diskussionen för att problematisera antalsfrågan kring underkännan-
dets praktik. Empirin utgörs av ett nedslag på ett lärosäte och består dels av an-
delen underkännanden inom två andra akademiska yrkesutbildningar, nämligen 
Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet, dels hur kursansvariga för 
VFU-kurser inom lärarprogram uppger hur stort antalet underkännanden är. Dessa 
uppgifter kommer sedan att diskuteras i relation till vad VFU-koordinatorerna 
uppgett. 

RESULTAT
Resultatet presenteras i den ordning som frågeställningarna formulerades: (1) 
kvantitativt utfall (2) procedurer kring underkännanden.

Kvantitativt utfall av underkännanden i VFU
Eftersom antalet underkännanden efterfrågades i relation till antalet studenter 
som gjorde VFU på respektive lärosäte redovisas andelen underkännanden. Vid 
Datainsamling 2 visade det sig att det genomsnittliga utfallet blev 2.9 procent (M) 
(se Tabell 1). Det finns dock fyra värden som avviker kraftigt: två lärosäten upp-
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ger noll underkännanden och två uppger 8 respektive 9 procent underkännanden. 
Kanske kan därför medianvärdet (Md) på 1 procent vara ett mer relevant mått på 
utfallet. Bortfallet i studien blev sex lärosäten av tjugofem (Tabell 1). Utifrån de 
öppna svarsalternativen i enkäten och de samtal vi haft med vissa av informan-
terna uttrycktes det att organisatoriska skäl är orsaken till att man inte får fram 
uppgifter. Detta kan därmed säga något om den snåriga och svårframkomliga terräng 
som underkännandets praktik i VFU verkar vara.

Tabell 1. Antalet underkännanden vid svenska lärarprogram under höstterminen 2011 
(Datainsamling 2). N=25, n=19. Medelvärde=2.86%, medianvärde=1%.

Lärosäten Placerade Underkända Procent

1 53 0 0

2 405 0 0

3 666 4 0.6

4 280 2 0.7

5 1192 9 0.8

6 1073 10 0.9

7 166 2 1

8 850 12 1

9 1290 13 1

10 901 12 1.3

11 462 6 1.3

12 1019 13 1.3

13 200 3 1.5

14 599 13 2.2

15 570 13 2.3

16 450 13 2.9

17 1321 44 3.3

18 88 7 8

19 1357 128 9

Det genomsnittliga resultatet visar alltså att underkännandegraden i VFU på våra 
lärosäten i landet är 2.9 (M) eller 1 (Md) procent. Några lärosäten utmärker sig då 
två av dem uppger noll procent, och två andra uppger åtta respektive nio procent. 
Dessa fyra avvikande uppgifter indikerar något intressant som kan vara värt att 
studera vidare, t.ex. genom olika fallstudier vid dessa två specifika lärosäten.

Tabell 1 ovan består alltså av uppgifter som mailats till oss efter att de olika läro-
sätena mer noggrant undersökt andelen underkännande inom VFU (d.v.s. i Data-
insamling 2). I vår första enkätstudie (Datainsamling 1) ställdes även frågan kring 
hur lång tid VFU-koordinatorerna föreställde sig att det skulle ta för att ta reda på 
en mer exakt uppgift under ett specifikt läsår (2010/2011). Tanken var att svaren 
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på den enkätfrågan skulle kunna relateras till lärosätenas organisatoriska förut-
sättningar i dessa sammanhang, samt graden av tillförlitlighet i de lämnade upp-
gifterna.

De fem svarsalternativen var 1) Ingen tid alls – jag vet, 2) 10-15 min., 3) En halvdag, 
4) En vecka, 5) Vet inte. Ett öppet svarsalternativ fanns också med möjlighet att ge 
kommentarer.

Nio av de tjugonio koordinatorerna uppger man att man inte kan lämna någon 
uppgift, eller inte kan uppskatta hur lång tid det skulle ta att få fram uppgifter 
om antalet underkännanden i VFU (se Figur 1). Skälen som anges handlar bl.a. 
om att organisationen kring lärarprogrammen är stor eller befinner sig under en 
omorganisation, samt att VFU sällan utgör ”ett separat moment, utan integreras 
med teori … (och) i Ladok finns ingen separat rapportering för VFU”. Därmed kan 
orsakerna till ett underkännande i Ladok-systemet vara svåra att veta - i vissa fall 
kan det exempelvis bero på studentens teoretiska inlämningsuppgifter och i andra 
fall på prestationerna under VFU. 

Frågans komplexitet illustreras vidare av enkätsvaren att ”många lärare är inblanda-
de”, att det kan krävas ”samråd med kursansvariga” samt att flera olika institutioner 
är inblandade. 

Nedan redovisas svaren i absoluta tal (Figur 1) och i relativa tal i form av samman-
slagna svarsalternativ (Figur 2).

 Figur 1. 
 VFU-koordinatorernas  
 uppfattningar av hur lång  
 tid det uppskattningsvis  
 skulle ta för dem att ta  
 reda på det mer exakta  
 antalet underkännanden,  
 inom VFU vid lärosätet  
 under ett läsår.

 Figur 2. 
 Procentuell fördelning av  
 VFU-koordinatorernas svar  
 i sammanslagen form.
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I figur 2 visas att endast tjugo procent av koordinatorerna uppger att de har mycket 
god kontroll över antalet underkännanden i VFU. Cirka åttio procent av dem upp-
ger att de inte kan uppskatta denna tidsåtgång eller att de behöver mer än en halv-
dag och upp till en vecka på sig för att få fram uppgifter. 

Då vi vid Datainsamling 2 istället efterfrågade en mer exakt uppgift så bad vi dem 
undersöka endast den senaste terminen (d.v.s. under en kortare tidsperiod samt 
mer i närtid) – och då mailade några informanter in dessa uppgifter ofta inom ett 
par dagar eller en vecka. Sammantaget indikerar dock resultaten att den organisato-
riska strukturen i vissa fall begränsar möjligheten att få tillgång till uppgifter kring 
antalet underkännanden inom VFU på svenska lärarprogram. Den som söker efter 
dessa uppgifter kan således uppleva sig navigera i en förhållandevis ”svårframkomlig 
terräng”, men frågan är om detta kan tänkas vara problematiskt eller negativt i 
något hänseende. Denna fråga kommer vidare att behandlas i den avslutande diskus-
sionsdelen.

Procedurer vid underkännande eller risk för underkännande i VFU
Hur beskriver informanterna själva händelseförloppet, från den första signalen om 
risk för underkännande till dess att ärendet är avslutat? Nedan presenteras inled-
ningsvis en struktur över detta händelseförlopp och därefter beskrivs mer tematiskt 
vad denna struktur innefattar och innehåller, enligt våra enkätsvar.

Ett typfall
Figur tre ger en översiktlig bild över informanternas svar på frågan vad som sker 
efter signal om risk för underkännande inom VFU. Illustrationen visar en sorts 
”typfall” som utkristalliserats efter en analys av samtliga enkätsvar.

Tjugofyra av totalt tjugonio informanter uppger att handledaren vanligen är den 
första som signalerar risk för underkännanden. Då informationen når lärarutbildaren 
på högskolan så åker denna ut och besöker partnerskolan och samtal anordnas 
med student, handledare och lärarutbildare. Om betyget sedan blir underkänt så 
planeras en ”om-VFU” och om underkännandet ändå kvarstår så finns det några 
olika varianter. Några lärosäten erbjuder t.ex. ytterligare en VFU-period, och vissa 
svar antyder att man här håller s.k. ”avrådansamtal”.

Figur 3. En typfallsbild över procedurerna 
vid risk för underkännande i VFU.
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Några avvikelser 
Vid en noggrann analys av enkätsvaren framkommer några lokala avvikelser från 
den övergripande strukturen som framgår i figur 3. Det kan handla om vem som 
först signalerar, hur många möten man anordnar, vilket innehåll och struktur dessa 
samtal har etc. Informanterna beskriver en triadisk struktur som innefattar lärosäte, 
partnerskola samt student och i vissa fall kompletteras denna med en fjärde part: 
”den pedagogiska samordnaren” från fältet som representerar flera partnerskolor 
och som också kan bli inblandad då en student riskerar ett underkännande. 

Man beskriver också hur dessa olika parter och aktörer tilldelas olika ansvar och 
uppgifter. Vissa svar speglar hur lärosätet agerar proaktivt genom exempelvis tidiga 
besök av högskolelärarna som sedan hanterar bedömningsfrågor och fungerar stöd-
jande för såväl student som handledare. Som en motpol finns det också exempel på 
hur handledaren på fältet både signalerar och själv ansvarar för det första samtalet 
med lärarstudenten. I något fall kontaktas även ”den pedagogiska samordnaren” 
inom partnerområdet innan lärosätet kopplas in.

Några få svar indikerar ett aktivt deltagande även av studenten, inom dessa proce-
durer. Då studentens lärande ska dokumenteras poängterar en informant att ”stu-
denten skriver och handledaren skriver” och en annan informant beskriver hur 
bedömningssamtalet ”bygger på studentens självvärdering utifrån kursmålen”. I 
övrigt innehåller datamaterialet även resonemang som speglar en medvetenhet 
om studentens rättigheter i dessa sammanhang. 

Studenträttigheter (och ´att göra rätt´)
Ett exempel på en sådan medvetenhet är formuleringen att studenten har ” möjlighet 
att ompröva beslut” eller att ”studenten har rätt till två omprövningar”.

Men viljan att göra rätt yttrar sig på flera sätt. På en öppen fråga beskriver exempel-
vis en informant att det är viktigt med flera deltagare vid samtal med studenten om 
underkännande – för att ”två ska ha hört vad som sägs” och någon annan betonar 
att ”studenten bekräftar genom underskrift att hon/han tagit del av sammanfatt-
ningen”. Möjligen kan allt detta spegla en beredskap inför framtida processer och 
konflikter kring vad som sagts och hur hanterandet av underkännandet egentligen 
gått till. Att detta kan vara konfliktfyllt och energikrävande finns det flera exempel 
på (t.ex. Sudzina & Knowles, 1993). 

Vad gäller rättsäkerhetsfrågan så beskriver två informanter att ett underkännande 
kräver fler än en bedömare (en s.k. ”second opinion”). Generellt betonas också att 
procedurerna kring underkännanden dokumenteras ordentligt och flera nämner 
även vikten av att de olika parterna verkligen skriver under de dokument som 
upprättas.

Tidsaspekten
Några informanter belyser själva tidsaspekten, det vill säga frågan om när ett 
underkännande kommuniceras eller borde kommuniceras. I det sammanhanget 
betonas vikten av tidig summativ bedömning och vikten av att inte vänta med 
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att diskutera brister som behöver uppmärksammas i ett tidigt skede. Någon ut-
trycker explicit en vilja att verkligen undvika sena underkännanden och en annan 
informant beskriver hur man via ett PM brukar uppmana handledaren att snarast 
kontakta lärosätet vid risk för underkännande. Det finns även exempel på flera av-
stämningar under VFU-perioden (exempelvis s.k. ”halvtidsbedömningar”) vilket 
också ökar chansen att tidigt upptäcka eventuella brister eller problem.

Tidiga summativa bedömningar kan ju också användas som ett underlag för ett 
mer systematiskt arbete med det som behöver åtgärdas. Trots att enkäten handlade 
om lärosätets hanterande av summativ examination (i form av ett underkännande 
inom VFU), så innehåller ändå enkätsvaren flera formativa åtgärder och strategier. 
Man ”identifierar behov av stödinsatser”, upprättar ”handlingsplaner” och håller 
trepartssamtal med fokus på ”stöd och utvecklingsmöjligheter”.

Om-VFU och avrådan
I avslutande resonemang kring procedurerna vid underkännande framkommer 
några lokala varianter då s.k. ”om-VFU” planeras. Enligt Högskoleförordningen 
skall lärosätet tillhandahålla totalt minst två utbildningsperioder vilket alltså 
skulle innebära minst en ”om-vfu” (i de fall då den första perioden bedömdes un-
derkänd). Våra enkätsvar visar att det även kan förekomma fler chanser, och någon 
framhåller också att dessa ska äga rum ”på annan VFU-plats”.

Om underkänt betyg kvarstår även efter nya prövningar så förekommer det några 
olika förfaringssätt. Våra resultat visar hur man antingen försöker avråda från 
fortsatta studier (man håller ”avrådansamtal” eller ordnar samtal med SYV och 
liknande) eller också hur lärosätet agerar grindvakt och stänger av studenten från 
utbildningen. Begrepp som förekommer är t.ex. att studenten ”blir spärrad”. 

Vad gäller avrådansamtalen uttrycker två informanter att dessa samtal utgör en 
sista strategi och dessa svar kan därmed möjligen spegla en nedtonad grindvakts-
funktion hos lärarutbildningen (jämför med de som framhåller själva ”spärren”).

DISKUSSION
Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en del av lärarutbildningen som 
ofta anses vara viktig och som vanligen är förknippad med positiva upplevelser för 
lärarstudenter (Allen, 2009; Lindqvist & Nordänger, 2003). Förutom en utbildande 
funktion så innefattar ju dock även VFU en sorts kontrollfunktion som innebär att 
ett underkänt betyg i vissa fall ändå kan vara motiverat. Denna studie syftade till 
att få en överblick över hur ofta detta förekommer samt hur dessa underkännanden 
hanteras vid svenska lärosäten.

Andel underkännanden
På ett övergripande plan bör man hålla i minnet att en bedömning inte endast kan 
tänkas säga något om den som blir bedömd, eller dennes prestationer. Bedömningen 
säger ju också något om de krav och kriterier som föreligger och – inte minst då det 
handlar om att bedöma praktiskt kunnande – den säger också något om bedömarnas 
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tolkning av yrket och verksamheten samt de krav som verksamheten ställer på 
yrkesrollen.

Med detta i åtanke - hur vanligt är det då att lärarstudenter får underkänt då de är 
ute på sin VFU? Svaren från våra VFU-koordinatorer indikerar att det rör sig om 
en procent (medianvärdet). Men i sammanhanget kan nämnas att vi på ett läro-
säte även vände oss till samtliga kursansvariga för VFU. Då vi summerade deras 
svar visade det sig bli ett något större antal underkännanden än vad koordinatorn 
hade uppgett. Detta torde tyda på att en del kursansvariga avvaktar med att rap-
portera underkännanden till VFU-koordinatorn, och/eller Ladok. Följaktligen kan 
man därmed anta att en viss koordinering av underkännanden sköts av de kurs-
ansvariga själva. Möjligen kan detta betyda att antalet underkännanden tenderar 
att öka då man söker uppgifterna från personer som är mer direkt inblandade i 
bedömningsprocesserna (som kursansvariga är). Ytterligare fördjupade fallstudier 
behövs därmed, och i en kommande delstudie, vid de två lärosäten där många 
underkännanden identifierats, kommer sådana procedurer att studeras. I det av-
seendet torde nyinstitutionell teori kunna vara användbar (Eriksson-Zetterquist, 
2009). Formella strukturer (så som administrativa system) tenderar av olika skäl 
att bli endast löst kopplade till det som sker i praktiken inom en modern orga-
nisation (inom universitet och högskolor). Institutionell teori skulle även kunna 
bidra till ytterligare förståelse för ”underkännandets praktik” i relation till hur det 
dokumenteras och presenteras inom en ”teorins logik” eller ”representationens 
logik” (jfr Czarniawska, 2005). Czarniawska använder dessa två sistnämnda be-
grepp för att visa hur en organisation förhåller sig till det som sker i praktiken, hur 
det dokumenteras och hur det presenteras utåt i relation till andra organisationer 
eller aktörer.

Här kan också nämnas att VFU-koordinatorerna fick möjlighet att med egna ord 
skriva ned något om vanliga orsaker till underkännanden under VFU varpå ”bristande 
ledarskap”, ”passivitet” och ”kommunikationssvårigheter” blev de tre vanligaste 
kategorierna. Några skrev även upp ”frånvaro” som en vanlig orsak och därmed 
kan det vara svårt att slå fast att samtliga underkännanden handlar om bristande 
kunnande (en student kan utebli från sin VFU av många olika skäl). Denna studies 
resultat visar alltså vissa svårigheter i att få en exakt uppgift kring antal underkän-
nanden, men därutöver förefaller det dessutom vara komplicerat att få veta hur 
många av dessa fall som verkligen handlar om otillräckligt kunnande eftersom 
frånvaro ibland, men inte alltid, kan tänkas bero på otillräckligt kunnande eller en 
insikt om att yrket inte passar etcetera.

Samtidigt skulle sådana uppgifter kunna vara användbara vid diskussioner om 
lärares yrkeskunnande och utbildning. En studie av sjuksköterskeutbildningen 
(Duffy, 2003) visade t.ex. att det där var vanligare med underkännanden i teoretis-
ka moment än i praktiska vilket handledare ute på fältet ofta upplevde som proble-
matiskt – t.ex. då de uppfattade en viss övervärdering av akademiskt vetande inom 
denna yrkesutbildning. Frågan är hur det fungerar inom svensk lärarutbildning. Är 
det ”svårare” att underkänna praktiskt kunnande jämfört med teoretiskt vetande 
eller är det kanske tvärtom? Finns det kunskapshierarkier som påverkar och anses 
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vissa delar av en lärarutbildning innefatta mera ”kontroll” och ”spärr” medan an-
dra kanske främst inbegriper ett kontinuerligt lärande och prövande? Några svar 
på dessa frågor kommer att redovisas i kommande studier inom projektets ram. 
En av dessa är Sellbjers (2015) studie om lärares feedback efter examination i lärar-
utbildningens högskoleförlagda kurser. Preliminära resultat indikerar att andelen 
underkännanden i dessa kurser ofta är mycket högre än de är inom den verksam-
hetsförlagda lärarutbildningen.

Vad gäller jämförandet med andra utbildningar så visar vår mailkontakt med ett 
svenskt lärosäte att ett Sjuksköterskeprogram hade 0.9 procent (2 av 222 st.) under-
kännanden inom VFU medan ett Socionomprogram hade 1.4 procent (1 av 73 st., 
den senaste terminen), då vi frågar informanter med en funktion som motsvarar 
lärarprogrammens VFU-koordinatorer. Detta indikerar möjligen att det inte före-
ligger några dramatiska skillnader i andelen underkännanden inom VFU mellan 
dessa olika yrkesprogram. Det intressanta med föreliggande studie kanske snarare 
är att de olika lärosätena gav en ganska samlad bild kring en till två procents 
underkännanden, med undantag för de fyra som utmärkte sig åt ena eller andra 
hållet. Orsakerna till detta kan säkert variera, exempelvis kan det bero på att olika 
terminer innehåller olika VFU-kurser (med skilda kravbilder) eller att enskilda 
kunskapskrav, mål eller bedömningsmatriser får genomslag på olika lärarprogram 
eller lärosäten. En annan mycket trolig orsak är att studentunderlaget varierar 
mellan lärosäten och mellan olika program inom lärarutbildningen (Börjesson, 
2009; Lindblad, 1997). 

Vad gäller diskussionen kring lärarutbildningens kvalitet så förekommer det olika 
utgångspunkter, exempelvis att ”kravnivån uppfattas ofta vara låg” och att det 
ges möjlighet att ”glida igenom” (Högskoleverket, 2005, s. 12), vilket kan ställas 
mot undersökningar som visar att lärarutbildningen ändå upplevs fungera väl och 
gör, enligt studenterna själva, dem väl rustade för det kommande yrket (se Mård-
sjö, Blume & Tegmark, 2012). Om andelen underkännanden inom VFU ska anses 
som en indikator på en yrkesutbildnings kravnivå så pekar våra empiriska nedslag 
åtminstone på att lärarutbildningen inte har lägre krav än andra jämförbara utbild-
ningar. Och på en generell nivå går det heller inte att påstå att det underkänns ”för 
ofta” eller ”för sällan” – däremot kommenterar några av våra informanter (trots 
att vi inte frågat om detta explicit) hur sena underkännanden bör undvikas så långt 
som möjligt. Detta med tidsaspekten inom underkännandets praktik verkar viktigt 
att reda ut och diskutera mer.

Tidsaspekten
När-frågan behöver inte endast användas vid diskussioner kring bedömning under 
t.ex. en fem-veckors VFU, utan även i ett bredare perspektiv kring resonemang 
som rör hela lärarutbildningens utformning. Det förefaller självklart att alla förlorar 
på att människor ägnar många terminer åt en utbildning där deras kunnande strax 
innan examen uppfattas som otillräcklig och betyget blir underkänt. Samtidigt 
innehåller lärarutbildningen en krav-progression och det kan inte anses som själv-
klart att alltid kunna förvänta sig en lärarexamen längre fram, bara för att man 
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klarat de allra första kurserna och terminerna. På samma sätt kan det inte finnas 
några garantier för ett godkänt betyg i VFU, bara för att man anses ha hanterat de 
första dagarna eller veckorna på ett rimligt sätt. 

Men på ett övergripande plan verkar detta med när-frågan (vad gäller bedömning) 
också blottlägga några intressanta grundantaganden vad gäller människosyn och 
yrkeskunnande. I en surveystudie riktad till 900 högskolelärare inom lärarutbild-
ning i USA svarar 33 procent att ”Great teachers are born, not made” (Farkas, 
Johnson & Duffett, 1997). En sådan utgångspunkt kan tyckas lite intressant då 
den uttrycks av lärare inom pedagogik på universiteten – vars uppdrag ändå kan 
tänkas innefatta utveckling av människors förmåga att utöva ett läraryrke. Om 
motsvarande syn även skulle gälla bristande yrkeskunnande (vissa människor 
”saknar det”, helt enkelt) skulle detta kanske innebära en viss hantering av ”när-
frågan” – t.ex. vikten av tidig VFU under lärarutbildningen eller tidig bedömning 
(vid bristande kunnande) under själva VFU-perioden. Utifrån ett sådant synsätt 
blir det viktigt att tidigt upptäcka de som ”saknar det” så att inte onödig tid och 
energi läggs ned på en yrkesutbildning som inte passar personligheten. Argument 
för inträdesprov och lämplighetstester skulle också kunna anföras utifrån en sådan 
logik. Summativa bedömningar får dock en annan funktion om yrkeskunnandet 
istället ses som något alla kan lära sig. De kan ju exempelvis användas som ett 
underlag för de formativa processer som då blir mer relevanta och nödvändiga (jfr 
Tillema, 2009; Tillema & Smith, 2009). 

Denna studie indikerar att lärosäten, vid risk för underkännanden, jobbar såväl 
med bedömning av studentens lärande som med bedömning för lärande, dock med 
något olika emfas i de olika fallen. För att bättre kunna diskutera dessa processer 
bör man troligen också inkludera ”indikatorerna”, d.v.s. frågor kring vilka brister 
det är som är viktiga att ”jobba med” tidigt och vilka brister som kan anses som så 
grundläggande att de motiverar ett tidigt underkännande. 

Ansvarsfördelning och kommunikation
Informanterna i denna studie representerar, i form av VFU-koordinatorer på ett 
lärosäte, en av flera aktörer inom lärarutbildningens VFU. Studenten själv är na-
turligtvis en central part liksom handledaren på den partnerskola där VFU äger 
rum. Som tidigare nämnts förekommer det dessutom ofta en fjärde part, ”den 
pedagogiska samordnaren”, som är en sorts kontaktperson för ett flertal olika part-
nerskolor inom kommunen.

Inom denna triadiska struktur skall det utföras ett antal uppgifter. Dokument 
skall upprättas, ett visst yrkeskunnande ska utvecklas och bedömas, och mellan 
de olika parterna ska det äga rum olika former av kommunikation och samtal. 
Våra svar indikerar att det, inom underkännandets praktik, finns några olika sätt 
att se på ansvarsfördelningen mellan dessa aktörer.

Exempelvis kan lärosätet agera mer eller mindre proaktivt i jämförelse med hand-
ledaren, vilket skulle kunna diskuteras med avseende på vilken part som bäst kan 
anses hantera vilka frågor. Viss forskning blottlägger exempelvis frågan om en 
handledare alltid bör avkrävas summativ bedömning då detta kan influera förtro-
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endet negativt eller motverka en lärande och tillåtande atmosfär (jfr t.ex. Jones, 
2009; Slick, 1997). Här skulle en annan part kanske behöva träda in? Men frågan är 
inte självklar, och man kan tänka sig att handledaren ändå är just den person som 
har bäst förutsättningar att summera ett sammanfattande betyg, och detta behöver 
inte (enligt Yusko & Feiman Nemser, 2008) nödvändigtvis innebära en försämrad 
läranderelation mellan student och handledare, även om det kan utmana den på 
olika sätt.

Det förefaller också som att lärosätet har en övergripande funktion i form av 
myndigheten som har ett helhetsansvar för lärarutbildningen, med student samt 
partnerskola som underordnade aktörer som på olika sätt bör förhålla sig till de 
riktlinjer och anvisningar som ges. Associationerna blir dock andra om man is-
tället föreställer sig partnerskolan/handledaren som centralgestalt, i form av sitt 
yrkeskunnande och sin erfarenhet, eller ”som en myndigförklarad part” inom ”det 
dubbla ägandeskapet” för VFU (Högskoleverket, 2008, s. 36). En tredje tänkbar 
illustration fokuserar istället studenten själv och dennes upplevelse av kommu-
nikationen eller ansvarsfördelningen inom VFU. Sådana synpunkter skulle kunna 
vara värdefulla på flera olika sätt, inte minst om man ser lärarutbildningen som en 
lärande organisation.

Grindvakten och dess funktion 
Man kan alltså konstatera att en av lärarutbildningens funktioner är att agera 
grindvakt då nya studentgenerationer söker tillträde till formell lärarexamen och 
vidare ut i arbetslivet på landets skolor och förskolor. En grindvakt bör kunna 
säkerställa en viss kvalitet och uppmärksamma de fall där kvaliteten är otillräck-
lig i något avseende. Vår studie blottlägger även frågor som gäller studenternas 
tillgång till ”grinden”, t.ex. deras möjlighet och rättighet att få prövas på nytt efter 
ett underkännande. I datamaterialet beskrivs här lite olika strategier och procedurer 
vilket i viss mån är helt i sin ordning eftersom Högskoleförordningen tillåter vissa 
lokala lösningar och procedurer. Samtidigt finns det nationella regelverk som före-
skriver delar av grindvaktens funktion och skyldigheter så som exempelvis krav på 
minst ytterligare en VFU efter ett underkännande samt vissa krav på kommunika-
tion och information till berörd student.

Vid en vidare analys av datamaterialet framträder en viss skiljelinje i synen på lärar-
utbildningen som grindvakt. Här framträder perspektiv som rör det enskilda lärosä-
tets självförståelse. Då det summativa perspektivet betonas framträder en vilja att 
utföra en god kvalitetskontroll vid det aktuella tillfället. Detta innebär naturligtvis 
att grinden förblir stängd i vissa lägen, i de fall studenten har fått underkänt.

Ett delvis annat perspektiv poängterar en beredskap att ändå kunna öppna grinden 
”längre fram”, vid rätt tillfälle, då kvalitén blivit bättre. Här ägnas kraft åt att 
”smörja grindens gångjärn” så att säga, och möjligen kan detta hänföras till synsättet 
att studenten ännu ej har godkänt.

Kanske behöver synsätten inte helt utesluta varandra, men man kan ändå tänka 
sig olika förskjutningar eller positioneringar mellan dessa olika ståndpunkter, 
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samt något olika konsekvenser av dem. Det förefaller t.ex. som om den sistnämnda 
är mer tilltalande ur studentens synvinkel men man kan också tänka sig att den 
förstnämnda i vissa fall bättre öppnar ögonen för andra utbildningar eller yrken 
som i längden visar sig mer lämpliga. 

Avslutning
Ambitionen med denna artikel har varit att presentera en initial delstudie inom 
ett större forskningsprojekt. I inledningen fann vi det rimligt att inte endast tolka 
detta forskningsområde som ett outforskat fält. Det fanns skäl att snarare beskriva 
det som en icke kartlagd ”snårskog”.

Om man ser denna delstudie som en start på en sorts kartritning så har den åt-
minstone resulterat i några skissartade och delvis blottlagda ytor eller stigar. Våra 
”guider” in i terrängen (VFU-koordinatorerna) har bidragit med en grov nationell 
översiktsbild inom underkännandets praktik men också hjälpt oss att rikta nyfi-
kenheten mot de områden som verkar intressanta och viktiga att undersöka när-
mare i kommande delstudier. Inom projektet fortsätter vi därför nu bl.a. genom 
att vända oss till nya informanter i form av handledare ute på partnerskolor samt 
lärarutbildare inne på lärosätena. Ambitionen är bl.a. att beskriva och noggrant 
belysa ett antal fall av underkännanden inom VFU, för att på så vis kunna påbörja 
en mer detaljerad kartläggning. Förhoppningen är bl.a. att nya guider ska bidra 
med sina perspektiv på denna terräng och få möjlighet att beskriva sina egna erfa-
renheter av den. En artikel, som nyligen är publicerad, handlar om indikatorer på 
vad handledare anser vara otillräckligt kunnande bland lärarstudenter (Nordänger 
& Lindqvist, 2015). Ytterligare en artikel är under bearbetning och handlar om 
underkännandeprocedurer vid ett av de lärosäten som i föreliggande studie uppgav 
ha en hög andel underkännanden.
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