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Sammanfattning 

 Vi människor gör dagligen många olika bedömningar antingen genom intuition eller 

mer strategiska där vi genom resonemang kommer fram till ett svar. Syftet med denna studie 

var att undersöka sambandet mellan experters helhetsbedömningar och samma experters 

bedömningar utifrån kriterier. Data samlades in genom en webbaserad enkät som skickades 

ut till lärare på Karlstads universitet vilka utvärderade nya idéer relaterade till undervisning.  

33 personers svar analyserades genom en multipel regressionsanalys och två t-tester. 

Slutsatserna är att 43 % av helhetsbedömningen kunde förklaras av de fyra kriterierna: 

Originalitet, genomförbarhet, användarvärde för studenter och användarvärde för lärare. De 

återstående procenten kan anses vara intuition samt andra kriterier eller personliga 

värderingar. Lärare bör därför begrunda hur de gör sina bedömningar och vilka värderingar 

de lägger in förutom de kriterier som tas upp i kursplanen. 

 

 

 

Nyckelord: intuition, bedömningar, expertis, osäkerhet, lärare 
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Abstract 
 We humans do many different assessments each day; either through intuition or 

more strategic where we through deliberate reasoning arrive at answers. The purpose of this 

study was to examine the link between experts overall evaluations and the same experts 

criteria based assessments. Data were collected through a web-based questionnaire sent to 

teachers at Karlstad University where they evaluated new ideas related to education. Answers 

from 33 individuals where analyzed with a multiple regression analysis and two t-tests. The 

conclusions are that about 43 % of overall assessments could be explained by the four 

criteria: Originality, operability, user value for students and user value for teachers. The 

remaining percentage can be considered intuition as well as other criteria or personal values. 

Teachers should therefore ponder how they make their assessments and what values they put 

in addition to the criteria listed in the syllabus. 

 

 

 

Key words: intuition, assessment, expertise, uncertainty, teachers 
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Förord 
 Innan jag skulle skriva denna C-uppsats hade jag ingen aning om vad jag skulle 

skriva om. Det finns så många intressanta områden inom psykologi och jag kunde inte välja! 

Min handledare pratade om ett projekt som han sysslade med där han nämnde ordet intuition. 

Hm intuition, tänkte jag och smakade på ordet… Ja, det vill jag skriva om. Det är svårt att 

greppa och lite luddigt, men sådant gillar jag. Efter cirka 10 veckor av humörsvängningar, 

tvivel och glädje så har jag äntligen tuggat och blåst bubblor med intuitionstuggummit. Nu är 

det dags att spotta ut det och tacka alla berörda! Ett stort tack till min handledare Lars för all 

feedback och den kunskapen som du har gett mig. Tack till min älskade mamma och pappa 

som alltid tror på mig oavsett hur jag presterar och en stor kärleksful kram till min sambo 

Stefan som under denna tid stöttat mig och skött största delen av hushållssysslorna. Jag vill 

också tacka alla lärare som deltagit i enkäten men även de lärare jag haft under dessa tre åren. 

Tack till mig själv för att jag inte har kastat in handduken, hur jobbigt det än har varit. Till 

sist ett stort tack och lycka till i framtiden till mina kurskamrater. 

 

” Good judgement comes from experience.  

Experience comes from bad judgement. ” 
- Jim Horning 
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Inledning 
 Bedömningar görs dagligen inom olika professioner. En del måste göra en 

helhetsbedömning och snabbt fatta ett beslut och andra tar längre tid på sig genom att 

strategiskt analysera situationen för att sedan göra en bedömning av passande åtgärd. 

Exempel: En sjuksköterska på en akutmottagning får in en patient som visar på olika 

symptom. Sjuksköterskan måste fort göra en bedömning av vad patienten behöver hjälp med. 

En brandman anländer till ett brinnande hus där en prioritering måste göras. Åt vilket håll 

kommer elden att spridas? Finns det människor kvar i byggnaden? En lärare har som uppgift 

att rätta en studiegrupps examinationer. Kriterierna för kursändamålen är givna. Men även 

om svaren på två elevers tentor (A och B) är relativt lika, så tvivlar läraren på att sätta 

likvärdiga betyg. Helhetsintrycket av tenta A ger en starkare uppfattning av förståelse än 

tenta B, vad kan detta bero på? Hur stor betydelse i bedömningsprocessen har kriterierna för 

en kurs i relation till en holistisk bedömning? Vad dessa personer har gemensamt är att de gör 

en helhetsbedömning, men samtidigt har kriterier att följa samt att de har en viss expertis 

inom ett område.             

 Enligt Kahneman (2003) har forskning konstaterat två intressanta föreställningar 

angående våra kognitioner. Den första är att en del av våra tankar är mer tillgängliga än 

andra, de är lättare att percipiera. En tankes tillgänglighet bestäms gemensamt av 

egenskaperna hos den kognitiva mekanism som producerar tanken och av egenskaperna av 

stimuli som väcker den. Den andra jämför den intuitiva- och den analytiska- tankeprocessen 

(Kahneman, 2003). Ett intuitivt tankesätt kan ställas mot ett analytiskt då det intuitiva i en 

beslutsfattande mening kan ses som en automatisk process och det analytiska som en steg-

för-steg process (Betsch & Glöckner, 2010), mer om det återkommer. Den intuitiva processen 

använder sig av all information från minnet som kan relateras till den specifika situationen. 

Den bearbetar alltså all kodad information oavsett vad för slags minne den kommer från 

(Betsch & Glöckner, 2010).     

 Genom vår tids historia har olika definitioner på intuition givits. Jung förklarade det 

1921 i Dane och Pratt (2007) som psykologiska funktioner som genom vårt undermedvetna 

förmedlar perceptioner, Rorty (1976) som direkt uppfattande, Burke och Miller (1999) som 

en kognitiv slutsats som baserats på en beslutsfattares tidigare erfarenheter och emotionella 

lärdomar, samt Kahneman som tankar och preferenser vilka snabbt kommer till medvetandet 

utan reflektion (Kahneman, 2003).     

 Kahneman och Klein representerar varsitt synsätt av intuition och expertis: Klein 

står för Naturalistic decision making (NDM) och Kahneman för Heuristics and biases (HB). 
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Synsättet enligt NDM baseras på fältstudier gjorda på professionella experter inom olika 

områden och handlar om att kartlägga deras kognitiva perceptioner och strategier vid 

bedömningar (Kahneman & Klein, 2009). Fältstudier är en central del av NDM’s skola. De 

vill förstå miljön, restriktionerna och andra påverkande faktorer, samt vilken kunskap och 

vilka färdigheter som krävs vid bedömningar i olika situationer (Lipshitz, Klein, & Orasanu, 

2001). Genom dessa får forskarna en bättre och mer realistisk förståelse för bedömarens 

dilemman och vad som kan påverka (Lipshitz et al. 2001). Intuition enligt NDM ses som 

igenkännande av mönster som bevarats i och plockas fram ur minnet (Kahneman & Klein, 

2009). HB’s synsätt är mer kritiska till experters bedömningar och har genom 

laboratoriestudier funnit belägg för att när experter använder sin intuition då de fått samma 

information om ett scenario, så blir bedömningen ofta olika. Det är alltså svårt att lita på 

intuitionen som en säker grundkälla (Kahneman & Klein, 2009). Deras forskning om 

Heuristics and biases kan på svenska översättas till heuristiker och systematiska avvikelser. 

Heuristiker kan beskrivas som genvägar för tankarna. Genom att systematiskt sålla bort 

information vid beslutsfattande och vid bedömningar så underlättar det processarbetet för de 

kognitiva funktionerna (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011). Kahneman och Klein har dock 

enats och kommit fram till gemensamma slutsatser huruvida experters intuition är pålitlig: 

Intuitiva bedömningar kan baseras på skicklighet men de kan också komma från obefogade 

applikationer av den heuristiska processen. Skickliga experter vet om när de inte kan gör en 

rättmätig bedömning, medan personer som tror sig vara skickliga, inte vet om när de inte kan. 

Ibland kan personer göra en korrekt bedömning i en falsk, oförutsägbar situation vilket leder 

till en illusion av skicklighet och en övertro på sin kompetens (Kahneman & Klein, 2009). 

 Stanovich och West (2000) beskriver ett sätt att skilja på intuition och resonemang 

genom ett två-system perspektiv. System 1 kännetecknas av automatiska, snabba, implicita 

och obesvärade tankeprocesser som ofta är styrda av vanemönster, medan system 2 är 

långsammare, mer analytiska och medvetet kontrollerade processer. Dessa två system bör 

inte belastas samtidigt, de bör alltså inte registrera samma information samtidigt. Risken är då 

att effekten av den kognitiva förmågan försvåras (Stanovich & West, 2000). När en intuitiv 

bedömning görs genom system 1, som visar sig vara ett felaktigt beslut, så kan system 2 i 

efterhand införa en strategi, genom att noggrant resonera fram en annan lösning (Kahneman 

& Klein, 2009).        

 Men vem kan kalla sig expert? Det finns många definitioner på expertis. Shanteau 

(1992) beskriver en expert som en person som genom sitt yrke blivit erkänd och som besitter 

en hög grad av kompetens, skicklighet och som kan prestera på en hög nivå. HB forskare är 
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som tidigare sagt kritiska till experter och deras expertis. NDM förlitar sig på att konsensus 

råder hos de påstådda experterna i deras bedömningar och att denna konsensus bevisar en 

lyckad bedömning. Om denna bedömning går att jämföra mellan de professionella så 

definierar den bästa utav dem normen för expertis inom det området (Kahneman & Klein, 

2009). Enligt Eaude (2014) så kan gruppen lärare antingen vara experter eller besitta en viss 

grad av expertis som ökar med erfarenheten. Tid och erfarenhet spelar en likartad roll i 

utvecklandet av pedagogisk expertis (Berliner, 2004). En lärare som studerat pedagogik på 

universitet och som sedan arbetat som lärare i ca 7 år, har tillbringat ca 15 000 timmar i ett 

klassrum. Endast erfarenhet i ett klassrum bidrar inte till att en lärare kan kallas expert, men 

det är sannorlikt att varje pedagogisk expert har en omfattande erfarenhet av 

undervisningssituationer (Berliner, 2004).      

 Osäkerheten i bedömningar handlar enligt Shoemaker (1993) i (Shoemaker, 2007) 

om hur tillgänglig vetskapen är om den berörda situationen/variabeln, och om den är enkel 

eller svår att förutse. Tversky och Kahneman (1974) pratade om tre heuristiker som vi 

använder för att bedöma sannolikheter och för att prognostisera värden. Dessa var: 

Representativitet, som står för hur vi kategoriserar det vi percipierar. Tillgänglighet, står för 

att vi människor använder oss av den information som är mest lättillgänglig i minnet för oss 

för att tolka en situation, fatta ett beslut eller göra en bedömning. Till sist, anpassning och 

förankring, som står för att vi i bedömningar utgår från en fördom som sedan justeras för att 

ge ett slutgiltigt svar/beslut (Tversky & Kahneman, 1974).  

 Hur tänker lärare när de gör bedömningar? Det har blivit vanligare med 

kvalitetssäkring och att bedömningar noggrant ska motiveras, därför är det svårare för lärare 

att genom sin expertis säga sig veta och bedöma arbeten med intuition (Dunn, Parry, & 

Morgan, 2012). ”Det är som om att bedömarna inte kan se skogen för alla träd.” (Grainger, 

Purnell, & Zipf, 2008, s. 135) Men det är också så att lärare lägger in sin helhetsbedömning 

tillsammans med varje kriterium så att ett rimligt beslut kan fattas (Grainger et al. 2008). 

Enligt Sadler (2008) finns det två viktiga aspekter som en lärare använder: Sin egen 

personliga uppfattning utifrån sin expertis och erfarenhet samt en jämförelse mellan 

studenternas arbeten. I studien av Grainger et al. (2008) visade det sig även att om olika 

lärare bedömer samma arbete, med samma kriterier, så får studenten olika betyg.  

 Vid bedömningar av idéer så kan kriterier användas för att utvärdera hur bra de är 

och om det finns något framtida värde med att utveckla dem. Tre kriterier som användes i 

studien av Magnusson, Netz och Wästlund (2014) visade sig vara användbara: Originalitet, 

genomförbarhet och användarvärde. Tillsammans kan de förklara vikten av en 

8 
 



 

helhetsbedömning (Magnusson et al. 2014). Helhetsbedömningar kan ses som ett alternativ 

synsätt till bedömningar utifrån givna kriterier. Magnusson et al. (2014) kallar detta för ett 

intuitivt förhållningsätt.    

 En fråga som väcks i detta sammanhang är i vilken utsträckning förutbestämda 

kriterier ligger till grund för lärares bedömningar och hur mycket är intuition? System 1 och 2 

som tidigare nämnts kan här kopplas till de kognitiva processerna som sker vid 

helhetsbedömningar respektive bedömningar utifrån kriterier.    

 

Syfte 
 Syftet är att undersöka hur expertgruppen lärare gör helhetsbedömningar av idéer i 

relation till hur bedömningar görs med formella kriterier. 

 

Frågeställningar 

 Hur mycket av bedömningar med de formella kriterierna: genomförbarhet, 

originalitet, användarvärde för studenter och användarvärde för lärare, kan förklara 

helhetsbedömningar av nya idéer kopplade till undervisningssituationer? Spelar graden av 

expertis någon roll? 

Metod 
Deltagare 

 Deltagarna var lärare vid Karlstads universitet. Urvalet var ett tillgänglighetsurval, 

som betyder att de personer som var tillgängliga under den tiden som datainsamlingen skedde 

tillfrågades (Hayes, 2000). En inbjudan till enkäten skickades ut till ca 180 lärare som då fick 

välja om de ville delta eller inte, varpå 34 stycken tackade ja. En respondents data var 

ofullständig och exkluderades, varvid 33 återstod. 15 av de svarande var kvinnor och 18 var 

män. Frågan om antal år som lärare ställdes där M=13,76, SD=10,398, Min=1 och Max=42. 

Bakgrundsvariabeln” grad av expertis” delades in i två grupper utifrån medelvärdet 

(M=13,8). Grupp 1 (N=21) bestod av de som jobbat som lärare 1-14 år och grupp 2 (N=12) 

bestod av de som jobbat som lärare i 15-42 år. 

   
Design 

 Enkäten (se Bilaga 2) bestod av tre delar; en del av två bakgrundsfrågor -kön samt 

hur många år man varit lärare (grad av expertis), en annan del av tre scenarier som beskriver 

nya idéer kopplade till undervisningssituationer där deltagaren fick göra en holistisk 

bedömning, samt en tredje del där deltagaren fick bedöma samma idéer men utifrån givna 

kriterier. Dessa kriterier var originalitet, genomförbarhet samt användarvärde. 

9 
 



 

Användarvärdet är däremot uppdelat i anändarvärde för studenter och användarvärde för 

lärare i denna studie. För regressionsanalysen var beroende variabeln helhetsbedömningarna 

och oberoende variabler var de fyra kriterierna samt grad av expertis. Vid t-testen var den 

oberoende variabeln grad av expertis och beroende variablerna var osäkerhetsbedömningarna 

samt bedömningarna utifrån varje kriterium.  

 

Instrument och Datainsamlingsmetod 

 Datainsamlingen genomfördes via en webbaserad enkät. Instrumentet/enkäten som 

använts för den här studien var egenkonstruerad, baserad på instrumentet som användes i 

artikeln av Magnusson et al. (2014). Enkäten framställdes genom Survey&Report, ett 

webbasserat enkätverktyg som finns tillgänglig via Karlstad universitet. Enkäten gick ut på 

att bedöma tre idéer kring undervisningssituationer. Dessa idéer fabulerades genom 

reflektioner över hur föreläsningar och undervisningsmetoder ser ut idag och hur de skulle 

kunna se ut inom en snar framtid. Studenter rådfrågades om hur de tänkte kring 

studiesituationer och vad som skulle kunna underlätta dessa förhållanden. Sammanlagt 

fabulerades ca sju olika idéer varav nedansående tre valdes ut. Varför just dessa tre valdes ut 

var för att idé 1 representerar ett bättre hälsotillstånd för både lärare och studenter. Idé 2 

representerar en fördel för studenter i deras studiesituation och idé 3 representerar en fördel 

för lärare i deras arbetssituation. Idéerna var:  

 

1) Efter varje timme som går reser sig alla upp i klassrummet och gör yogaövningar i 

10 min med läraren som ledare. Yoga höjer koncentrationsförmågan, motverkar stress 

och förbättrar den fysiska och den psykiska hälsan. Till följd av detta kommer studenter 

och lärare prestera bättre samt ha mindre sjukfrånvaro.  

 

2) Som motivation för studenter att gå på föreläsningar så får man ca 30 kronor 

avskrivet från sitt studielån om man närvarar. Föreläsningar är till för att kunna ge 

studenter en bredare kunskap än vad som ges i litteraturen samt att stimulera till 

diskussioner och kunskapssökande. Tyvärr är det många studenter som inte går på 

föreläsningar utan läser endast kurslitteraturen. Genom att ge dem en ”morot” i form 

av ekonomisk lättnad så kan det leda till att studenter lär sig mer och chansen till att ta 

sin examen ökar.  
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3) Vid tillfällen med obligatorisk närvaro samt vid salstentamen så får studenterna 

identifiera sig genom sitt fingeravtryck. Det finns då t.ex. en skärm när man kommer in 

i klassrummet där var och en får lämna sitt fingeravtryck för underskrift. På så sätt 

slipper lärare ta upp listor och sedan föra in dem i datorn. Studenter skulle heller inte 

kunna skriva i en kompis namn när den inte kan närvara.  

  

 Två olika sorters bedömningar gjordes per idé; en helhetsbedömning och fyra 

bedömningar utifrån formella kriterier som var angivna. Dessa kriterier var: Originalitet, 

genomförbarhet, användarvärde för studenter och användarvärde för lärare. Originalitet - 

syftar till hur kreativ, unik och innovativ idén är. Genomförbarhet - syftar till hur 

genomförbar idén är, både ur ett organisatoriskt- och ur ett praktiskt perspektiv. 

Användarvärde för studenter - syftar till hur värdefull idén är för studenterna i 

studiesyfte. Användarvärde för lärare - syftar till hur värdefull idén är för lärare i 

undervisningssyfte. Under varje svarsalternativ fanns en osäkerhetsbedömning där deltagaren 

fick välja hur säkra eller osäkra de var på sitt svar. Samtliga svarsalternativ fylldes i på en 

VAS-skala, bedömningarna med intervallet 0-100, där 0=Mycket dålig idé och 100=Mycket 

bra idé. Samt osäkerhetsbedömningen 0-10, där 0=Mycket osäker på mitt svar och 

10=Mycket säker på mitt svar. I slutet av enkäten ombads deltagaren att fylla i kön och hur 

många år man varit lärare. 

 

Genomförande 

 När enkäten var färdigkonstruerad skickdes ett mail (se Bilaga 1) ut till lärare inom  

11 olika ämnen vid en av fakulteterna. Detta skickades ut av handledaren till denna studie då 

studenten inte hade tillgång till alla adresser. I mailet tillfrågades personerna om de ville delta 

och studien presenterades tillsammans med information om hur lång tid den skulle ta att 

genomföra, att anonymitet garanteras, att den kan avbrytas när som helst samt 

kontaktuppgifter. Om intresse fanns att delta kunde personen gå vidare till enkäten via en 

länk. Enkäten var tillgänglig i en vecka sedan stängdes den. När svaren kommit in fördes data 

in i SPSS för analys. 

 

Databearbetning 

 Data fördes in från Survey&Report till SPSS och analyserades genom deskriptiv och 

inferentiell statistik. Eftersom studien gick ut på att visa relationen mellan helhetsbedömning 

(beroende variabel) och bedömningar utifrån fyra kriterier (oberoende variabler) så gjordes 
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ett parametriskt test, en multipel regressionsanalys. Enligt Hayes (2000) är detta en passande 

metod om syftet är att se hur oberoende variablar interagerar med en beroende variabel.

 33 personer bedömde 3 idéer var vilket resulterade i 99 idébedömningar. Då 

avsikten var att undersöka relationen mellan helhetsbedömningar och kriteriebedömningar 

slogs samtliga helhetsbedömningar ihop till en variabel. Samma förfarande gjordes med varje 

kriterievariabel och osäkerhetsbedömning. Därmed erhölls N = 3 x 33 i varje analys. Om 

avsikten varit att studera hur bra de olika idéerna bedömdes så skulle analyser gjorts för varje 

idé separat.  

 

Bortfall 

 Ett internt bortfall skedde då ett tekniskt problem i SPSS uppstod. En deltagare fick 

därför räknas bort på grund av att en viss del av dennes data saknades, vilket resulterade i 

kompletta data från 33 respondenter. Under datainsamlingen uppstod ett problem med 

enkäten. Mail inkom från deltagare där de förklarade att en viss mängd text inte syntes när de 

skulle bedöma idéerna. Detta påverkade svarsfrekvensen för studien negativt, då en del 

personer valde att inte slutföra enkäten. 

 

Reliabilitet och validitet 

 Reliabiliteten och validiteten stärktes genom att använda ett mätinstrument som 

baserats på det som användes i studien av Magnusson et al. (2014). Reliabiliteten var där 

testad genom Krippendorf’s Alpha. Tyvärr fanns inte möjligheterna att beräkna 

Krippendorf’s Alpha för denna studie, då funktionen saknades i SPSS. Likheterna mellan de 

båda studierna var att bedömningar efter kriterierna originalitet, genomförbaret och 

användarvärde samt helhetsbedömning återfanns. Det visade sig även att resultaten från 

regressionsanalysen från Magnusson et al. (2014) och denna studie var relativt likvärdiga. 

 Validiteten var även stärkt genom enkätens utformning. Idéerna och 

bedömningsmetoderna var konstruerade så att deltagarna inte var medvetna om att de skulle 

bedöma idéerna efter både en helhetsbedömning och efter kriterier. Kriteriebedömningarna 

var medvetet inlagda efter att helhetsbedömningarna gjorts.   

 Eftersom tio signifikansprövningar gjordes finns det en risk för 

massignifikansproblemet.  
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Etiska överväganden 

 I denna studie har etiska och moraliska aspekter tagits i beaktande. Inom 

forskningsetik är det viktigt att inte utsätta deltagarna i studien för någon form av fara 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer de etiska aspekter som är begrundade. 

 Nyttan för deltagarna i denna studie medför en kunskap om hur lärare använder sig 

av intuition vid helhetsbedömningar. Som lärare kan man då inleda en reflektion över sitt 

eget sätt att bedöma studenters arbeten. I denna studie fanns inga risker för deltagarna. I 

mailet som deltagarna fick fanns information om studien samt deras rättigheter (se bilaga 1). 

Samtycke om att delta skedde genom att antingen besvara enkäten eller ignorera den. 

Deltagandet kunde när som helst avbrytas. Anonymitet garanterades, inga personliga 

uppgifter som kunde spåras tillbaka till deltagaren samlades in. De bakrundsfrågor som 

tillfrågades var kön samt hur många år man varit lärare. Uppgifter om ämnestillhörighet var 

inte av intresse och togs därför inte med. Data som samlades in sparades på en personlig 

dator samt ett USB-minne. Om deltagaren ville ta del av resultatet ombads den att skicka ett 

mail till ansvarig för studien för att sedan få en länk till websidan där uppsatsen publicerats. 

 

Resultat 
 För att svara på forskningsfrågan: Hur mycket av bedömningar med de formella 

kriterierna: genomförbarhet, originalitet, användarvärde för studenter och användarvärde för 

lärare, kan förklara helhetsbedömningar av nya idéer kopplade till undervisningssituationer? 

Spelar graden av expertis någon roll? så gjordes en OLS multipel linjär regressionsanalys 

med helhetsbedömning som beroende variabel och grad av expertis och de fyra 

kriterievariablerna - originalitet, genomförbarhet, användarvärde för lärare och 

användarvärde för studenter - som oberoende variabler. Tabell 1 visar att ca 43 % av 

helhetsbedömningen förklaras av modellen (kriterierna originalitet, genomförbarget, 

användarvärde för studenter och användavärde för lärare + grad av expertis). Kriterierna av 

signifikant betydelse var genomförbarhet, användarvärde för studenter och användarvärde för 

lärare, där Genomförbarhet gavs största vikt, följt av användarvärde för lärare och 

användarvärde för studenter. Varken bedömning av originalitet eller grad av expertis verkade 

vara av signifikant betydelse. 

___________________ 

Tabell 1 här 

                ___________________ 
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 Fem oberoende t-test visade att fanns en signifikant skillnad mellan grad av expertis 

och hur osäkra de var i sitt svar när de bedömde användarvärdet för studenter, t(97) = -3,20, p 

= 0,002, där grupp 1 (de mindre erfarna) var osäkrare på sitt svar (M = 6,46, SD = 2,40) och 

grupp 2 (de mer erfarna) var säkrare på sitt svar (M = 7,94, SD = 1,90). 

Osäkerhetsbedömningarna för de andra kriterierna samt för helhetsbedömningen visade inte 

på någon signifikant skillnad, då osäkerheten för helhetsbedömningen visade, t(97) = 1,50, p 

= 0,15, där grupp 1 hade M = 8,03 (SD = 2,06) och grupp 2 hade M = 7,31 (SD = 2,89), 

osäkerhetsbedömningen för originalitet visade, t(97) = -1,88, p = 0,06, där grupp 1 hade M = 

6,92, (SD = 2,20) och grupp 2 hade M = 7,75 (SD = 1,95), osäkerhetsbedömningen för 

genomförbarhet visade, t(97) = -1,06, p = 0,29, där grupp 1 hade M = 7,21 (SD = 2,26) och 

grupp 2 hade M = 7,69 (SD = 2,12) och osäkerhetsbedömningen för användarvärdet för lärare 

visade, t(97) = -1,73, p = 0,09, där grupp 1 hade M = 6,87 (SD = 2,41) och grupp 2 hade M = 

7,69 (SD = 2,12).    

 För att få en mer detaljerad bild av hur lärarna bedömde idéerna utifrån kriterierna i 

avseende på grad av expertis så gjordes ytterligare fem oberoende t-tester. Analyserna visade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan graden av expertis och hur de bedömde de olika 

idéerna utifrån två av kriterierna, originalitet t(97) = 2,38, p = 0,02 där grupp 1 (de mindre 

erfarna) bedömde idéerna som mer originella (M = 51,35, SD = 29,39) än grupp två (de mer 

erfarna) (M = 36,83, SD = 28,69) som bedömde dem som mindre originella. Användarvärde 

för studenter: t(97) = 3,13, p = 0,02 där grupp 1 bedömde idéerna som mer värdefulla för 

studenter (M = 57,11, SD = 26,54) än grupp 2 (M = 38,92, SD = 30,04) som bedömde dem 

som mindre värdefulla för studenter. Analyserna visade ingen signifikant skillnad mellan 

graden av expertis och hur de bedömde de olika idéerna utifrån två av kriterierna samt 

helhetsbedömningarna. Genomförbarhet visade t(97) = 0,23, p = 0,82 där grupp 1 hade M = 

38,83 (SD = 31,99) och grupp 2 hade M = 37,25 (SD = 34,26), användarvärde för lärare 

visade t(97) = 0,69, p = 0,49 där grupp 1 hade M = 53,87 (SD = 29,30) och 2 hade M = 49,36, 

(SD = 34,77), helhetsbedömningarna visade t(97) = 1,16, p = 0,25 där grupp 1 hade M = 

37,67 (SD = 34,70) och grupp 2 hade M = 29,42 (SD = 32,69).  

 

Diskussion 
 Syftet var att undersöka hur expertgruppen lärare gör helhetsbedömningar av idéer i 

relation till hur bedömningar görs med formella kriterier. Resultatet visade att ca 43 % av 

helhetsbedömningarna kunde förklaras av kriterierna, vilket betyder att ca 57 % beror på 

något annat. De återstående 57 % skulle kunna innehålla intuitiva bedömningar och 
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bedömningar efter andra kriterier som inte testats i denna studie, som universitetets 

målformuleringar för undervisning eller personliga värderingar. I Magnusson et al. (2014) så 

beskrivs det att erfarna experter omedvetet beaktar olika kriterier i sin intuitiva bedömning.  

Men de skulle också omedvetet kunna innehålla samma kriterier som används vid 

bedömningen utifrån givna kriterier i denna studie. Resultatet av regressionsanalysen visade 

sig vara relativt likvärdigt med Magnussons et al. (2014) resultat, 51 % respektive 49 %. 

Betch och Glöckner (2010), Kahneman (2003), Stanovich och West (2000) och Kahneman 

och Klein (2009) förklarar hur bedömningar görs genom ett två-systems perspektiv. Där 

system 1 kan kopplas till helhetsbedömningarna eftersom de utgörs av automatiska och 

intuitiva bedömningar. Kriteriebedömningarna kan kopplas till system 2 som genom ett mer 

strategiskt och analytiskt tankesätt bedömer och resonerar utifrån varje kriterium. Men i 

denna studie är det inget som säger att inte idéerna vid helhetsbedömningarna bedömdes 

strategiskt. Men eftersom deltagarna inte hade några givna kriterier att gå efter så kan det 

antas att en viss del av de återstående 57 % inte innehöll någon form av kriterier. 

 I denna studie har lärarna delats in i två grupper efter erfarenhet (räknat i år). Som 

det tidigare förklarats i inledningen så kan en lärare besitta en viss grad av expertis, men 

behöver för det inte kallas för expert. Graden av expertis ökar ju mer erfarenhet en lärare får 

(Berliner, 2004) (Eaude, 2014). Expertis i denna studie var viktigt att inkludera för att få en 

mer nyanserad bild av hur bedömningar görs.   

 Något av intresse som kom fram i underökningen var hur de två olika grupperna 

bedömde kriteriet användarvärde för studenter och originalitet. Där de med minst erfarenhet 

(grupp 1) ansåg att idéerna hade ett högre användavärde för studenter och att idéerna var 

originellare än vad de med mer erfarenhet (grupp 2) tyckte. Det kan vara så att grupp 2 inte 

blir lika förundrade av nya idéer som grupp 1, på grund av att genom sina många år inom 

yrket, upplevt många förslag gällande nya idéer kring undervisning. Eftersom det inte finns 

några rätt eller fel i bedömningarna av idéerna så är det svårt att säga vilken av dessa grupper 

som gör den bästa bedömningen. Men för att knyta an till Kahneman och Klein (2009) som 

förklarade att skickliga experter vet med sig när de gör en korrekt bedömning till skillnad 

från de mindre erfarna som inte vet om när de inte kan. Detta bekräftas genom att grupp 2 

som var mer erfarna, var säkrare i sin bedömning när det gällde användarvärdet för studenter 

och grupp 1 som var mindre erfarna var mer osäkra. För grupp 1 kan det ha varit som 

Shoemaker (1993) i (Shoemaker, 1997) beskriver, om situationen/variabeln är tillgänglig rent 

kunskapsmässigt för att kunna göra en korrekt bedömning. Är idén som bedöms tillräckligt 

valid, går den ens att sätta in i en studentkontext? Detta fenomen tas även upp i Tverskys och 
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Kahnemans (1974) teorier om de tre heuristikerna som används för att göra prognoser och 

föreställa sig sannolikheter vid bedömningar. När deltagarna i den här studien bedömde 

idéerna efter genomförbarhet så gavs detta kriterium störst vikt, det borde tyda på att idéerna 

bedömts som genomförbara, då även i relation till en studentkontext. Vi människor säger ofta 

att vi tror att vi vet hur något är eller att riskerna ser ut på ett visst sätt i en situation. Dessa tre 

heuristiker är mycket användbara men utgör också en stor risk för systematiska fel när vi 

upplever osäkerhet (Tversky & Kahneman, 1974). 

 Intuitiva bedömningar enligt Betsch och Glöckner (2010) består av kodad 

information lagrade i minnet och alla har vi olika minnen, därför har vi också olika 

förutsättningar för hur vi bedömer med hjälp av intuitionen, men förmågan att plocka fram 

dessa minnen vid rätt situationer bör också se olika ut. Samma resonemang förs i Burke och 

Millers (1999) studie där en beslutsfattares intuition baseras på tidigare emotionella 

upplevelser och erfarenheter. Ett problem med intuition som förklaras av Kahneman och 

Klein (2009) är när en korrekt bedömning leder till en illusion av skicklighet och en övertro 

på sin kompetens. Om rätt bedömning görs i en situation och den beror på ”tur”. Så kan det 

vara lätt att dra samma slutsatser i en liknande situation och därmed misslyckas. Frågan är om 

man då har skapat en falsk föreställning av verkligheten?  

 Problemet som uppstod med enkäten vid datainsamlingen berodde på vilken 

webläsare som användes. Survey&Report och Internet Explorer var vid detta tillfälle inte 

kompatibla. Ytterligare ett mail skickades därför ut till urvalsgruppen där en förklaring till 

problemet fanns beskrivet och att de rekommenderades att använda en annan webläsare. 

 Eftersom 10 signifikansprövningar pressenteras i resultatavsnittet så bör läsaren 

uppmärksamma risken för massignifikansproblemet. Enligt Borg och Westerlund (2006) 

uppstår detta problem då signifikansprövningar görs. Signifikansnivån var bestämd till 0.05, 

vilket betyder att sannorlikheten för att minst en av prövningarna blev signifikant av en slump 

är uppmätt till 40 % i denna studie.  

 

Konklusioner 

 Slutsatser som kan dras utav denna studie är att bedömningar utifrån kriterier 

förklarar nästan hälften av helhetsbedömningar och resten förmodas vara intuition samt andra 

kriterier. Graden av expertis har ingen större betydelse när det handlar om helhetsbedömning, 

däremot spelar det en viss roll i bedömningar utifrån kriterier. I den här studien består 

urvalsgruppen av lärare som besitter en viss grad av expertis. Resultaten kan sättas i relation 

till hur denna grupp bedömer uppsatser och andra examinationsuppgifter. Detta skulle då 
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betyda att en viss del av bedömningarna inte görs efter kursplanen och att man som lärare vid 

bedömningar bör vara medveten om detta för att undvika orättvisa betygssättningar. Men å 

andra sidan så skulle helhetsintrycket av kvalitén i studentens arbete kunna vara ett kriterium 

i sig.  

  Samhälsnyttan av denna studie kan ses som ett uppmanande till lärare och andra 

professioner att begrunda hur de gör sina bedömningar och varför de tar de besluts som tas. 

Rättning av tentor är ett exempel där ett helhetsintryck görs tidigt i bedömningen. Varför 

säger intuitionen eller magkänslan att en tenta innehar högre kvalité än en annan? I detta 

tillfälle kan det vara bra att fundera på vad det är hos sig själv som väcker dessa tankar och 

vad man själv lägger in i sina bedömningar.  

   

Förslag för vidare forskning 
 En del funderingar inom området har uppkommit under studiens gång. Det är svårt 

att veta vilka komponenter som lärarna använder sig av vid helhetsbedömningar, därför vore 

det intressant att undersöka detta genom en kvalitativ studie. På så sätt skulle man kunna få 

reda på vad för värderingar och eventuellt andra kriterier som läggs in. För att mäta intuition 

bör man använda sig av ett instrument som kräver att deltagarna måste fatta ett beslut under 

en viss tid. På så sätt blir det svårare att använda sig av system 2 som kräver ett mer 

analytiskt tänkande.    

 Det vore intressant att undersöka den intuitiva förmågan mellan kön. I folkmun 

pratas det ibland om den kvinnliga intuitionen, som om det vore ett övernaturligt fenomen. 

Ligger det någon sanning bakom detta och berör denna intuition något specifikt område eller 

handlar det om att kvinnor har en större intuitiv förmåga över lag?   

 En annan fråga som väckts handlar om det som beskrivs i början av inledningen i 

denna studie. Där olika yrkesgrupper måste göra bedömningar för att utföra sitt arbete. Här 

har många studier redan gjorts men i arbetet med brukare/klienter/patienter så görs en snabb 

uppfattning av personen och dennes livsituation vid de första mötena. Här handlar det om 

fördomar och vad konsekvenserna av dessa skulle kunna bli om denna intuitiva bedömning 

leder till att yrkesutföraren inte kan ge den hjälp som behövs. 
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Tabell 1. Resultat av multipel regressionsanalys B=förklaringsvärde för oberoende variabel 
(ostandardiserad koefficient), SE B=standardfel för B-koefficient, t=t-värdet, p=signifikans. 
Beroende variabel=Idé 1, 2 och 3 tillsammans. Oberoende variabler=Prediktorer 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prediktorer 
 

B SE B t p 

Originalitet 0,139 0,096 1,460 0,148 

Genomförbarhet 0,429 0,085 5,075 <0,001* 

Användarvärde Studenter 
 

0,227 0,106 2,141 0,035* 

Användarvärde Lärare 
 

0,279 0,092 3,031 0,003* 

Grad av expertis -0.177 0,272 -0,653 0,516 

 
Noteringar:  
N=99, R2=0,429, F(5,93)=13,95, p<0,001 
* = signifikant, p<0.05 
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Bilaga 1. 
  

Deltagarmail 
 

Kära kollegor, 
i ett av mina pågående forskningsprojekt här på Kau har jag lyckats engagera en student att skriva sin 
c-uppsats som ett komplement till de studier vi själva genomför i projektet. Projektet handlar bland 
annat om hur experter gör bedömningar.   Vi skulle behöva ett större antal lärare (experter) som kan 
tänka sig att ställa upp och göra några bedömningar i en webbaserad enkät. Det tar ca 10 minuter av 
din tid. Nedan finns ett brev från studenten kring medverkan och hur du kommer åt enkäten. 
 
Din medverkan är betydelsefull! 
 
Trevlig helg, 
Mvh/Lars 

Hej! 

Mitt namn är Zanna Stålbro och jag läser Vård- och stödsamordnarprogrammet på Karlstads 
Universitet.  

Jag samlar nu in data till min C-uppsats i psykologi som handlar om hur experter (lärare) gör 
bedömningar. Data samlas in genom en enkät, vars länk du hittar nedan. Medverkan tar ca 10 
min. Urvalet är lärare/föreläsare på Karlstads universitet. Enkäten handlar inte om hur bra du 
som expert är på att göra bedömningar och det finns heller ingen uppgift i enkäten där man 
som respondent kan ha rätt eller fel. Avsikten är enbart att få en bättre förståelse för hur 
experter gör bedömningar. Du som respondent kommer inte att utsättas för några risker.  

Medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som helst. Anonymitet garanteras och 
resultaten kommer enbart presenteras i sammanställd form varvid inga enskilda individers 
resultat kommer att kunna identifieras. 

Om du vill ta del av resultatet, så skickar du ett mail till mig så svarar jag med en länk till 
publiceringssidan. (Se kontaktuppgifter nedan)  

 

Länk till webbenkät: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4055 

 
Tack på förhand, med en förhoppning att just du vill ställa upp. 

 

Kontaktuppgifter: 

Zanna Stålbro 

zannastalbro@gmail.com 

Handledare: 

Lars E. Olsson larseols@kau.se 

 
 

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4055
mailto:zanna_stalbro@hotmail.com
mailto:larseols@kau.se


 

Bilaga 2. 

Enkät 
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