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________________________________________________________ 

Syftet med denna fallstudie var att belysa hur en lärare i tyska på gymnasiet 

motiverade valet av en examinationsuppgift och hur läraren resonerade kring den 

förberedande undervisningen kring feedback i en undervisningsgrupp. Vidare var 

syftet att belysa hur några elever i undervisningsgruppen uppfattade uppgiften och 
lärarens feedback relaterat till sitt språklärande och kunskapskraven i ämnet. Detta 

relateras till tidigare forskning inom formativ bedömning och feedback samt hur 

tidigare forskning problematiserat detta. Fallstudien utgick från en 

socialkonstruktivistisk teoribildning vilken kombinerades med sociokulturell teori. 

Som datainsamlingsmetod användes intervjuer tillsammans med skriftligt material i 

form av en feedbackmanual. Resultaten var bland annat att läraren upplevde 

möjligheterna till mer utvecklad feedback begränsade.  Eleverna upplevde att 

lärarens återkommande feedback hade en positiv inverkan på deras lärande i tyska 

och att innehållet och förväntningarna från läraren inför examinationsuppgiften var 

tydligt kommunicerade. Däremot gav eleverna uttryck för vaga uppfattningar om 

gällande kunskapskrav i ämnet och hur examinationsuppgiften explicit var kopplad 

till dessa. 
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1. Inledning och problemformulering 

 

Bedömning i grund- och gymnasieskolan är något som under senare år alltmer har 

uppmärksammats och diskuterats i Sverige, både i media och inom lärarkåren. 

Exempelvis har de nationella provens betydelse för betygsättning varit föremål för 

diskussion, liksom även vad/hur lärare bedömer utöver de nationella proven och hur 

detta påverkar betygsättningen. När regeringen 2017 föreslog att de nationella 

provens resultat skulle få större påverkan på årskurs nio elevernas betyg, möttes 

detta genast av ifrågasättande från ett flertal tongivande namn, exempelvis Christian 

Lundahl, professor i pedagogik, Anders Jönsson, professor i didaktik och Johanna 

Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet som i en gemensam debattartikel i 

Aftonbladet kritiserade regeringens förslag. Vad man som lärare och didaktiker 

möjligen bör fråga sig i sammanhanget, är kanske vilken typ av bedömning som 

praktiseras i de nationella proven. Sedan början av 2000-talet är formativ bedömning 

och bedömning för lärande begrepp som etablerat sig alltmer och fått genomslag i 

svensk skola. Forskare som kan räknas som förgrundsgestalter inom formativ 

bedömning och som många svenska lärare torde vara relativt förtrogna med är till 

exempel Dylan Wiliam och Paul Black, vilka jag återkommer till senare i uppsatsen. 

Den förstnämnde har tillsammans med Siobhán Leathy till och med författat en bok 

titulerad ”Handbok i formativ bedömning” (Wiliam & Leathy 2015) som torde ha 

köpts och lästs av relativt många svenska lärare. Begreppet Formativ bedömning 

diskuteras även av Skolverket, som 2011 tog fram ett stödmaterial med titeln 

”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp och möjligheter”, i vilket 

distinktionen görs mellan formativ och summativ bedömning, en distinktion som 

numera torde vara välkänd för de allra flesta lärare, men som knappast var det för 20 

år sedan. Begreppet formativ bedömning har enligt Wiliam och Leathy (2015) 

visserligen funnits i nära 50 år, men svenska lärares kännedom om begreppet har 

sannolikt kommit långt senare. I ovan nämnda stödmaterial från Skolverket står att 

läsa att bedömningens syfte är att ”kartlägga kunskaper, värdera kunskaper, 

återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisning” 

(Kunskapsbedömning i skolan, Skolverket, 2011, s.10). Bedömning för lärande är ett 

begrepp som ibland används synonymt med formativ bedömning, men i senare 

forskning förekommer även problematisering av båda begreppen, något jag kommer 

beröra längre fram i denna uppsats. Centralt inom formativ bedömning och 

bedömning för lärande är den framåtsyftande aspekten, där syftet är att 

medvetandegöra lärandet för eleven och att läraren använder information från 

bedömning och feedback som ett sätt att justera sin undervisning för att optimera 

lärandet (Black & Wiliam 1998). För att detta skall lyckas och läraren ska kunna 

vägleda eleven mot ett medvetandegörande av sitt lärande, är någon typ av feedback 

alltid nödvändig. Lärarens fokus ligger på att genom feedback och elevens respons 

bilda sig en tydlig uppfattning om hur eleven tänker, för att med hjälp av denna 

information kunna planera och förändra undervisningsinslag så att eleven kommer 

framåt och blir mer medveten om sitt eget lärande (Black & Wiliam 2009). Formativ 

bedömning bygger vidare på tanken att den lärande genom kontinuerlig 
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framåtsyftande feedback på utförda undervisningsuppgifter ska identifiera och 

därefter överbrygga det som brukar betecknas som kunskapslucka (learner gap), 

mellan var eleven befinner sig kontra de uppställda lärandemålen (Sadler 1989). Hur 

feedback används och vilka effekter olika typ av feedback har i 

undervisningssituationer är i sig något som varit föremål för en hel del forskning.  

Som erfaren gymnasielärare i tyska använder jag mig själv i stor utsträckning av 

formativ bedömning och kontinuerlig feedback till mina elever. Samtal med andra 

lärarkollegor i Moderna språk och erfarenhet från ämnesfortbildningar i ämnet, säger 

mig att de allra flesta lärare i Moderna språk idag i olika hög grad använder arbetssätt 

som åtminstone delvis bygger på formativ bedömning. Möjligen hänger det till viss 

del samman med att det i Sverige sedan ett antal år är den kommunikativa 

språkundervisningen som torde vara helt förhärskande. Den kommunikativa 

språkundervisningen är sprungen ur begreppet kommunikativ kompetens, vilket är 

ett begrepp som diskuterats och teoretiserats av bland annat Chomsky, Hymes och 

Habermas och där sedermera Europarådet tog fasta på begreppet och utvecklade 

detta till ett mål för undervisningen i främmande språk (se Tornberg 2009 för en 

övergripande sammanfattning). Själva huvudtanken i den kommunikativa 

språkundervisningen är att målspråket ska användas i ett flertal olika sammanhang, 

momenten i språkundervisningen ska utgå från ett kommunikativt perspektiv och 

göras så autentiska som möjligt. Bardel (2018) menar att den kommunikativa 

språkundervisningen handlar om ett språkdidaktiskt förhållningssätt som 

”inbegriper hela den didaktiska kontexten” snarare än en metod (s.2). Ett begrepp 

som ofta lyfts fram inom språkdidaktiken är learner autonomy, vilket betyder att 

språkutövaren ges en aktiv roll att agera självständigt på målspråket och där lärarens 

uppgift är att stödja och underlätta detta. Tornberg (2009) problematiserar dock 

begreppet och menar att termen efter att den lanserats av Henri Holec 1988, kom att 

trivialiseras och användes på ett sätt som inte avsetts från början. Holec avsåg från 

början med begreppet ”ett metakognitivt förhållningssätt till lärandet som 

kännetecknas av självstyrning på alla nivåer” (Tornberg, 2009, s.94). Om man tar 

fasta på detta syns tydliga beröringspunkter med centrala grundtankar inom formativ 

bedömning och bedömning för lärande. För att en språklärare ska kunna vägleda 

elever mot ökad kommunikativ kompetens, måste läraren inhämta information om 

elevernas förmågor på målspråket och utifrån denna information förändra och 

förfina sin undervisning. Lärarens uppgift är att stimulera eleverna till eget tänkande, 

reflektion och handling, således behöver läraren bilda sig en uppfattning om 

elevernas tänkande och agerande kring olika undervisningssekvenser och kunna ge 

respons på detta, vilket jag redan nämnt ovan.   

Den här mastersuppsatsen avser att belysa uppfattningar om kommunikation kring 

en examinationsuppgift mellan lärare och elever i Moderna språk 3, tyska på 

gymnasiet. Jag avser att undersöka i vilken utsträckning en språklärare i tyska och 

några elever i ämnet uttrycker en samsyn kring genomförandet och betydelsen av en 

examinationsuppgift i tyska 3. Finns det en samsyn mellan lärare och elever 

beträffande hur de uppfattar att lärande i språk påverkas av den uppgift och de 
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förberedelser som gjorts inför densamma? Jag vill med hjälp av en fallstudie belysa 

hur en lärare motiverar metodval avseende uppgift och bedömning, hur feedback ges 

och uppfattas av eleverna, samt hur lärare och elever resonerar avseende uppgiften 

kopplade till gällande kunskapskrav. 

Här finns ett intressant språkdidaktiskt problemområde; det vill säga hur 

språkläraren inhämtar denna information och omsätter den i sin undervisning, samt 

hur detta uppfattas av eleverna och därmed kopplas till deras eget lärande. Det är 

detta jag vill undersöka genom denna fallstudie.  

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna fallstudie är att belysa hur en lärare i tyska på gymnasiet motiverar 

valet av en examinationsuppgift och hur läraren resonerar kring den förberedande 

undervisningen och kring feedback i en undervisningsgrupp. Vidare är syftet att 

belysa hur några elever i undervisningsgruppen uppfattade uppgiften och lärarens 

feedback relaterat till sitt språklärande och kunskapskraven i ämnet. Detta relateras 

till tidigare forskning inom formativ bedömning och feedback samt hur tidigare 

forskning problematiserat detta. 

Kring formativ bedömning finns en del forskning i en svensk kontext, däremot är 

svensk forskning kring elevers uppfattningar om språkinlärning mycket begränsad, i 

synnerhet avseende Moderna språk. I det längre perspektivet handlar denna 

undersökning därför om att bidra med mer kunskap om hur elever kan uppfatta 

lärandet av Moderna språk, något som är mycket viktigt mot bakgrund av de 

utmaningar de Moderna språken sedan en tid står inför i Sverige. Ett par exempel i 

sammanhanget är elevavhopp från de moderna språken i grund- och gymnasieskolan, 

svårigheter för svenska lärosäten att rekrytera studenter att studera Moderna språk 

och att svenska elevers kunskaper i L3 (alltså det tredje studerade språket) i en 

internationell jämförelse ligger långt under andra jämförda länder (Bardel, Falk, 

Lindqvist, 2016). Jag hoppas därför att föreliggande uppsats kan bidra till att kasta 

mer ljus på problemområdet och även initiera nya problem och forskningsuppslag.   

Undersökningen kommer utgå från följande forskningsfrågor: 

 

- Hur motiverar läraren utformningen av en enskild examinationsuppgift, 

förberedande undervisning till denna och i vilken mån kan detta kopplas 

till formativ bedömning? 

 

- Hur upplever läraren sitt arbete med feedback samt motivering av 

feedback och hur uppfattar läraren gensvaret från eleverna? 

Korresponderar detta mot formativ bedömning? 
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- Hur uppfattar eleverna den genomförda examinationsuppgiften och 

förberedelserna för densamma?  

 

- Hur resonerar eleverna kring lärarens feedback och betydelsen av denna 

kopplat till sin språkinlärning? Upplever de att de med hjälp av 

feedbacken ökar kontrollen av sin egen lärprocess?  

 

Redan i inledningen har jag berört centrala begrepp, såsom formativ bedömning, 

bedömning för lärande och feedback. Jag kommer i min litteraturgenomgång 

diskutera hur dessa begrepp har problematiserats i forskningen.  

3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Denna del av uppsatsen har i syfte att göra den så läsarvänlig som möjligt disponerats 

i två delar, där den första delen kretsar kring litteratur och forskning kring formativ 

bedömning och feedback, och den andra kring problematisering och kritik av 

existerande forskning på dessa områden. Läsaren bör dock notera att det knappast 

råder vattentäta skott mellan dessa delar, då exempel på vissa studier som berör 

områden som problematiserats tas upp i del två.  

3.1 Formativ bedömning och feedback  
 

I Sverige torde begreppet formativ bedömning successivt ha slagit igenom inom 

större delen av lärarkåren från början av 2000 talet och framåt i samband med att 

framför allt forskning av Dylan Wiliam uppmärksammats. Som nämndes i 

inledningen diskuteras begreppet även i stödmaterial av Skolverket (2011) och den 

svenske forskaren Christian Lundahl som med sin bok Bedömning för lärande (2011) 

sannolikt är ganska känd bland svenska lärare. 

Till pionjärerna och de mer tongivande namnen inom formativ bedömning hör Paul 

Black och redan nämnde Dylan Wiliam som år 1998 med artikeln ”Assessment and 

Classroom Learning” avsåg att baserat på ett antal mindre studier av olika forskare, 

ge en teoretisk analys av den feedback som de menade låg till grund för den formativa 

bedömningen. Detta är också en forskningsartikel det ofta refereras till i andra 

forskningsartiklar. De konstaterar själva i artikelns inledning att ”…the term 

formative assessment does not have a tightly defined and widely accepted meaning” 

(s.7), varför de genom sin litteraturstudie avsåg att utmejsla en tydligare teori för 

begreppet.  Samtidigt ville de med sin artikel även ge konkreta förslag på en 

förändrad undervisningspraxis. Artikeln bygger på resultatet av totalt 250 studerade 

publikationer mellan 1988 och 1998 och kan alltså kanske betecknas som relativt 

omfattande litteraturstudie. Slutsatser de drar i sin studie är att samtliga ansatser i 

den forskning de studerat, bygger på olika underliggande antaganden om 
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lärandepsykologi, vilka antingen är explicita eller implicita. För att en bedömning ska 

vara formativ, så måste information från feedback omsättas, men här spelar också 

olika antaganden om lärande en stor roll för hur detta praktiskt föreslås gå till. Black 

& Wiliam (1998) drar dessutom slutsatsen att olika inlärare har olika kapacitet att ta 

till sig feedback och utifrån detta därför lyckas i olika grad. Avgörande är även vilken 

typ av feedback som ges. Exempelvis hänvisar Black & Wiliam (1998) till tidigare 

forskning som visar att feedback tycks ha en negativ inverkan på lärandet om den 

innehåller betyg och fokuserar mer på beröm och belöningar, men inte är specifikt 

kopplad till hur själva uppgiften utförts av den lärande. Black & William (1998) pekar 

i sin genomgång också på att exempelvis kanadensisk forskning visat att muntlig 

feedback, snarare än skriftlig, tycks ha större effekter på elevers lärande. För detta 

finns stöd även i annan forskning, vilket jag återkommer till längre fram. Black & 

Wiliam (1998) lyfter i sina resonemang särskilt fram en metastudie av Kluger & 

DeNisi (1996) där tre nivåer av feedback-process presenteras. Som jag kommer visa 

lite längre fram, bygger även den senare publicerade metastudien ”The Power of 

Feedback” av Hattie och Timperley (2007) i stor utsträckning på denna studie, något 

som också problematiserats av bland annat Ekecrantz (2015), vilket jag återkommer 

till.  

Vidare drar Black & Wiliam (1998) i sin studie slutsatsen att lärare generellt behöver 

mer stöd i att utveckla formativa metoder för att tolka och ge respons på elevresultat 

och här är just feedback en viktig del. De menar vidare att det trots den relativt 

omfattande litteraturstudie de genomfört, knappast är möjligt att presentera en 

tydligare teori avseende formativ bedömning. Det underliggande problemet är att 

termen formativ bedömning inte används på ett enhetligt sätt i litteratur och 

forskningsartiklar kring bedömning, något som även gäller feedback. Detta är något 

som även exempelvis Torrance (2012) lyft fram och utvecklat mer, vilket jag redogör 

för lite längre fram i uppsatsen. Black & Wiliam (1998) lyfter fram den australiensiske 

forskaren Roy Sadler som en av få som bidragit mest till något som kan liknas vid en 

teori om formativ bedömning.  

Just Sadler har dock själv lyft fram svaghet i teorianknytning som ett problem 

avseende begreppet formativ bedömning. Sadler (1989) pekar på att en allmängiltig 

teori saknas kring formativ bedömning och komplexa lärsituationer och att det inte 

alls är säkert att den lärande visar någon utveckling, trots regelbunden och tydlig 

feedback (vilket alltså anses som en central del inom formativ bedömning), något 

många lite förvånat konstaterat. Genom att analysera vissa mönster i interaktionen 

kring bedömning mellan lärare och lärande ville Sadler (1989) identifiera kausala 

länkar, vilka kan antas ha betydelse för den lärandes förmåga att ta kontroll över sin 

egen lärprocess. I denna analys belyser Sadler (1989) feedback och hur den 

kommuniceras, samt den lärandes förståelse för målkriterier att uppnå i förhållande 

till var den lärande befinner sig. Sadler (1989) pekar här på tidigare forskning som 

visat att feedback endast fungerar formativt om den används för att stänga 

kunskapsluckan mellan var den lärande befinner sig och referenspunkten, alltså den 

punkt den lärande ska nå fram till. Detta ligger nära Vygotskijs teori om den 
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proximala utvecklingszonen, vilken jag kommer diskutera under mina teoretiska 

utgångspunkter. Sadler (1989) menar att tre villkor måste uppfyllas för att en 

bedömning ska kunna anses fungera formativt; den lärande måste ha en förståelse för 

det kunskapsmål eller den referensnivå som ska uppnås; den lärande måste ha 

förståelse/insikt att kunna jämföra den aktuella nivån (alltså var den lärande just nu 

befinner sig) med målnivån; och den lärande måste vidta åtgärder/justera sitt 

lärande för att sluta luckan mellan aktuell nivå och målnivå. Därför är både feedback 

och dess roll i att generera självkontroll (self-monitoring) hos den lärande avgörande 

beståndsdelar för att bedömningen ska fungera framåtsyftande och därmed 

formativt. För den lärande kan en svårighet ofta vara att tolka delar i lärares 

feedback, då olika lärare använder icke specifik feedback (exempelvis kan detta 

handla om uttryck som ”exakt” eller ”håller med”, vilka inte specifikt talar om vad 

som är förtjänster eller vad som behöver utvecklas) på olika sätt och vid olika 

tillfällen. Detta påverkar enligt Sadler den lärandes förmåga till systematisk 

progression. Sadler (1989) menar att lärare bör vara noga med att vissa bestämda 

kriterier används som referenspunkter vid feedback och att den lärande 

medvetandegörs om dessa kriterier, så att lärarens kommentarer/feedback tolkas 

entydigt. Här skiljer Sadler (1989) mellan ”manifest” och ”latent” kriterier, där de 

förstnämnda är kortfattade och direkt kan kopplas direkt till en specifik uppgift, 

medan de senare är bakomliggande och mer omfattande kriterier (s.134). Det skulle 

alltså kunna vara kriterier kopplade till en delförmåga kontra kriterier kopplade till 

en hel kurs. Att skaffa sig detta medvetande är en gradvis induktiv process som är en 

effekt av den lärandes erfarenheter av undervisningen. Därför är också frekventa och 

upprepade bedömningar med tillhörande feedback viktiga för att bedömningen ska 

fungera formativt. Endast därigenom skaffar sig den lärande succesiv förståelse för 

de kriterier som används och endast därigenom kan läraren skaffa sig insikt i hur den 

lärande tänker och var den befinner sig kunskapsmässigt. Det är alltså enligt Sadler 

(1989) en ömsesidig process som gör den lärande gradvis mer förtrogen med 

målkriterier och vilka strategier som kan/behöver användas för att nå fram till dessa.  

Black och Wiliams studie från 1998 kommenterades samma år av Sadler som 

problematiserade den mätbara kvalitativa effekten av feedback, något han menade 

kunde ifrågasättas i många experiment och kvasi-experiment som gjorts (indirekt 

alltså ett ifrågasättande av en del av den forskning Black och Wiliam lutat sig mot). 

Ett problem Sadler (1998) pekar på är att elever/studenter sällan möter en enhetlig 

undervisning. Ibland innehåller undervisningen formativa inslag, ibland ges viss 

feedback i ett ämne eller kursinslag, men inte i ett annat och eleven/studenten 

kommer då sannolikt påverkas av den totala lärmiljön. Den lärande måste tränas i att 

tolka feedback och i att koppla feedback till vad denne producerar i undervisningen, 

samt till att använda detta framåtsyftande. Sadler (1998) menar att det inte 

automatiskt kan antas att den lärande vet hur hen ska hantera den feedback som ges. 

Alltså är den avgörande frågan inte huruvida feedback ska ges, utan på vilket sätt 

feedback ska ges för att verkligen fungera formativt och därmed ge resultat 

beträffande lärandet. Sadler (1998) menar att just denna, kvalitativa aspekt av hur 

feedback kommuniceras och vilka faktorer som kan påverka denna kommunikation, 
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är något som inte uppmärksammats i tillräckligt stor omfattning, men som påverkar 

effekten av feedback. Exempel här är att en lärare bör använda ett språk/ordval som 

den lärande är förtrogen med och att lärarens attityd till att hjälpa den lärande, har 

betydelse för vilken effekt feedbacken har. Sadler (1998) pekar också på det viktiga, 

men svåra, att konstruera feedback där läraren inte (direkt eller indirekt) relaterar till 

prestationer från andras lärande (normativ feedback), utan endast till individuell 

progression mot tydligt definierade kriterier. 

Black och Wiliam har i en senare artikel från 2009, försökt att vidareutveckla teorier 

kring formativ bedömning, genom att studera ett utökat antal, samt senare 

publicerade forskningsartiklar inom detta fält. De definierar här begreppet formativ 

interaktion som  

”…an interaction between external stimulus and feedback, and internal production 

by the learner. This involves looking at three aspects, the external, the internal and 

their interactions.” (Black & Wiliam, 2009, s.11). 

 I en formativ arbetsmetod är lärarens initiala åtgärd ämnad att stimulera den 

lärande till mer tänkande kring lärprocessen och att utifrån den lärandes respons dra 

slutsatser om den lärandes tänkande kring problemet eller uppgiften. Ett problem är 

dock att det inte alls är säkert att den lärande hör och tolkar det som läraren avser att 

förmedla på samma sätt som läraren tror. Om denna dialogprocess är genuin handlar 

det om vad Black & Wiliam definierar som ”hermeneutiskt lyssnande” (s.12) och i så 

fall kan lärarens egna tänkande komma att modifieras. Konstruerande av effektiv 

feedback kräver insikt i den lärandes inre tänkande bakom dennes yttranden, vilket 

är den stora utmaningen för läraren. Enligt Black och Wiliam (2009) bygger effektiv 

feedback på att hjälpa den lärande att hitta strategier att ta sig an kommande 

uppgifter och ta kontroll över sitt lärande. I sammanhanget är vissa kognitiva villkor 

särskilt viktiga att beakta avseende hur läraren ska tolka den lärandes förståelse för 

uppgiften eller kontexten. Exempelvis påverkar djupet i den lärandes domänkunskap 

hur denne uppfattar kriterier, samt tolkar och operationaliserar ett givet problem 

eller uppgift. Den lärandes tidigare erfarenheter, föreställningar, motivation och 

tolkningar av kriterier och mål är faktorer som påverkar hur den lärande uppfattar 

feedback. Läraren måste alltså i sin feedback försöka ta en mängd faktorer som kan 

påverka den lärandes agerande i beaktande. För att läraren ska kunna göra detta är 

dialogen mellan lärare och lärande, samt mellan de lärande mycket viktig. Black och 

Wiliam (2009) ger ändock vissa ramar för vad lärares feedback bör bygga på och de 

hänvisar här exempelvis till Hatties och Timperleys (2007) forskning som jag strax 

kommer att gå in på. 

För forskaren är det därför intressant att undersöka vilken plan läraren valt för att 

utveckla lärande, vilken formativ interaktion som förekommer för att förmedla denna 

plan till den lärande, samt vilka kognitiva och affektiva aspekter som avgör att den 

lärandes respons endast svarar till viss del på vad denne verkligen uppfattat. I så 

motto ligger det närmare till hands att tolka Black och Wiliams (2009) slutsatser som 
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en modell för fortsatt forskning, än som en egentlig teori. De lyfter vidare fram vad de 

betecknar som fem ”nyckelstrategier” för formativ bedömning;  

1. Clarifying and sharing learning intentions and criteria for success; 

2. Engineering effective classroom discussions and other learning tasks that elicit 

evidence of student understanding; 

3. Providing feedback that moves learners forward; 

4. Activating students as instructional resources for one another; and 

5. Activating students as the owners of their own learning. (s.8) 

Som jag belyst ovan är betydelsen av feedback en central del inom formativ 

bedömning. Till de mer tongivande namnen inom forskning kring feedback hör ovan 

nämnda John Hattie och Helen Timperley, University of Auckland, vars metastudie 

The Power of Feedback (2007) ofta refereras av andra forskare, exempelvis Black och 

Wiliam. Studien bygger på tidigare syntes av över 500 metaanalyser omfattande 

totalt 180 000 enskilda studier, samt 12 metaanalyser vilka specifikt inkluderade 

information om feedback i klassrumsmiljö och som visade en tydlig effekt på lärandet 

jämfört med andra undersökta faktorer. Hattie och Timperley (2007) påpekar dock 

att när det gäller mätbar effekt av feedback, uppvisar olika typer av feedback 

avsevärda skillnader. Högst effekt noterades för feedback som innehöll direkt 

information om en specifikt utförd uppgift och förbättringar kopplade till denna, 

medan lägst effekt kopplades till feedback som gick ut på beröm, belöningar och 

bestraffningar.  Även svårighetsgraden gällande uppgifter och mål tycks påverka 

effekten av feedback, där tydliga men utmanande mål och måttlig komplexitet i 

uppgiften uppvisade tydligast effekt.  

Utifrån de effekter av feedback Hattie och Timperley (2007) visar, lyfter de fram en 

modell för vad de menar är effektiv feedback, vilken är relevant att beröra i 

anslutning till formativ bedömning. Modellen utgår från tre övergripande frågor som 

både lärare och lärande måste ställa när det gäller feedback; Vilka är målen? Vilken 

progression görs för att nå målen? Vilka aktiviteter behöver vidtas för att uppnå 

bättre progression? Det övergripande målet för dessa tre frågor är att minska gapet 

mellan den lärandes nuvarande förståelse/prestation och det önskvärda målet. Just 

relationen mellan feedback och målrelaterad utmaning är det komplicerade, dvs. om 

feedbacken inte leder till att minska gapet mellan den lärandes aktuella förståelse och 

förståelse för målet, är risken att den lärande överdriver sin nuvarande förståelse 

eller minskar sina ansträngningar och sitt engagemang. Hattie och Timperley (2007) 

kopplar var och en av de tre övergripande frågorna om feedback till fyra olika nivåer 

där feedback verkar: uppgiftsnivå, processnivå, självmodererande nivå och nivå 

kopplad till den lärande som person. Alltför ofta ges feedback som inte är relaterad 

till de specifika målen, utan istället kretsar kring exempelvis presentation, stavning 

och kvantitet i skrivande, menar Hattie och Timperley (2007). Därför måste målen 

vara tydligt definierade och feedbacken vara riktad mot målen. Lärare och föräldrar 

antar ofta felaktigt att den lärande delar förståelse och engagemang avseende 

akademiska mål, medan sådana mål i själva verket måste byggas upp gradvis.  
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Även mängden feedback kopplad till en specifik uppgift påverkar vilken effekten blir, 

enligt Hattie och Timperley (2007). Feedback kopplat till en specifik uppgift, visar 

enligt flera studier på tydliga effekter, beroende på hur den är utformad. Alltför 

omfattande feedback kopplad till en enskild uppgift, kan leda till att den lärande 

fokuserar mer på kortsiktiga strategier, än till att den lärande utvecklar en mer 

kognitiv strategi för att nå slutmålet. Ett problem är ofta att den lärande inte förmår 

överföra den feedback som ges kring en specifik uppgift, till andra uppgifter och 

lärsituationer. Det har enligt Hattie & Timperley (2007) också visat sig att ju mer 

komplex feedback som ges, desto mindre blir effekten  

”The less complex feedback that provided the correct answer resultet in higher 

levels of subsequent task performance than the more complex versions of the 

feedback, for which the effect was small” (s.92).  

Såväl Hattie och Timperley (2007) som Black och Wiliam (1998) menar även att 

tydliga forskningsbelägg finns för att feedback i form av korta kommentarer ger 

avsevärt högre effekt på lärandet, än feedback i form av betyg eller poäng. Detsamma 

gäller även vad Hattie och Timperley (2007) kallar feedback på processnivå, till 

skillnad från uppgiftsnivå. Där den första stimulerar mer av lärande på djupet och är 

kopplad till underliggande processer som är relaterade till själva uppgiften, 

exempelvis den lärandes förmåga att upptäcka och förbättra fel. Vidare pekar 

forskningsresultat på att det finns vissa kulturella skillnader i hur feedback uppfattas, 

där lärande i kollektivistiska kulturer tycks föredra indirekt och implicit feedback, 

medan lärande från individualistiska kulturer föredrar direkt feedback kopplad till 

den individuella prestationen. Precis som Black och Wiliam (1998) betonar Hattie 

och Timperley (2007) att läraren bör använda feedback som ett verktyg för att dra 

slutsatser om sin undervisning, snarare än för att bedöma eleverna, vilket inte alltid 

är fallet. Här ser vi alltså en tydlig koppling till formativ bedömning, även om Hattie 

och Timperley (2007) inte använder begreppet.  

3.2 Problematisering och kritik av existerande forskning 
 

Det har även höjts kritiska röster mot formativ bedömning eller snarare mot hur 

formativ bedömning tolkats och på vilket sätt det fått genomslag i framför allt 

England. Torrance (2007) har exempelvis undersökt hur formativ bedömning 

används på utbildningsnivå motsvarande gymnasium och högre och drar slutsatsen 

att det som skett i framför allt England är att uppmärksammandet av formativ 

bedömning, samt det sätt på vilket formativ bedömning kommit att implementeras, 

har resulterat i ett mer instrumentalisterat lärande. Torrance karaktäriserar det som 

en transformation i tre steg från ”assessment of learning mot assessment for learning 

och till sist assessment as learning” (Torrance 2007, s.282). Studien bygger på 

datainsamling från ett antal fallstudier, i vilka totalt 237 lärande intervjuades 

tillsammans med 95 bedömare på olika nivåer. Det bör dock noteras att 

svarsfrekvensen endast var 34%, vilket gör att man kan diskutera reliabiliteten i 

Torrance studie. Torrance (2007) menar att formativ bedömning i England 
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huvudsakligen resulterat i ett ökat mätande och fokusering på att uppnå olika 

komponenter i detaljerade betygsmallar, vilket lett till att bedömare ger så detaljerad 

feedback som möjligt och att de lärande kan göra om uppgifter flera gånger för att nå 

fram till ett önskat resultat. I princip ett tydligt behavioristiskt synsätt på lärandet 

alltså, men där det kan ifrågasättas om den lärande genom feedback verkligen 

tillägnat sig förmågan att självständigt moderera sitt lärande, vilket är en av 

grundtankarna inom formativ bedömning. Torrance (2007) menar att mätandet i en 

målstyrd organisation leder fram till instrumentalism hos såväl den lärande som 

bedömaren/läraren, där bedömningsprocedurer och bedömningsprocesser helt 

kommit att dominera undervisning och lärande. Det är detta han betecknar 

assessment as learning, vilket han menar är en process som försvagar den learning 

autonomy som inom formativ bedömning strävar efter att uppnå.  

Torrance (2012) har senare utvecklat sin kritik och menar att teorin och 

praktiserandet av formativ bedömning nått en återvändsgränd och att formativ 

bedömning blivit något alltmer normativt, särskilt inom högre utbildning där han 

menar att alltmer anpassade bedömningsprocedurer utformas. Det kan ifrågasättas, 

menar Torrance (2012) om formativ bedömning alltid är en positiv process som leder 

till bättre lärande, något han menar tenderar att antas i pedagogiska definitioner. 

Hans egen tes är att all bedömning är formativ för den lärande, men inte 

nödvändigtvis på ett positivt sätt. Man skulle även kunna tala om deformativ 

bedömning. Så som formativ bedömning kommit att manifesteras i framför allt 

Storbritannien och USA, lutar den sig mot två delvis motsatta teoretiska perspektiv 

på lärande; det behavioristiska och det socialkonstruktivistiska. Torrance (2012) 

menar att olika ämnesdiscipliner och olika sektorer av utbildningssystemet tolkar 

formativ bedömning på delvis olika sätt, vilket också gjort att de teoretiska bidragen 

till debatten har smultits samman till något vagt positivt. Poängen är, menar 

Torrance (2012), att formativ bedömning kan förbättra lärandet och måluppfyllelsen, 

inte att det automatisk kommer att göra det. I praktiken har formativ bedömning i 

alltför stor utsträckning kommit att användas för att förbättra testresultat och betyg, 

snarare än för att förbättra kvaliteten och diversiteten i lärandet. Det är alltså i 

praktiken fortfarande en behavioristisk undervisningsmodell som framträder.  

Torrance (2012) menar också att det inom formativ bedömning så viktiga antagandet 

om ett learner gap (definierat av Sadler, 1989), alltså ett slags tomrum som den 

lärande måste sluta för att komma vidare i sitt lärande, är problematiskt. Detta 

innebär en syn på lärandet som linjärt och bestående av ett antal byggstenar som 

placeras på/efter varandra och att överbryggandet av detta gap är någonting bra och 

eftersträvansvärt. Med referens till Vygotskijs teorier, frågar sig Torrance om så 

verkligen är fallet. Torrance (2012) menar med stöd av Vygotskij att det är just i detta 

gap mellan den lärandes nuvarande kunskap och den kunskap som ska uppnås som 

den lärande stimuleras mest. Det andra problemet enligt Torrance (2012) och där 

han framför allt vänder sig mot Black och Wiliam, rör feedback och vad han kallar det 

rationella antagandet om att ge och ta emot feedback är ett slags själlös kognitiv 

process. Så är inte alls fallet menar Torrance (2012), dock utan att referera till någon 



14 
 

forskning. Att utforma feedback är en emotionell process, och att ta emot feedback 

som innehåller kritiska kommentarer, även om dessa är kopplade till framåtsyftande 

råd, kan skapa förvirring och röra upp känslor. Just därför menar Torrance (2012) att 

all bedömning är formativ, men inte nödvändigtvis i positiv mening. 

Elever/studerande som inte upplever att de förbättras kommer att uppleva 

bedömningen som ett misslyckande, det är då relevant att tala om deformativ 

bedömning. Hans slutsats är att om formativ bedömning ska fungera, behöver den i 

större utsträckning utgå från ett socio-kulturellt perspektiv och röra sig mot en 

transformativ bedömning. Som lärare bör man ställa sig frågan vilken sorts lärande 

man vill få sina elever/studenter att tillägna sig/behärska. Det krävs mer av dialog 

och feedback kring just lärande och kunskap, än fokus på hur vissa kriterier uppnås, 

menar Torrance (2012). Här ställer han upp en enkel modell i tre steg, vilken han 

menar bör fungera som en utgångspunkt. Steg 1 innebär att den aktuella uppgiften 

klargörs och kopplas till kriterier, både avseende uppgiften och till vad det innebär att 

utföra en uppgift med god kvalitet. Steg 2 innebär förståelse för kriteriers 

sammansättning och hur olika delkriterier förhåller sig till varandra. Steg 3 innebär 

metakognition, att reflektera kring tänkande och att överföra kunskap från ett 

kriterium till ett annat.  

Begreppet formativ bedömning är alltså som jag ovan försökt belysa något som 

alltmer kommit att problematiseras inom didaktisk forskning. Dann (2014) har 

bidragit till problematiseringen genom att göra ytterligare en distinktion och använda 

begreppet ”bedömning som lärande” (assessment as learning). Dann (2014) 

definierar detta som:  

”…the complex interplay of assessment, teaching and learning which holds at its 

core the notion that pupils must understand their own learning progress and goals 

through a range of processes, which are in themselves cognitive events.” (s.150f) 

Liksom Torrance (2012) lutar sig Dann (2014) mot ett underliggande social-

konstruktivistiskt perspektiv och menar att det är utifrån detta man måste titta på 

lärprocessen och betydelsen av feedback. Huruvida feedback har effekt på lärande 

och hela dynamiken kring att ge och ta emot feedback är en betydligt mer komplex 

fråga än vad mycket av forskningen hittills visat, menar Dann (2014). Visserligen 

menar Dann att formativ bedömning och dess syfte att den lärande med lärarens 

hjälp ska moderera sin egen lärprocess, utgår från socialkonstruktivismen och 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Däremot räcker inte detta för 

att förstå begreppet bedömning som lärande, menar Dann (2014). Hennes definition 

av bedömning som lärande och på vilket sätt begreppet på ett tydligt sätt skiljer sig 

från formativ bedömning är dock knappast entydigt. Dann (2014) pekar på 

betydelsen av språk och kommunikation, visserligen centralt för det sociokulturella 

perspektivet, men detta lyfts fram också inom formativ bedömning. Dessutom menar 

hon, bland annat med hänvisning till Dewey, att nyfikenhet är en viktig del av det 

learning gap som tidigare diskuterats och att just den lärandes nyfikenhet inverkar på 

den lärandes autonomi och möjlighet att omsätta feedback och bedöma sitt eget 

lärande. Mer utrymme måste ägnas åt att förstå språket i klassrummet, 
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kommunikationen mellan lärare och elev, och att förstå hur elevernas uppfattningar 

om exempelvis kommunikation och språkliga uttryck på vidare plan påverkar deras 

sätt att förstå bedömning. Lärare måste ägna mer tid och intensitet åt att undersöka 

på vilket sätt elever ”…control their learning gap”, istället för att anta att detta ligger 

inom lärarens kontroll (Dann, 2014, s.162).  

Relativt få studier har tittat på just elevuppfattningar som Dann (2014) alltså 

efterlyser. En forskare som Dann refererar till är Eleanore Hargreaves, University of 

London, som i en longitudinell studie från 2013 undersökt hur yngre elever (9 – 10 

år) uppfattar lärares feedback kopplat till sitt lärande. Hargreaves (2013) menar att 

trots flera metastudier som gjorts kring feedback, bland annat Hattie och Timperleys 

(2007) studie, så saknas väsentlig kunskap om hur feedback hjälper elevers lärande i 

klassrumssituationen. De flesta studier kring feedback har undersökt hur elevers 

prestationer har påverkats av feedback, men de har inte belyst elevernas 

uppfattningar av feedback kopplade till lärandet i klassrummet. Hargreaves (2013) 

studie bygger på videoupptagningar från lektionsobservationer och intervjuer med 

totalt 27 elever, där hon lät eleverna reflektera kring situationer från 

videoupptagningarna där de gavs feedback av läraren. Därefter tematiserades och 

klassificerades datamaterialet utifrån kategorier från annan feedback-forskning, samt 

nya kategorier som Hargreaves (2013) tyckte sig kunna identifiera. Resultat som 

Hargreaves studie visar är exempelvis att eleverna upplevde att deras lärande 

påverkades positivt av feedback, men inte om den feedback som gavs var för 

omfattande eller detaljerad. Elever uttryckte även att såväl negativ som positiv 

feedback väckte känslor som kunde påverka lärandet på olika sätt. Hargreaves (2013) 

studie verifierar även Hatties och Timperleys (2007) resultat att feedback som 

fokuserar på själva lärprocessen tenderar att ha störst långsiktig effekt.  

Ekecrantz (2015) problematiserar och delvis kritiserar de metastudier som gjorts 

kring påverkan av feedback på elevers lärande och som ofta refereras, inte minst 

Hatties och Timperleys (2007) The Power of Feedback. Ekecrantz (2015) menar att 

mer forskning behövs och att det vore önskvärt med en ny metastudie på området, 

dels eftersom formativ bedömning betonats allt mer i den utbildningspolitiska 

diskursen under senare år, dels eftersom de primärstudier som Hatties och 

Timperleys studie bygger på, nu är relativt gamla med en genomsnittlig ålder på 27,7 

år. Det skulle alltså betyda att genomsnittsåldern idag, 2019, därmed är över 30 år. 

Vidare problematiserar Ekecrantz (2015) det empiriska underlaget för Hatties och 

Timperleys studie, där han menar att studien i stor utsträckning bygger på en tidigare 

metastudie av Kluger och DeNisi (1996), vilken i sin tur bygger på 131 enskilda 

empiriska studier. Kluger och DeNisi genomförde sin studie då de riktade kritik mot 

vad de uppfattade som tidigare dåligt underbyggda antaganden kring effekter av 

feedback, exempelvis ifrågasätter de en del tidigare forskning som de menar bygger 

på bristfällig metodologi. Med sin studie ville de bidra till att stärka teoribildningen 

kring effekter av feedback, samt finna en systematik i när feedback ger positiva 

effekter på lärandet, men också när effekterna kan antas bli negativa. Resultat som 

Kluger och DeNisi (1996) pekar på är bland annat att feedback ger positiva effekter 
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om den är riktad mot den specifika uppgiften, men negativa effekter om den endast 

innehåller beröm som inte är kopplat till uppgiften. För att återgå till Ekecrantz 

(2015), är problemet med en metastudie och i synnerhet en metastudie som i stor 

utsträckning bygger på en tidigare metastudie, enligt honom, att för varje ”led” uppåt 

i kedjan fjärmar sig forskaren alltmer från det ursprungliga empiriska materialet. 

Dessutom, menar Ekecrantz (2015), undersöker flera av de studier som Hatties och 

Timperleys (2007) metastudie bygger på, inte feedback kopplat till elevers lärande, 

utan annan typ av feedback. Det behöver inte betyda att dessa studier är irrelevanta, 

men det skulle kunna vara så. När det gäller studier som undersökt feedback kopplat 

till lärande och som ingår i Kluger & De Nisis (1996) och därmed även i Hatties och 

Timperleys (2007) metastudier, visar Ekecrantz (2015) att majoriteten av de 

empiriska studierna gjorts inom högre utbildning och att många inte kan sägas vara 

akademiskt relevanta. Det kan alltså noteras att både ovan nämnda Hargreaves 

(2013) och Ekecrantz (2015) gör liknande problematiseringar av dessa metastudier. 

Trots sin kritik menar dock Ekecrantz (2015) att både Kluger & DeNisi (1996) samt 

Hattie och Timperley (2007) har lämnat viktiga bidrag till forskningsfältet och att 

flera av de resultat de lyfter fram är relevanta, exempelvis att inte all feedback är 

positiv och att inte all feedback har samma effekt. Samtliga dessa forskare är även 

ense om att mer utvecklade teoretiska ramverk skulle behöva utvecklas inom detta 

forskningsfält.  

Avslutningsvis bör nämnas att Vetenskapsrådet 2014 på uppdrag av regeringen 

genomförde en större kartläggning av svenska och internationella forskningsresultat 

med relevans för skolväsendet. En översikt handlar om formativ bedömning på 

2000-talet och i densamma diskuteras begreppet formativ bedömning, hur begreppet 

utvecklas och forskningstendenserna under 2000-talet. Flera av de forskningsartiklar 

jag diskuterat ovan, diskuteras även här och av särskilt intresse för mig är hur 

författarna behandlar den svenska kontexten. Totalt sett menar Vetenskapsrådet 

(2014) att forskningen på området inom en svensk kontext är begränsad och 

författarna till rapporten lyfter fram tre huvudsakliga teman som återkommer i 

forskningen; dokumentation för formativ bedömning, formativ bedömning i 

klassrumssituationen, och skolans styrning och formativ bedömning. Enligt min 

bedömning är den svenska forskning som lyfts fram av liten relevans för mitt 

problemområde som ju gäller gymnasieskolan i Sverige, då den mesta forskning som 

redovisas rör förskolan eller grundskolan, samt att ingen forskning finns som är 

kopplad till Moderna språk. Svensk forskning skiljer sig här från den internationella, 

då den förstnämnda domineras av studier gjorda i grundskolans lägre åldrar, medan 

det internationellt är tvärtom. Av den svenska forskning kring formativ bedömning 

som listas i rapporten, undersöker ingen elevers uppfattningar om formativ 

bedömning och ingen avhandling eller licentiatuppsats behandlar formativ 

bedömning kopplat till ämnesdidaktik på gymnasiet. Rapporten är intressant genom 

att den visar att existerande forskning idag förefaller spreta åt många olika håll.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag utgår i föreliggande undersökning från en socialkonstruktivistisk teoretisk 

referensram kombinerat med ett sociokulturellt perspektiv. Att ta avstamp i 

socialkonstruktivismen hävdar jag är motiverat då jag avser att belysa uppfattningar 

och hur dessa kommuniceras av två interagerande parter, läraren och eleverna. 

Barlebo Wenneberg (2000) definierar den grundläggande principen för 

socialkonstruktivismen som  

”att inte acceptera sociala företeelsers ”naturlighet”, att de alltid varit sådana, att de 

inte kan vara annorlunda och att de inte skulle vara av människan skapade 

storheter.” (s.62). 

Vidare menar Barlebo Wenneberg (2000) att socialkonstruktivismen kan ses som en 

princip, snarare än som något absolut. Utgångspunkten är alltid att uppfattningar 

och föreställningar styrs av språket och språket är alltid socialt konstruerat i samspel 

mellan människor, det är inte något av naturen givet. Från en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt är det därför rimligt att göra antagandet att det i klassrummet och i 

språkundervisningen under läsårets och kursens gång formas en typ av 

kommunikativ diskurs mellan lärare och elever. Denna diskurs kan vid en första 

anblick tyckas uppenbar, det vill säga båda parter använder samma ord och uttryck 

när undervisningsinslag kommuniceras, men i själva verket finns olikheter i 

uppfattningar som inte är på ytan uppenbara. Problemet med denna utgångspunkt är 

enligt Barlebo Wenneberg (2000), att det ”inte längre finns några naturliga 

hållpunkter” (s.67) när det uppenbara och typiska dekonstruerats. Alltså finns ett 

inneboende problem i att definiera det ”onaturliga”, bakomliggande. Här menar 

Barlebo Wennberg (2000) att det finns en skiljelinje mellan vad han definierar som 

socialkonstruktivism I och socialkonstruktivism II, där den förra syftar just till att 

”demaskera naturliga föreställningar”, medan den andra syftar till att ge ”ett antal 

teoretiska förslag på hur det sociala är uppbyggt och fungerar…” (s.69). En 

socialkonstruktivistisk modell som ryms under det Barlebo Wennberg (2000) 

definierar som socialkonstruktivism II, är Berger & Luckmanns tresidiga modell (en 

kortare översikt ges i Barlebo Wennberg, 2000). Denna modell är ett försök att ge en 

helhetsteori där de utgår från tre centrala påståenden: externalisering, objektivering 

och internalisering.  

Med externalisering avses att samhällsordningen hela tiden skapas som de sociala 

produkterna av människans handlingar. Människan kan inte leva och agera i en egen, 

sluten sfär, utan måste i sina aktiviteter och handlingar hela tiden förhålla sig till 

samhällsordningen, vilken konstruerats av människornas sociala samspel och 

handlingar. Berger och Luckmann (1998) inordnar detta under vad de kallar 

institutionalisering, där de definierar en institution som något gemensamt som 

utgörs av ”typifieringar av vanemässiga handlingar” (s.68), alltså att vissa fenomen i 

samhället förväntas ske på vissa sätt. Typifieringar betyder här att när två eller flera 

personer interagerar uppfattas de olika aktörerna ha olika motiv med interaktionen, 
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vilket kommer uttryckas i vissa handlingsmönster där vissa roller intas. 

Institutionalisering har skett när dessa typifieringar spridits ”bortom” individerna 

och då de upplevs som ”objektiva”, självständigt existerande (Berger & Luckmann, 

1998). Så skulle alltså skolan och klassrumssituationen kunna sägas vara ett exempel 

på institutionalisering, det är en verklighet som uppfattas på ett visst sätt av 

människor. Elever och lärare förväntas här medverka i vissa handlingsmönster. Häri 

ligger det som benämns objektivering i modellen, det vill säga institutioner upplevs 

som en objektiv verklighet av den enskilde, men i själva verket är det ”konstruerad 

objektivitet som producerats av människor” (s.77). Centralt enligt Berger & 

Luckmann (1998) är att externalisering och objektivering hela tiden samverkar i en 

dialektisk process. Internalisering är det tredje momentet i denna process och med 

detta avses individens förståelse och upplevelser av medmänniskorna och av världen 

som individen lever i. Detta är en fortlöpande process och här menar Berger & 

Luckmann (1998) att individen genomgår flera grader av internalisering under sin 

livstid. De definierar detta som primär och sekundär socialisation, där den primära 

fasen genomgås i barndomen och den sekundära är varje efterföljande process där 

individen slussas in i nya sektorer i en redan konstruerad objektiv värld. Ett konkret 

exempel skulle här kunna vara skolan, där individen tidigt slussas in i skolan som 

institution, men längre fram kommer i kontakt med nya delar i skolan. Kunskap om 

hur det går till i skolan får individen tidigt, men senare tillkommer andra delar inom 

den övergripande ramen, som exempelvis kurser i för individen nya ämnen, bland 

annat moderna språk.  

Då socialkonstruktivismen söker förklara och problematisera det sociala samspelet 

mellan individer, är det ur didaktisk synvinkel intressant att kombinera detta med en 

sociokulturell utgångspunkt för lärande. Lev Vygotskij räknas som upphovspersonen 

till det sociokulturella perspektivet, vilket utgår från att människor kontinuerligt lär 

sig i sociala sammanhang och att då särskilt språket spelar en avgörande roll. Särskilt 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen anses viktig och har påverkat 

diskussionen och synen på didaktik och utbildning inte minst i västvärlden och 

därmed Sverige, såväl inom utbildning på lägre stadier som inom högre utbildning 

(se exempelvis Daniels, Cole & Wertsch, 2007 och Bjärvall, 2014). Vygotskij (1978) 

menar att den proximala utvecklingszonen innebär den utvecklingsfas som utgörs av 

spannet mellan var barnet/eleven befinner sig i sitt lärande och den potentiella nivån 

barnet/eleven kan uppnå genom socialt samspel med andra och under inflytande av 

läraren eller andra mer kompetenta än de själva. Därmed problematiserade Vygotskij 

tidigare teorier av bland annat Piaget och Binet om bestämda fasta stadier i 

utvecklingen vilka ansågs vara en förutsättning för lärande, och menade istället att 

barnets/elevens utveckling kan påverkas av och utvecklas olika snabbt som ett 

resultat av lärande och social interaktion och samspel med andra (Daniels, Cole & 

Wertsch, 2007, och Vygotskij, 1978). Han exemplifierade detta med två tioåriga barn 

som båda befann sig på en åttaårings intellektuella nivå, men där barnen sedan under 

samma tid utvecklade olika mognadsgrad (det ena till en nioårings nivå, det andra till 

en tolvårings nivå) som en följd av deras olika förmågor att stimuleras av läraren och 

att samspela med andra elever (Vygotskij, 1978). 
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Istället definierar han som centralt för den proximala utvecklingszonen  

“…those functions that have not yet matured, but are in the process of maturation, 

functions that will mature tomorrow but are currently in an embryonic state” 

(Vygotskij, 1978, s.87). 

Dessa funktioner kan alltså utvecklas i olika takt i samspel med andra och under en 

lärares ledning, vilket är centralt i Vygotskijs teori. Enligt Vygotskij (1978) sker heller 

inget lärande om undervisningen befinner sig på en nivå som eleven redan behärskar. 

Skolan och läraren har en avgörande betydelse för att utveckla elevens abstrakta 

tänkande och att få denne att nå en högre nivå i sitt lärande. Detta gäller såväl vad 

Vygotskij (1978) karaktäriserar som ”mentally retarded children”, liksom ”normal 

children” (s.89). Applicerat på mitt fall är det alltså intressant att reflektera över hur 

de aktuella eleverna uppfattar lärarens betydelse för sitt lärande i tyska.  

5. Metod  
 

I följande del redogörs först för den valda forskningsstrategin, därefter förklaras 

vilken datainsamlingsmetod som använts, urval, genomförande och etiska 

överväganden. Metoddelen avslutas med ett stycke om databearbetning och ett stycke 

om trovärdighet.  

5.1 Forskningsstrategi 
 

Syftet med undersökningen och som jag redogjort för ovan, är att undersöka hur en 

gymnasielärare i tyska motiverar sitt val av en examinationsuppgift, hur några av 

eleverna uppfattar förberedelser och examination och hur detta är relaterat till 

kunskapskraven i ämnet. Dessutom är syftet att belysa hur läraren respektive 

eleverna uppfattar användningen av feedback i ämnet kopplat till formativ 

bedömning.    

Den här undersökningen kretsar kring en undervisningssekvens i tyska 3 och hur 

densamma kan förstås ur flera olika infallsvinklar. Det rör sig alltså om en avgränsad 

undervisningssekvens i en specifik kurs, med en lärare och ett begränsat antal elever. 

Därmed hamnar undersökningen inom ramarna för en kvalitativ forskningsansats 

som jag valt att designa som en fallstudie. Denscombe (2014) menar att det 

utmärkande för en fallstudie är att den inriktar sig ”på bara en enda 

undersökningsenhet” (s.92). Fallstudien är en forskningsdesign som är särskilt 

lämpad för en forskare som vill skaffa sig kunskaper på djupet, något som ofta inte är 

möjligt på samma sätt om man istället försöker undersöka ett stort antal enheter. 

Denscombe (2014) menar också att det fall forskaren undersöker vanligen är något 

som existerar ”naturligt” och inte en konstlad situation som exempelvis ett 

experiment. Detta svarar väl mot intentionen med föreliggande undersökning, då 

examinationsuppgifter i ett ämne som i det här fallet tyska på gymnasiet, är något 

som de allra flesta lärare i ämnet regelbundet torde använda sig av och som eleverna i 
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ämnet således också är vana vid. Möjligen skulle man kunna hävda att det faktum att 

lärare och elever delar med sig av sina uppfattningar kring företeelsen till en forskare, 

inte är något ”normalt” existerande. Däremot kommer knappast 

examinationsuppgifter i ämnet upphöra efter att studien genomförts, det kommer 

alltså även fortsättningsvis vara något i både lärarens och elevernas ”naturliga” miljö. 

Bryman (2008) talat i denna typ av fall om ”typiskt, representativt” eller 

”exemplifierande fall ” (s.56), det vill säga att forskaren väljer ut ett fall som kan antas 

vara representativt för ett större antal snarlika exempel. Även om fallet kan anses 

vara representativt är det samtidigt unikt och just detta är något som traditionellt 

lyfts fram som kritik mot fallstudier, det vill säga att eftersom varje fall kan anses 

vara unikt, kan den statistiska generaliserbarheten av en fallstudies resultat 

ifrågasättas.  Även detta kan kopplas till den genomförda undersökningen, då läraren 

och de elever som är föremål för studien är unika, även om fenomenet i sig, en 

examinationsuppgift i tyska 3, kan antas vara synnerligen vanligt förekommande på 

svenska gymnasieskolor. Visserligen skulle man även här kunna invända att den 

specifikt genomförda examinationsuppgiften i sitt slag blir unik, då endast den 

genomförs vid denna tidpunkt, i detta rum och av just dessa elever och den feedback 

som gavs var unik för detta tillfälle och uppgift. Jag menar dock att detta är en 

svagare invändning. Eftersom befintlig forskning och därmed kunskap om såväl 

språklärares som elevers uppfattningar om hur fenomen såsom 

examinationsuppgifter kommuniceras i stort sett saknas, kan en fallstudie som går på 

djupet bidra med information som i sin tur kan ge uppslag till ny forskning på 

området.  

Fallstudiens styrka är att den genom att belysa ett fall på flera olika sätt bidrar med 

större insikt och nya upptäckter kring det aktuella problemet (Merriam, 1994). Stake 

(1995) menar att en god fallstudie eftersträvar att förstå hur de studerade aktörerna 

uppfattar saker relaterade till fallet. Forskaren strävar efter att fånga de ibland 

motstridiga tolkningar som kommer till uttryck hos de undersökta aktörerna. Det bör 

i sammanhanget nämnas att den vanliga kritiken mot fallstudier, att resultaten inte 

är statistiskt generaliserbara, också har bemötts av andra forskare som har ifrågasatt 

denna kritik. Dels är syftet med en fallstudie inte att den ska vara generaliserbar, dels 

kan en noggrant genomförd fallstudie med ett strategiskt valt fall, ge forskaren mer 

information ur olika aspekter än en kvantitativ studie. Detta har diskuterats av bland 

annat Kvale & Brinkmann (2014).  

Föreliggande fallstudie är partikularistisk, det vill säga att den fokuserar på en viss 

företeelse och dess slutresultat är i huvudsak deskriptivt, den kommer att beskriva 

företeelsen och då även ge uppslag till nya fenomen och forskningsfrågor (Merriam, 

1994). De resultat jag pekar på i studien kan alltså inte på något sätt ses som 

definitiva eller slutgiltiga, utan behöver kompletteras och bekräftas med ny och mer 

forskning. 

Inom pedagogisk forskning är det synnerligen ovanligt att en fallstudie används för 

att pröva en teori, medan den oftare använts för att bygga upp en teori (Merriam, 

1994). Den här fallstudien är snarast av induktiv karaktär i så motto att jag inte avser 
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att pröva eller förkasta en viss teori, däremot avser jag genom min undersökning att 

förhoppningsvis kunna bidra med kunskap som kan generera nya forskningsfrågor 

och därmed även bidra till teorigenererande. Bryman (2008) menar att en typisk 

kvalitativ studie är induktiv till sin karaktär, att den epistemologiskt i regel avser att 

beskriva och tolka och att den ontologiska utgångspunkten är konstruktivistisk, dvs. 

det antas att sociala fenomen som studeras inte är absoluta utan skapade av 

interaktion mellan olika aktörer. Detta svarar väl mot de teoretiska utgångspunkterna 

som jag tidigare diskuterat. Även om utgångspunkten är induktiv, innebär inte detta 

att man som forskare gör en undersökning helt fristående från vissa teoretiska 

begrepp och antaganden. Merriam (1994) menar att vissa teoretiska utgångspunkter 

och begrepp är nödvändiga för att skapa mening och förståelse och utgör verktyg då 

resultaten analyseras.  

5.2 Datainsamling  
 

Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer, vilka kombinerades med den skriftliga 

feedback och elevrespons som gavs i samband med examinationsuppgiften. 

Intervjuer kan anses vara en vedertagen datainsamlingsmetod vid fallstudier som 

handlar om utbildning. Då syftet är att undersöka uppfattningar om ett fenomen i 

språkundervisningen kan det anses motiverat att välja intervjuer som 

datainsamlingsmetod, då en väl genomförd intervju är en metod som kan fånga 

variationen av uppfattningar hos informanterna i fallstudien (Merriam, 1994, och 

Stake, 1995). Denscombe (2014) menar att intervjuer lämpar sig väl för småskaliga 

forskningsprojekt där avsikten är att utforska uppfattningar och erfarenheter och 

Kvale & Brinkmann (2014) menar att syftet med en kvalitativ forskningsintervju ”…är 

att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades egna perspektiv” 

(s.41). Vid intervjuer som datainsamlingsmetod är det brukligt att skilja mellan 

strukturerade, halv/semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Kvale & 

Brinkmann (2014) pratar istället om explorativa intervjuer vilka är öppna och relativt 

ostrukturerade och intervjuer som prövar hypoteser och är mer slutna.  Syftet för den 

här studien är snarare explorativt än hypotesprövande, varför jag valt att utgå från en 

halvstrukturerad intervjuform, då detta bäst lämpar sig för undersökningens 

forskningsfrågor. En halvstrukturerad intervju utgår från vissa frågor, men ger 

samtidigt möjlighet för den intervjuade att relativt fritt prata om sina erfarenheter 

och uppfattningar, då antalet frågor i en halvstrukturerad intervju är relativt få. Jag 

har utgått från en intervjumall med 7 frågor, en separat mall för lärare och en för 

elever, där frågorna är öppna och utarbetade utifrån en halvstrukturerad modell. 

Båda mallarna finns som bilagor, bilaga 1 med intervjufrågorna till läraren, bilaga 2 

med intervjufrågorna till eleverna. Detta innebär att frågor som kan besvaras med ja 

eller nej utelämnats och att frågorna lämnar utrymme för följdfrågor och även 

sidospår. Jag har också strukturerat frågorna så att ordningen i stor utsträckning 

kunnat ändras under intervjuns gång och att vissa frågor kunnat utelämnats om 

informanten i sina svar självmant berört innehållet för flera frågor. Vidare har jag 

strävat efter att få så rikhaltiga svar som möjligt och att få informanten att med egna 
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ord, utan min påverkan, utveckla sina tankar. En intervjuteknik som här kan 

användas är att ställa öppna, uppföljande frågor av typen ”hur menar du då”, ”kan du 

utveckla det lite mer” och så vidare. Kvale & Brinkman (2014) kallar detta för 

sonderande frågor och de liknar den kvalitativa forskningsintervjun vid ett hantverk, 

snarare än en metod. De menar att en väl genomförd kvalitativ intervju kräver 

betydligt mer än att forskaren ställer ett antal frågor i en viss ordning. Det kräver 

finkänslighet, god teoretisk kunskap om ämnet, förmåga att tålmodigt lyssna till 

informanten och flexibilitet att exempelvis ändra på ordningen för intervjufrågorna.  

Som komplement till intervjuerna har jag via läraren fått tillgång till den 

feedbackmanual som användes i samband med examinationen, där respektive elev 

fick individuell feedback på examinationen. Varje feedbackmanual innehåller en 

matris med de olika delar examinationen innehållit, resultat på respektive del, 

koppling till förmåga/kunskapskrav som testats och för varje del en framåtsyftande 

kommentar från läraren, samt ett fält med övriga kommentarer från läraren. Den 

andra delen av manualen består av en reflektionsdel som skrivs av respektive elev. 

Reflektionen utgår från totalt 13 frågor, varav två frågor innehåller ett antal kortare 

underfrågor och den sista frågan efterfrågar ”övriga reflektioner”. 

Elevkommentarsdelen innehåller också en fråga om eleven är nöjd med sitt resultat 

och på vilka sätt eleven förberett sig inför examinationen. Totalt består manualen av 

5 A4 sidor. Den finns som bilaga 3 i redigerad (i avidentifierande syfte) form. Även 

examinationsuppgiften finns som bilaga (bilaga 4), densamma skickades till mig per 

e-post av läraren innan intervjuerna.  

Att som forskare kombinera två olika metoder för datainsamling eller två olika typer 

empiriskt material, brukar kallas triangulering, något som är vanligt vid fallstudier. 

Genom att använda sig av triangulering kan forskaren kombinera styrkorna hos olika 

datainsamlingsmetoder och även kompensera för de svagheter en viss metod har 

(begreppet definieras bland annat av Bryman, 2008).  

5.3 Urval 
 

En forskare som väljer att använda sig av en fallstudie intresserar sig för att det 

typiska, eller det avvikande i förhållande till det problemområde som undersökts, 

vilket jag berört i tidigare stycke.  Motivet för att välja fallstudie som 

forskningsdesign ligger i syftet för undersökningen, nämligen att belysa hur en 

språklärare och några elever uppfattat genomförandet av en examinationsuppgift i 

tyska.  Fallet som valts är alltså en undervisningsgrupp i tyska 3 på gymnasiet, medan 

fenomenet som fallstudien belyser är kommunikationen av examinationsuppgiften. 

Det finns inget avvikande med denna typ av undersökningsobjekt, det rör sig alltså 

om att belysa vad som kan antas vara ett typiskt fall. Den kurs av kurserna i moderna 

språk som läses av flest elever på gymnasiet är Moderna språk 3, en kurs som de 

flesta elever läser i årskurs ett och då som fortsättningskurs från tidigare språkstudier 

i grundskolan. Det förekommer även att en del elever läser Moderna språk 3 också i 

årskurs 3 och det handlar då om elever som valt det aktuella moderna språket som 
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steg 1, alltså nybörjarnivå i årskurs ett på gymnasiet. Således har de elever som läser 

ett modernt språk på steg 3 minst två års tidigare erfarenheter av språket. Valet av 

språklärare och elever kan betecknas som ett strategiskt bekvämlighetsurval, då jag 

för undersökningen valde att kontakta en språklärare i tyska som tidigare uttryckt 

intresse att låta sig intervjuas i forskningssyfte. Givet undersökningens syfte och 

forskningsdesign valde jag att kontakta den nu aktuelle språkläraren då jag bedömde 

att denne på flera sätt kunde antas vara en tysklärare som skulle kunna ses som 

typisk, eller inte på några sätt speciellt avvikande från majoriteten av landets 

tysklärare. Avseende val av fall menar Denscombe (2014) att ”ett lämpligt fall har 

särdrag som är relevanta för det praktiska problem eller den teoretiska fråga som 

forskaren vill undersöka” (s.96). Valet av fall för denna studie kan anses svara upp 

mot detta. Den tysklärare som intervjuats är en erfaren tysklärare med mer än 15 års 

erfarenhet i yrket och är verksam på en kommunal gymnasieskola i en större 

mellansvensk stad och undervisade vid tiden för undersökningen flera grupper i 

tyska, varav en grupp var tyska 3. Beträffande antalet elever i urvalet bedömdes 6 – 8 

elever vara ett lämpligt och för undersökningen hanterbart antal att låta ingå i 

urvalet, då ett större antal skulle blivit alltför omfattande för denna typ av fallstudie.    

5.4 Genomförande och etiska överväganden 
 

Tidpunkt för intervjuerna valdes i samråd med den aktuelle läraren, vilken föreslog 

att såväl lärar- som elevintervjuer skulle genomföras ungefär en vecka efter att en 

något större examinationsuppgift genomförts i kursen. Detta var den andra större 

examinationen som gjordes i den aktuella undervisningsgruppen. Vid genomförandet 

av undersökningen och vid behandlingen av det empiriska materialet har jag följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning.  Centralt för dessa är de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet säger att en god forskare ska upplysa de deltagande i 

undersökningen om forskningens syfte, hur forskningen kommer att genomföras, om 

eventuella risker finns med forskningen och om att deltagandet är frivilligt.  

I samband med att jag kontaktade den aktuelle tyskläraren informerade jag om syfte 

och om hur jag tänkt mig att genomföra intervjuerna med såväl lärare som med 

elever. Läraren informerade även elevgruppen muntligt om att en forskare från 

Mälardalens högskola önskade få möjlighet att intervjua några elever i 

forskningssyfte. Därefter delades ett missivbrev (Bilaga 3) ut till alla elever i den 

aktuella tyska 3 gruppen med information om undersökningens syfte, information 

om hur intervjuerna skulle gå till och att de som valde att låta sig intervjuas skulle 

komma att anonymiseras i materialet. Brevet innehöll även kontaktuppgifter till mig 

och till min handledare på Mälardalens högskola. Då jag inte bedömde att syftet och 

därmed intervjuerna var av känslig karaktär, och samtliga elever var över 15 år, ansåg 

jag inte att det förelåg några skäl att inhämta vårdnadshavares godkännande för att 

genomföra undersökningen. Samtyckeskravet kan anses vara uppfyllt, då deltagandet 
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var helt frivilligt och inga påtryckningar skedde för att elever skulle delta. 7 elever 

anmälde sig frivilligt att medverka vid en intervju, vilket motsvarade det antal jag 

efterfrågat. Eleverna som valde att medverka informerades också om att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan om de av någon anledning skulle önska det.   

Samtliga intervjuer genomfördes under en förmiddag i december 2018, där jag 

inledningsvis intervjuade läraren och därefter eleverna. Eftersom elevdeltagandet 

byggde på frivillighet, kan urvalet tänkas ha utfallit så att mer intresserade elever 

valde att låta sig intervjuas, vilket i sin tur skulle kunna påverka resultatet i viss 

riktning. Det skulle exempelvis kunna vara så att de elever som valde att delta var 

elever som är särskilt språkintresserade, eller kanske har starkare synpunkter på 

kursen och därigenom delvis avviker i uppfattning gentemot andra elever. Jag kunde 

dock inte utläsa av det färdiga intervjumaterialet att så skulle vara fallet. Intervjuerna 

genomfördes i ett grupprum i skolmiljö i december månad och samtliga intervjuer 

spelades in i sin helhet. Såväl lärare som elever tillfrågades om samtycke innan 

inspelningen påbörjades och upplystes då ytterligare en gång om att inga namn eller 

andra identifikationsmöjligheter skulle användas i materialet. Därmed menar jag att 

jag tillgodosett konfidentialitetskravet. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, som 

säger att uppgifter om personer som deltagit i en undersökning och resultatet av 

undersökningen, endast får användas i forskningssyfte, menar jag också vara 

uppfyllt. Inga namn eller personuppgifter figurerar i det empiriska intervjumaterialet 

och materialet har förvarats på sådant sätt att inga utomstående kunnat få tillgång till 

detsamma. Inte heller läraren har fått tillgång till intervjusvaren från eleverna, då 

detta skulle kunna bryta mot nyttjandekravet. 

5.5 Databearbetning 
 

Hela det inspelade intervjumaterialet kom att omfatta nästan 58 minuter, varav 28 

minuter utgjordes av intervjun med läraren. Längden på intervjuerna med eleverna 

varierade mellan knappa 5 och dryga 7 minuter. Alla intervjuer transkriberades så 

ordagrant som möjligt, vilket betytt att jag även tagit med ofullständiga meningar, 

hummanden och så vidare. Samtliga intervjuer lyssnades igenom två gånger vid 

transkriberingen för att undvika att detaljer missades eller att jag skrivit fel vid 

transkriberingen. Det utskrivna materialet kom att omfatta totalt 30 sidor text. Vid 

bearbetningen av det transkriberade materialet använde jag ett färgkodningssystem 

där jag använde olika färger för de olika forskningsfrågorna och markerade de 

utsagor i texten som bäst svarade mot respektive forskningsfråga. Det utskrivna 

materialet lästes igenom flera gånger i syfte att inte missa några detaljer och för att 

säkert kunna avgöra att olika utsagor verkligen motsvarade respektive 

forskningsfråga.  

5.6 Trovärdighet 
 

Trovärdighet handlar om frågan om huruvida forskningsresultat skulle kunna 

replikeras och om forskaren verkligen mätt eller undersökt rätt faktorer i förhållande 
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till forskningsfrågorna. Kvalitativ forskning studerar i regel mänskliga handlingar 

eller mänskligt beteende och forskaren intresserar sig ofta, som i mitt fall, för hur 

fenomen upplevs av enskilda individer. Traditionellt har studier som kunnat 

replikeras ett flertal gånger med samma resultat betraktats som starkare, alltså vara 

trovärdigare (Merriam, 1998). Antagandet bortser i viss mån från det faktum att en 

undersökning skulle kunna replikeras ett flertal gånger med ett felaktigt resultat.  

Bryman (2008) menar att det finns olika sätt att hantera frågan om trovärdighet eller 

reliabilitet och validitet som han benämner det, inom kvalitativa undersökningar, 

beroende på vilken typ av kvalitativ undersökning det är frågan om. Så skiljer 

Bryman (2008) exempelvis mellan extern och intern reliabilitet, där i det första fallet 

reliabiliteten anses avhängig av i vilken mån samma undersökning skulle kunna 

replikeras. Inre reliabilitet å andra sidan handlar om i vilken mån forskarens 

observationer kan matchas mot den använda teorin. Merriam (1998) som också 

använder begreppet reliabilitet, gör en snarlik definition av extern och intern 

reliabilitet. Beträffande den statistiska generaliseringsbarheten utgör denna i princip 

alltid ett problem för kvalitativa undersökningar, då dessa i regel bygger på ett 

begränsat antal fall. I fallet med en fallstudie, är syftet sällan att denna ska replikeras, 

forskaren intresserar sig för att på ett djupare plan belysa just ett enskilt fall, något 

jag diskuterat tidigare i denna uppsats. Merriam (1998) pekar också på att forskarens 

tolkning av resultaten är något som kan påverka reliabiliteten. En annan forskare 

skulle kunna göra en delvis annan tolkning. Lösningen kan vara att flera forskare 

tolkar och jämför resultaten, något som i mitt fall inte varit möjligt. För att uppnå så 

god reliabilitet som möjligt arbetade jag vid bearbetningen och analysen av mitt 

empiriska material med att färgmarkera i texten, där jag använde olika färger för de 

svar och utsagor jag ansåg bäst korrelerande mot respektive forskningsfråga. 

Härigenom kunde jag på ett tydligt sätt särskilja direkta kopplingar till 

forskningsfrågorna från eventuella sidospår och utvikningar.  

Frågan om validitet kan vara svår att hantera för den kvalitativa forskaren. Esaiasson 

m.fl. (2007) skiljer exempelvis mellan begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Det 

förstnämnda handlar om huruvida forskaren använder ett träffsäkert mätinstrument 

för att verkligen mäta det som forskaren avser mäta. Finns frågetecken kring detta, 

kommer även resultaten systematiskt påverkas på ett sätt som gör att studien kan 

ifrågasättas. Resultatvaliditeten i sin tur uppnås genom att kombinera god 

begreppsvaliditet och hög reliabilitet. Vanligt är att bristande reliabilitet beror på 

olika typer av fel i datainsamlingen, vilket då påverkar bearbetningen av det 

empiriska materialet. Min undersökning bygger på intervjuer i kombination med 

analys av skriftligt material i form av feedback manualer. Att på detta sättet 

kombinera två olika typer av data, triangulering, är enligt Merriam (1998) ett sätt att 

stärka den inre validiteten. Jag har eftersträvat att vara noggrann avseende att låta 

alla informanter få utveckla sina reflektioner utan att avbrytas, vilket ibland betytt att 

de kommit in på sidospår. Informanternas utsagor skulle kunna påverka både 

reliabilitet och validitet, eftersom det kan vara så att de uttrycker vad de tror att 

forskaren vill höra, alternativt undanhåller delar av sanningen eller i värsta fall far 
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med osanning. Jag har dock ingen anledning att tro att så är fallet och jag har under 

intervjuerna heller inte förespeglat informanterna att jag förväntar mig vissa typer av 

svar. Därför hävdar jag att min studie utgör ett trovärdigt exempel. Vidare har jag 

under hela processen eftersträvat att styrka och konfirmera mina resultat genom att 

följa en god forskningsplan och noga dokumentera arbetet under processens gång. 

6. Resultat 
 

I min resultatgenomgång har jag utgått från mina forskningsfrågor och valt att 

genomgående först redovisa lärarens reflektioner och därefter elevernas. I 

analysdelen kommer sedan bådas reflektioner att behandlas i samma del. Vid de citat 

som förekommer i resultatgenomgången har jag valt att återge lärarens respektive 

elevernas utsagor så ordagrant som möjligt, vilket betyder att även vissa grammatiska 

felaktigheter och talspråkliga uttryck som kan se ut som felstavningar förekommer.  

6.1 Lärarens motivering till examinationsuppgiftens utformning 
 

Läraren anger flera organisatoriska och praktiska skäl som avgörande för vilken typ 

av examinationsuppgifter som ges i kursen. Den för undersökningen aktuella 

gymnasieskolan använder sig av ett centralt examinationsschema enligt vilket de 

moderna språken fått 4 examinationstillfällen per läsår. Examinationsschemat läggs 

vid läsårsstart och då får respektive språklärare ”ha prov på det vi har, så långt vi 

hunnit i kursen”, enligt läraren. Läraren betecknar detta som en kompromiss. I och 

med denna modell med relativt få större examinationer uppger läraren att hen 

försöker ”täcka in så många färdigheter som möjligt”, vilket i praktiken blir läs- och 

hörförståelse och skrivande. Muntlig färdighet övas och bedöms enligt läraren 

fortlöpande under lektionstid då det enligt läraren är svårt att hinna med att 

examinera även denna färdighet under samma examinationstid. I tyska 3 uppger 

läraren att hen i huvudsak utgår från lärobok i ämnet; ”…jag använder boken väldigt 

mycket. Som en röd tråd för eleverna.” Provet bygger sedan på texter som eleverna 

arbetat med i läroboken, grammatiska moment knutna till texterna och som tidigare 

övats, samt en ordkunskapsdel baserad på glosor eleverna arbetat med tidigare under 

terminen. De flesta delarna i examinationen är tagna från läromedlets 

lärarhandledningsdel och är alltså inte konstruerade av läraren själv. Alla delar av 

examinationen hinns inte med under en lektion, utan totalt fördelades examinationen 

över tre lektionstillfällen. Läraren menar att examinationsuppgiften kan ses som 

olika typer av tillämpningar, vilka tidigare övats var för sig och som nu kombinerats i 

en sammanslagen examination.  
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6.2 Lärarens utsagor om den förberedande undervisningen innan examinationen 
 

Läraren uppger sig arbeta formativt under kursens gång och ger som exempel det 

löpande arbetet med att utöka elevernas ordförråd och de ömsesidiga kommentarer 

som utbyts med eleverna i de gloshäften som används i kursen. Läraren ger eleverna 

ca 10 nya ord två gånger i veckan som också testas två gånger i veckan genom att 

eleverna skriver glosorna i sina häften, vilka lämnas in till läraren efter varje tillfälle. 

Läraren uttrycker att syftet med detta är att kontinuerligt utöka ordförrådet hos 

eleverna, något som läraren uttrycker har blivit viktigare på senare tid, då hen menar 

att elevernas förkunskaper avseende ordförråd i tyska försämrats.  

”…vi gör ju en diagnos med dem i början och där visar det sig ju att resultatet går ju 

ner, ordförrådet är en av dom delar som går ner. Och det är ju det som tar tid att 

bygga upp.”  

Förutom förberedelse genom sin undervisning med läroboken i tyska, uppger läraren 

också att eleverna innan det första provet i kursen får titta på gamla prov för att de 

ska få en uppfattning om hur proven brukar se ut.  

”Du vet dom är ju väldigt spretiga när dom kommer i ettan […] Dom vet inte riktigt 

hur de, hur det förväntas. Nu visar jag upp gamla prov för dom före provtillfället så 

dom vet ungefär vad, vad som kan, hur det kommer och se ut…” 

Vidare uppger läraren att eleverna får tillgång till studieinstruktioner och en del 

övningsuppgifter via skolans digitala plattform. Samtliga elever på skolan har tillgång 

till en personlig laptop. Avseende den grammatik som testades i 

examinationsuppgiften, så uppger läraren att denna gåtts igenom och övats under 

lektionstid. 

6.3 Lärarens utsagor om sitt arbete med feedback och tankar om hur eleverna 

uppfattar detta 
 

Läraren uppger sig arbeta med kontinuerlig feedback till eleverna, dels genom de 

redan nämnda gloshäftena, dels genom muntlig feedback och dels genom den 

feedbackmanual som tagits fram gemensamt för de moderna språken på skolan och 

som jag berört tidigare. I gloshäftena använder sig läraren av kortare kommentarer, 

särskilt om läraren tycker sig uppfatta en särskild tendens i positiv eller negativ 

riktning avseende ordinlärningen. Läraren säger sig också ofta ge muntliga 

kommentarer då eleverna får tillbaka häftena efter rättning. Genom häftena förs ett 

slags kontinuerlig dialog med den enskilde eleven uppger läraren, då eleverna 

förutom att få lärarens feedback själva kan kommentera sina resultat eller förklara 

hur de känner sig den aktuella dagen. På frågan om även eleverna brukar skriva 

kommentarer svarar läraren;  

 ”Ja det gör dom ibland, eh, har inte läst på, eh, har inte sovit i natt, ehm mamma 

blev sjuk, eller ja…” 
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Generellt uttrycker läraren att hen inte har tid och möjlighet att ge omfattande 

feedback till varje enskild elev, på grund av mängden elever läraren undervisar.  

”…sen försöker jag ha korta kommentarer, det blir ju alltid i det minimalistiska 

formatet, har inte möjlighet med över hundra elever liksom att försöka långa 

utläggningar.” 

I samband med den aktuella examinationen användes som tidigare nämnts, en 

feedbackmanual som är gemensam för alla de moderna språken på skolan. Tanken är 

att eleverna får behålla manualen med den feedback de fått om de vill och då 

uppmanas titta på den för att se vilka förmågor de behöver förbättra. Läraren uppger 

att denna feedbackmanual inte används efter varje examination:  

”…och sen har jag använt dom till och från, men jag ska helt ärligt säga inte varje 

gång, utan hellre mot slutet än i början då.”  

Lärarens utsaga om att hen i huvudsak ger kortare kommentarer som skriftlig 

feedback, verifieras av de feedbackmanualer jag fått tillgång till. Utrymmet som ges 

att skriva framåtsyftande kommentarer är begränsat och i fältet ”övrigt” har läraren 

skrivit max två meningar i samtliga manualer som ingår i undersökningen. Såväl 

bland de framåtsyftande kommentarerna som vid den feedback som givits under 

”övrigt” återkommer vissa uttryck och formuleringar som läraren använder till flera 

elever. Vissa kommentarer ges också som frågor i form av ett enda ord med 

frågetecken. Av de studerade manualerna framgår vidare att läraren använder 

ungefär samma mängd feedback både till elever som lyckats bättre och till elever som 

lyckats sämre på examinationen. Kortare uppmaningar och frågor i form av ett ord 

har i de fall som ingick i min undersökning använts som feedback till de elever som 

lyckats sämre med examinationen, medan dessa enordsfrågor inte på samma sätt 

givits till de elever som lyckats bättre. Ett par exempel på detta ser ut enligt följande:  

”Du behöver både repetera och utveckla ditt ordförråd! Gör läxorna! Förbered 

proven! Studieteknik? Motivation? Studieteknik? (feedback till elev som lyckats 

sämre) 

”Fortsätt att utöka ordförrådet genom läxorna, glosmaskinen och motsvarande 

internetsidor” (feedback till elev som lyckats bättre) 

Vidare använder läraren mycket snarlika formuleringar till flera av eleverna, ibland 

exakt samma uttryck. Läraren uttrycker att responsen på den feedback som ges via 

manualen är blandad och svarar på frågan om elever kommenterat manualen i 

exempelvis kursutvärderingar; 

”Nja, men är också varierande det där. En del dom tar ju dom här och kastar och 

andra dom tar till sig det här och nu var det här, den här gruppen fick ju det här för 

första gången och då, eh, samlade jag in dem tillsammans med provet […] för jag 

hade inte kopierat dom då och så, då var det flera stycken som ja men får vi inte 

dom här? Ja, men ni får dom nästa gång, jag ska bara ta en kopia först. Det var 

några, så det var några som upplevde det här som värdefullt alltså dom ville ha dom 

verkligen.” 
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Läraren menar också att det finns ett värde av att använda feedback manualen en bit 

in i kursen, snarare än i början, eftersom hen då känner varje elev bättre och då 

bättre kan bedöma vilken typ av kommentar som kan skrivas till respektive elev. 

Avseende feedback och bedömning så uppger läraren att hen i princip alltid använder 

sig av poängsättning på sina examinationer, där hen försöker utgå från de 

betygsgränser som ges av Skolverket för i de nationella proven/det nationella 

bedömningsmaterialet. Läraren menar att hen arbetar så mycket på grund av att 

elever efterfrågar poäng och hur många poäng som ger ett visst betyg.  

”…dom efterfrågar och därför så brukar jag sätta ut det på provet också, det vill säga 

det här står ju på själva provet när dom får det och, eh, då är det klart, då behöver 

jag, då kan jag liksom lämna den diskussionen.” […] ”Det här är ingenting som har 

stöd i nån skollag eller i några, mm, skrivningar eller nånting, nånstans, utan det är 

mest för att dom ska få en uppfattning om ungefär var ligger min prestation på just 

det här provet.” 

Läraren upplever att elever snarare efterfrågar och relaterar betyg till poäng, än att de 

relaterar sina språkkunskaper till Skolverkets kunskapskrav. Dessa uppger sig läraren 

gå igenom i början av kursen, men uppger att det sällan är någon elev senare under 

terminen eller läsåret frågar. Läraren uttrycker att kunskapskraven i ett modernt 

språk som tyska nog är självklara för de flesta elever, då språk handlar om att kunna 

förstå språket och att kunna uttrycka sig på språket. Detta är en naturlig progression 

som de allra flesta elever förstår, utan att de kopplar detta just till kunskapskraven, 

uttrycker läraren. De kommentarer jag tagit del av via feedback manualen är heller 

inte explicit kopplande till formuleringar som återfinns i kunskapskraven. 

6.4 Elevernas utsagor om examinationsuppgiften och förberedelserna för 

densamma 
 

Samtliga av de intervjuade eleverna uttrycker att den aktuella examinationsuppgiften 

var ett typiskt prov, vars utformning de är bekanta med sedan tidigare. ”Läraren har 

alltid samma modell på prov, så han har alltid liknande struktur på det” (elev 3). 

Eleverna tycks uppfatta detta som en fördel och något som ger trygghet, då flera av 

dem uttrycker att det gör det enkelt att förbereda sig och det skapar en trygghet i att 

veta hur examinationsupplägget kommer se ut.  

”…sen så är ju upplägget likadant ut varje gång, så det är väldigt enkelt och hålla 

koll på vad man behöver liksom kunna, inför provet” (elev 1).  

Ett par av eleverna (elev 1 och elev 5) lyfter också fram att de uppfattar att det alltid 

ges tydliga instruktioner från läraren, via exempelvis skolans digitala plattform om 

vad de ska kunna inför ett prov, vilket de tycks uppfatta som positivt. Däremot 

nämner inte alla elever explicit att de själva inför den här examinationen använt sig 

av materialet de haft tillgång till via plattformen.  

Beträffande förberedelser inför examinationen är det framför allt ordinlärning som 

flera av eleverna pratar om, medan endast en av dem nämner att hen också pluggat 
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grammatik inför provet (elev 3). Detta nämner eleven i feedbackmanualen som att 

eleven skrev ned och övade grammatikuppgifter som funnits tillgängliga digitalt. När 

det gäller hur mycket tid som lades ned som förberedelse inför examinationen, 

uppger elev 2 och 3 i feedbackmanualen att de lagt ned mellan 4 och 5 timmar, elev 1 

uppger sig inte ha förberett examinationen överhuvudtaget, elev 4 några minuter per 

dag till glosor och elev 5 uppger sig ha förberett sig under lektionstid, men inte 

utanför lektionstid. Elev 4 uttrycker å andra sidan att hen har lätt för språk, är 

intresserad av språk och gör extrauppgifter i tyska för att därigenom redan under 

läsåret även nå så många kunskapskrav som möjligt i nästa steg, tyska 4.  

Samtal med eleverna om de tidigare nämnda gloshäftena, ger vid handen att samtliga 

intervjuade elever uttrycker sig i huvudsak positivt om dessa och om den funktion de 

fyller. Elev 1 som jämför med andra erfarenheter av språkundervisning, menar att 

”…det är ordning på det här, och struktur”. Elev 2 menar att den är ”jättebra” och att 

”…Jag tycker det ger mig mycket mer motivation att plugga glosor”. Den 

kontinuerliga användningen av metoden med återkommande korta ordtester i 

gloshäftet, gör enligt elev 2, att 

”…man håller ju igång hela tiden för att man vill ju, eller jag vill ju att det ska gå bra 

för mig i boken, så då håller jag ju igång varje vecka.” 

Samtidigt lyfter elev 2 också en aspekt som eleven uppfattar som negativ, nämligen 

att det finns en risk för att många av orden bara lärs in till nästa dags glosförhör, men 

därefter glöms bort.  

”Och då är det så här, man bara läser dom på måndagskvällen så man kan dom på 

tisdan då är det ju inte säkert då har man kanske glömt bort det till veckan efter.” 

På en följdfråga om det är just den korta tiden mellan att eleverna får den första 

omgången ord till testet av dessa som är problemet svarar elev 2: 

”Ja, det blir mer att man läser det bara, alltså bara liksom korttidsminne vad man 

säger.” 

Eleven upplever alltså att det är för kort tid mellan ett av de båda ordinlärnings-

tillfällen de har varje vecka för att eleven ska känna sig säker på att verkligen ha lärt 

sig de nya orden. Däremot uttrycker sig elev 2 positivt till själva metoden med 

gloshäftet, den kritiska reflektionen gäller endast en aspekt av arbetet. Denna kritiska 

reflektion uttrycks endast av elev 2, ingen av de andra eleverna uttrycker någon 

kritisk synpunkt kring arbetsmetoden.  

6.5 Elevernas utsagor om lärarens feedback kopplat till deras språkinlärning 
 

Positiva yttranden från eleverna beträffande den feedback de får från läraren 

dominerar när de reflekterar kring feedback. Beträffande hur de uppfattar funktionen 

av feedbacken varierar det lite hur eleverna uttrycker detta.  
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”Hen skriver ju väldigt bra kommentarer ibland. Och ibland får vi själva liksom 

reflektera över vad vi kan förbättra inför nästa prov.” (elev 1) 

Samma elev upplever sig få specifika förslag på vad eleven behöver jobba med att 

förbättra och upplever att det är en personlig feedback, riktad just till den specifika 

eleven. Eleven uppger också att hen kommer gå tillbaka och titta på den skriftliga 

feedbacken inför nästa examination. Här nämner eleven exempelvis konkreta 

förslag/tips i lärarens feedback, som till exempel att titta på tysk TV för att därigenom 

utöka ordförrådet och förbättra hörförståelsen. Denna elev menar att hen har störst 

nytta av negativ feedback, då sådant som eleven redan gjort bra ”…har ju redan hänt. 

Värt att notera här är att elev 1 tillhör de elever som lyckades mindre bra på den 

aktuella examinationen. Kommentarer från läraren till elev 1 i feedbackmanualen 

lyder bland annat: ”Du arbetar under din förmåga! Varför? Motivation? Planering?” 

Detta skulle kunna ses som exempel på negativ feedback och elev 1 uttrycker sig alltså 

ha nytta av denna typ av feedback och menar att det gör att eleven själv behöver 

reflektera.  

Elev 3 uttrycker liknande reflektioner, men gör ingen värdering av positiv respektive 

negativ feedback. Å andra sidan uttrycker eleven att de flesta kommentarer från 

läraren rör sådant eleven inte behärskar och behöver förbättra. Samtliga elever 

uttrycker att de uppskattar den så kallade feedbackmanualen, medan deras 

uppfattningar om hur stor nytta de har av lärarkommentarerna de får i gloshäftena 

skiljer sig något åt. Elev 4 uttrycker att den feedback som ges i gloshäftet inte är till 

någon nytta, men däremot kommentarerna som eleven fått via feedbackmanualen 

som eleven upplever som mer personligt riktad till hen som enskild elev. Även elev 5 

ger uttryck för att kommentarerna i feedbackmanualen är till större nytta än 

kommentarerna i gloshäftet, där eleven mest tittar på resultaten av varje veckas 

ordtester. Till skillnad från elev 1 uttrycker elev 5 att både positiv och negativ 

feedback är värdefull.  

”Eh, jag känner som en liten mix av båda, att jag får reda på liksom vad jag gjorde 

bra. Eh, och sen vad jag skulle kunna förbättra utifrån det.” 

Det kan här noteras att elev 5 tillhörde de elever som lyckades mindre bra på 

examinationen. Feedbackmanualen för elev 5 innehåller lärarkommentarer såsom 

”Du behöver både repetera och fortsätta att bygga ordförrådet” och ”Studieteknik?”, 

”Planering?”. Detta skulle kunna definieras som negativ feedback och feedback 

manualen för elev 5 innehåller inte heller några lärarkommentarer som kan sägas 

vara en positiv återkoppling kring elevens resultat/prestation på examinationen.  

Alla intervjuade elever uppger att de har för avsikt att gå tillbaka till feedback 

manualen inför kommande examinationer för att därigenom försöka förbättra sina 

resultat och kunskaper.  

Till sist kan det vara värt att kommentera att ingen av eleverna uttrycker att de 

brukar koppla Skolverkets kunskapskrav i Moderna språk 3 till hur de hanterar den 

feedback de får. Snarare uppger eleverna att de tittar på den poäng de får och kopplar 

poängen till resultat och betyg. Elev 4 uttrycker det som att ”…jag är inte så 
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intresserad av kunskapskraven för jag har haft ganska lätt för språk…”.  Ännu 

tydligare uttrycks liknande uppfattning av elev 2 på frågan om eleven mer tänker i 

form av poäng än de formuleringar av förmågor som uttrycks i kunskapskraven: 

”Vi hade mycket, vi gjorde det på högstadiet […] att då hade vi mycket 

kunskapskrav och så där. Men nu dom är ju väldigt svåra att förstå. Så det blev ju 

mer att man frågade läraren, så fick läraren typ tolka lite…” 

Elev 2 uttrycker sig alltså som att kunskapskraven var något som fanns på högstadiet, 

men att de nu på gymnasiet antingen är för svåra att förstå, eller spelar mindre roll.  

 

7. Resultatanalys   
 

Resultatanalysen är indelad i två delar i syfte att öka läsarvänligheten. I den första 

delen analyseras resultaten mot det socialkonstruktivistiska perspektivet och i den 

andra delen tar analysen avstamp i Vygotskijs sociokulturella teori om den proximala 

utvecklingszonen. Båda delarna kopplas dessutom till formativ bedömning.  

7.1 Resultatanalys ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
 

Då resultaten analyseras framträder en bild av det undersökta 

examinationsmomentet och den förberedande undervisningen som uppvisar tydliga 

formativa drag, men även saknar vissa aspekter för att fullt ut korrespondera mot 

kärnan i formativ bedömning. Tidigare forskning och tidigare publikationer om 

formativ bedömning har som jag diskuterat tidigare i uppsatsen, visat att begreppet 

bara delvis är entydigt och att forskare har problematiserat avsaknaden av en tydlig 

teorianknytning när det gäller förståelsen av begreppet. Vad som ändå kan utläsas 

som något slags gemensam kärna inom formativ bedömning är att läraren tydliggör 

uppgiftens syfte och i förekommande fall kriterier, samt kontinuerligt använder sig av 

tester/uppgifter, vilka följs upp med ömsesidig feedback mellan lärare och elev. 

Läraren använder sig sedan av denna feedback för att moderera sin undervisning i 

syfte att öka måluppfyllelsen och få eleven att själv skaffa kontroll över sin lärprocess 

Sadler, 1989 och Black & Wiliam 1998). Därmed kan man hävda att för att detta ska 

kunna ske, måste en kontinuerlig dialogisk process pågå mellan lärare och elev. 

Under denna dialogiska process antas gemensamma referensramar bildas med en 

delad förståelse av hur undervisningen praktiseras och formas utifrån ett gemensamt 

språk. Detta synsätt kan kopplas till socialkonstruktivismen, där detta enligt Berger & 

Luckmanns (1998) modell skulle kunna hävdas vara ett exempel på internalisering. 

Genom arbetsmetoden med gloshäftena som läraren samlar in varje vecka och den 

feedback och kommentarer från eleverna som skrivs i dessa, pågår hela tiden en 

dialogisk process mellan lärare och elev, vilken bidrar till undervisningskulturen och 

internaliseringen i gruppen. Samtliga elever uttrycker sig positivt kring denna del av 

undervisningen och lyfter även fram lärandet av ord som en viktig förberedelse inför 
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examinationsuppgiften. Lärarens motivering att använda sig av feedbackmanualen 

först efter den aktuella examinationen och inte efter tidigare examination, då hen då 

inte känner eleverna så bra och därför inte kan ge lika personligt utformad feedback, 

kan också kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet. Först en bit in i 

kursen kan vad Berger & Luckmann (1998) definierar som sekundär socialisering 

antas ha ägt rum, då eleverna blivit förtrogna med läraren och undervisningen i tyska 

3 och läraren under processen i sin tur fått en utförligare bild av varje enskild elev. 

Berger & Luckmann (1998) talar här om att ett ”rollspecifikt” språk byggs upp, vilket 

möjliggör en kommunikation inom gruppen som endast är möjlig efter det att 

medlemmarna i gruppen genomgått den sekundära socialiseringen och därmed 

förstår anspelningar och undermeningar som endast medlemmarna i gruppen fullt ut 

förstår innebörden av. De korta, ibland endast ett ord långa, feedback 

kommentarerna tycks fungera så i denna elevgrupp. Ingen elev uttrycker skepsis mot 

kommentarerna, som ibland kan te sig som aningen provocerande, om än ärligt 

menade från läraren. Tvärtom uttrycker sig alla elever positivt, även den elev som fått 

mest negativ feedback. Det kan tolkas som att en sekundär socialisering ägt rum.  

7.2 Resultatanalys ur ett sociokulturellt perspektiv 
 

Jag diskuterade under teoretiska utgångspunkter Vygotskijs (1978) teori om den 

proximala utvecklingszonen, vilken också skulle kunna kopplas till vad jag tidigare 

identifierat som kärnan inom formativ bedömning. Enligt Vygotskij (1978) spelar 

läraren en avgörande roll för att få eleven att utveckla abstrakt tänkande och nå en 

högre nivå i sin utveckling, vilket antas ske i samspel med andra och genom att 

undervisningen ligger på en nivå som är utmanande för eleven. Då resultatet av min 

undersökning analyseras är det svårt att utifrån detta verifiera Vygotskijs teori 

avseende detta. Visserligen visar resultatet att läraren spelar en viktig roll för 

kunskapsutvecklingen i tyska hos de aktuella eleverna, däremot går det inte att utläsa 

att eleverna med hjälp av läraren har utvecklat sitt abstrakta tänkande i tyska, även 

om resultatet heller inte pekar på motsatsen.  

Så uppger läraren att hen kontinuerligt arbetar med feedback till eleverna i olika 

former, löpande använder sig av ordtester och färre, men mer omfattande 

examinationer. Arbetssättet verifieras av de intervjuade eleverna och en 

undervisningskultur som såväl lärare som elever känner sig förtrogna med 

framträder. Det ”är ordning och struktur” som elev 1 uttrycker det, ”liknande 

struktur” säger elev 3. Läraren uttrycker uppfattningen att elevernas ordförråd i tyska 

tenderar att vara alltför bristfälligt när de kommer till gymnasiet och arbetar därför 

med fortlöpande ordinlärning och korta ordtester. För att lärande ska ske enligt 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, krävs att undervisningen 

utmanar den lärandes tidigare förkunskaper, vilket skulle kunna hävdas ske i 

undervisningsgruppen i samband med de frekventa ordtesterna. Elev 2 uttryckte 

detta tydligt med yttrandet ”man håller ju igång hela tiden”, det blir som att eleven 

tävlar mot sig själv. Detta påstående kan dock endast anses verifieras avseende vad 
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som sägs om ordinlärning, då min undersökning i övrigt inte kan belägga utmanande 

undervisning avseende andra kunskaper. För att verifiera detta skulle en mer 

omfattande undersökning krävas, vilken exempelvis skulle kunna utgå från 

lektionsobservationer. Min undersökning indikerar vidare att en av de andra delarna 

jag identifierat som kärnan i formativ bedömning inte förekommer i 

undervisningsgruppen. Det handlar om på vilket sätt läraren använder resultaten av 

tester och elevfeedback, där formativ bedömning som jag visat, bygger på att läraren 

modererar sin undervisning utifrån detta. Mitt undersökta fall visar att läraren 

åtminstone inte tycks modifiera sina prov/examinationer utifrån analys av tidigare 

resultat och feedback, vilket kommer till uttryck både genom lärarens och elevernas 

utsagor. Läraren ger uttryck för att examinationerna är upplagda på ungefär samma 

sätt och att nya elever får se gamla examinationer för att de ska veta ungefär hur 

examinationen kommer se ut. Detta verifieras genom uttryck som ”…sen är ju 

upplägget likadant varje gång…” (elev 1) och ”läraren har alltid samma modell på 

prov…” (elev 3). Det tycks alltså inte vara så att examinationernas utformning 

omarbetas eller modifieras utifrån analys av tidigare feedback och resultat, alltså 

praktiseras inte den delen av den formativa bedömningens kärna. En förklaring 

skulle kunna vara att läraren uttrycker att det råder brist på tid och att hen 

undervisar för många elever för det ska vara möjligt att arbeta med mer omfattande 

feedback i ämnet. Därmed kan finnas skäl att anta att detta åtminstone i viss mån 

påverkar möjligheterna att modifiera examinationerna utifrån tidigare feedback och 

resultat. Å andra sidan kan det vara så att läraren gör modifieringar i den löpande 

undervisningen som utgår från elevers feedback, men detta kan inte verifieras i mina 

resultat, det var inte något som läraren explicit uttryckte.  

8. Diskussion 
 

Följande del består av en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. I det första 
avsnittet besvarar jag mina forskningsfrågor och relaterar detta till tidigare forskning 

om formativ bedömning. Koppling görs även till Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. I det andra avsnittet diskuterar jag mina resultat kopplade till val 

av metod.  

8.2 Resultatdiskussion  
 

För att nå syftet med min studie formulerade jag fyra forskningsfrågor, som alla 

besvarats. Som svar på forskningsfråga ett uppgav läraren att organisatoriska ramar 

på den aktuella skolan påverkade val av innehåll i examinationsuppgiften. Då skolan 

har fyra fastlagda examinationstillfällen för de moderna språken påverkas 

utformningen av en examination därmed av vad som hunnit behandlas i 

undervisningen innan det aktuella examinationsdatumet. Vidare ger läraren andra 

motiveringar, såsom att examinationen bygger på det läromedel som används och att 

examinationen ska likna tidigare examinationer så att eleverna får möjlighet att titta 

på äldre exempel. Beträffande förberedande undervisning lyfter läraren särskilt fram 
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arbetet med elevernas ordförråd, vilket läraren uppfattar som ofta bristfälligt eller 

alltför begränsat efter grundskolan. Prioriteringen av att utöka elevernas ordförråd, 

vilket sker genom att eleverna regelbundet får nya ord att lära sig och att dessa 

löpande testas i gloshäftena, kan sägas korrespondera mot formativ bedömning i så 

motto att användandet av frekventa bedömningar är något som har betonats inom 

formativ bedömning.  

Den andra forskningsfrågan gällde hur läraren upplevde sitt arbete med feedback och 

motivering av feedback, hur gensvaret från elever upplevdes av läraren och om detta 

korresponderar mot formativ bedömning. Resultatet visat att läraren uppger sig 

arbeta med kontinuerlig feedback till eleverna. Både muntlig sådan används, liksom 

feedback genom en feedbackmanual som används mer sällan, samt i form av löpande, 

kortare feedback i det gloshäfte som systematiskt används i kursen. Organisatoriska 

ramar begränsar enligt läraren möjligheten att ge mer omfattande feedback. Läraren 

uttrycker vidare att hen noterar skillnader i hur mottagliga eleverna är för feedback, 

samt i vilken mån de tar fasta på den feedback de får. Hen uttrycker också att hen 

genom gloshäftet får kontinuerligt gensvar från eleverna i form av kortare 

kommentarer. Resultatet visade också att läraren ifråga i huvudsak använde sig av 

kortare kommentarer som dock var relativt frekventa i samband med att 

undervisningsmetoden med gloshäften och löpande ordtester användes. Denna typ av 

feedback användes alltså både innan examinationen och efter densamma. I min 

diskussion av tidigare forskning tidigare i uppsatsen, så menar både Hattie och 

Timperley (2007) och Black & Wiliam (1998) att feedback som ges i form av kortare 

kommentarer uppvisar större effekter på lärandet, än lång och utförlig feedback. Mitt 

undersökta fall visar att det är den typen av feedback, de kortare kommentarerna, 

som dominerar, något som läraren huvudsakligen förklarar som en effekt av att tid 

inte finns till mer omfattande feedback, men som alltså ändå har stöd i forskning 

kring formativ bedömning för att ge goda effekter. 

Den tredje forskningsfrågan handlande om elevernas uppfattningar om den 

genomförda examinationsuppgiften och förberedelserna inför densamma och här 

uppvisade resultatet en relativt stor samstämmighet. Samtliga av de intervjuade 

eleverna uttryckte att de kände sig väl förtrogna med examinationen, vilken de 

menade var en typisk examination för kursen. Som förberedande arbete pratar 

eleverna framför allt om ordinlärning och samtliga uttrycker sig uppskattande om 

gloshäftet som används, däremot skiljde det sig en del avseende hur mycket tid de 

intervjuade eleverna uppgav sig ha spenderat på förberedelser av 

examinationsuppgiften. 

Den fjärde forskningsfrågan avsåg att undersöka hur eleverna resonerade kring den 

feedback de fick kopplat till sin språkinlärning, samt om de upplevde att med hjälp av 

lärarens feedback fick en ökad kontroll över sin lärprocess. Resultatet visade här att 

den dialog som förs genom häftena gör att läraren lär känna den enskilde eleven 

bättre. Här kan koppling göras till vad Sadler (1989) betecknar som self-monitoring, 

det vill säga att elever skaffar sig kontroll över sin egen lärprocess. Mitt resultat 

finner här delvis stöd, men talar också emot tidigare feedbackforskning, där bland 
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annat Hargreaves (2013) longitudinella studie av något yngre elever visat att elever 

upplevde att viss typ av feedback som inte var för lång och omfattande hjälpte dem 

framåt i deras lärande. Vidare visade Hargreaves (2013) studie att eleverna upplevde 

att feedback påverkade dem emotionellt på olika sätt. I synnerhet det senare 

verifieras inte i mitt resultat, en förklaring kan vara skillnaden i ålder på de elever 

som ingått i respektive undersökning, samt möjligen skillnad i kulturell kontext. 

Däremot visar båda undersökningarna att elever tenderar att värdera feedback de 

upplever som personligt utformad som positiv. Trots att lärarens feedback 

kommentarer ofta är mycket korta, upplevde alltså flera elever att läraren gav 

personligt utformad feedback. Detta kan tolkas som att eleverna upplevde lärarens 

feedback som positiv för deras språkinlärning, vilket var vad forskningsfråga 4 

handlade om. Delvis är detta något som också kan kopplas till Kluger & DeNisi (1996) 

som menat att feedback har positiv effekt på elevers lärande om den är riktad mot 

den specifika uppgiften, men inte om den är allmänt hållen och kopplingen till den 

specifika uppgiften är vag. 

 En intressant fråga som väcks i sammanhanget är varför vissa, men inte andra elever 

väljer att aktivt använda sig av lärares feedback för att utveckla sitt lärande. En 

slutsats som möjligen kan dras här är att inte alla elever tycks uppleva att just 

lärarens feedback hjälper dem att öka kontrollen över sin lärprocess, eftersom de ju 

inte aktivt väljer att använda sig av feedbacken.  

Såväl Torrance (2012) som Dann (2014) menar med utgångspunkten i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv att formativ bedömning bygger på att den lärande 

medvetandegörs och skaffar sig kontroll över sin egen lärprocess. Medan Dann 

(2014) huvudsakligen intresserar sig för betydelsen av feedback, ställer Torrance 

(2012) upp en modell i tre steg, där de två första stegen lyfter fram betydelsen av hur 

läraren och den lärande kommunicerar innan uppgiften/examinationen. De två första 

stegen antas sedan leda till steg 3, vilket definieras som ett meta-kognitivt steg där 

den lärande skaffat sig förmåga att genom förståelse för tidigare uppgifter och 

bakomliggande kriterier, överföra sin kunskap till andra uppgifter och situationer. 

Resultatet från föreliggande studie visar att de intervjuade eleverna visserligen kände 

sig väl förtrogna med uppgiften och ungefär vad som förväntades av dem, vilket 

korresponderar mot steg ett i Torrance (2012) modell. Däremot fanns som jag visat 

inte alls samma förtrogenhet avseende förståelsen för målkriterierna, det vill säga 

kunskapskraven, och vilka kvaliteter som är kopplade till dessa. En slutsats här är att 

Torrance (2012) modell (liksom Black & Wiliams modell med nyckelstrategier) 

endast delvis uppnås i mitt undersökta fall, varför det finns anledning att anta att den 

metakognition som Torrance (2012) menar uppnås i steg 3, inte eller bara delvis 

uppnås i mitt undersökta fall. En kvarstående fråga här blir därför om och i vilket 

utsträckning eleverna har förmåga att moderera sin egen lärprocess i tyska? 

Det bör också noteras att resultatet inte explicit visar att läraren använder feedback 

från eleverna för att dra slutsatser om sin undervisning, något som exempelvis Hattie 

och Timperley (2007) menar är viktigt. Möjligen skulle det kunna vara så att läraren 

gör detta, men inte uttryckte detta i intervjun, men om detta är något läraren 
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regelbundet praktiserar borde läraren nämnt detta. Feedbackmanualen innehåller ett 

par frågor där eleverna uppmanas att komma med synpunkter på hur framtida 

förberedelser och prov kan förändras. Detta öppnar för att vissa modereringar görs, 

men samtidigt uttryckte flera elever att proven alltid följer samma upplägg. 

Intressant att notera i mina resultat är också att varken lärare eller elever i någon 

större explicit utsträckning tycks koppla användningen eller effekten av feedback till 

kunskapskraven, som trots allt får sägas utgöra målen i tyska 3. Istället används 

poängsystem och eleverna tycks i allmänhet ha relativt vaga uppfattningar om 

kunskapskraven, där elev 3 som jag tidigare kommenterat uttrycker att ”Nej, jag har 

ingen koll. Helt ärligt.” och elev 4 menar att ”…jag är inte så intresserad av 

kunskapskraven.” Detta väcker frågor om hur målstyrningen av undervisningen 

fungerar i praktiken. Kopplat till formativ bedömning förefaller det som att eleverna 

visserligen tyckte sig ha goda uppfattningar om vilket stoff de behövde behärska inför 

examinationen, men att de inte explicit relaterade detta stoff till hur de skulle nå 

kunskapskraven, eftersom de inte uttryckte att de riktigt förstod dessa. Black & 

Wiliam (2009) identifierade som jag tidigare diskuterat, 5 nyckelstrategier för 

formativ bedömning, där strategi 1 handlar om att tydliggöra intentionerna med vad 

som ska läras och att tydliggöra vilka kriterier som leder till framgång i lärandet.  I 

den genomförda fallstudien tycks det alltså vara så att eleverna vet vad de ska lära sig, 

men att de inte riktigt vet varför de ska lära sig detta i förhållande till 

kunskapskraven. Jag ser det som att nyckelstrategi 1 endast delvis följs.  

Som resultatanalysen visade, så uttryckte sig alla de intervjuade eleverna i positiva 

ordalag om den feedback de fick från läraren. I synnerhet gällande den 

feedbackmanual som användes i samband med den aktuella examinationen blir detta 

tydligt, då flera av eleverna uppgav att de kommer gå tillbaka till kommentarerna och 

försöka använda dessa för att komma vidare i sin språkinlärning. Detta skulle kunna 

kopplas till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och lärarens 

betydelse för elevens lärande. Läraren ger här individuell feedback och återkoppling 

till respektive kunskapskrav som den aktuella examinationen innehållit. De elever 

som aktivt väljer att använda sig av denna feedback genom att utifrån densamma mer 

intensivt repetera vissa moment, ställa kompletterande frågor till läraren och/eller 

använda feedbacken som utgångspunkt för förberedelser av kommande 

examinationer, kan tänkas uppvisa en snabbare progression i sitt lärande än elever 

som inte gör så. Ett tydligt exempel är här elev 4, som med hjälp av läraren jobbar 

med extrauppgifter utöver de som vanligtvis ingår i kursen för att därigenom uppnå 

delar av tyska 4. På motsvarande sätt kan framför allt elev 1, men även elev 5, kopplas 

till detta, men då som exempel på att samma progression inte uppnås då lärarens 

feedback och instruktioner inte följts. Ekecrantz (2015) har problematiserat Black & 

Wiliams (1998) resultat då han menar att de till stor del bygger sina slutsatser på 

studier som gjorts på elever med kognitiva funktionshinder. Denna grupp elever är 

enligt Ekecrantz (2015) mer positivt inställd till formativ feedback än andra elever. 

Vidare pekar Ekecrantz (2015) också på behovet av mer och ny forskning kring 

feedback, då både Kluger & DeNisis (1996) och Hattie & Timperleys (2007) 

metastudier bygger på sammanställningar av relativt gamla forskningsresultat. Här 
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kan föreliggande studie ses som ett bidrag till nya resultat just utifrån denna 

problematisering. Resultatet från studien visar som redan diskuterats att lärares 

feedback tycks ha positiv inverkan på i synnerhet elevernas attityd, medan effekten 

på elevernas resultat är något som skulle kunna undersökas mer.  

8.3 Metoddiskussion 
 

Jag valde att använda mig av en fallstudie som metod för att besvara mina 

forskningsfrågor. Som datainsamlingsmetod kombinerade jag intervjuer med 

skriftligt material i form av feedback manualer, kopplade till det undersökta fallet. 

Styrkan i att kunna triangulera dessa datainsamlingsmetoder var att utsagor från 

intervjumaterialet ofta kunde verifieras i det skriftliga materialet, vilket får anses 

stärka reliabiliteten i intervjumaterialet. I så motto menar jag att metoden varit 

välmotiverad för att söka svar på mina forskningsfrågor. Ett problem med den här 

typen av metod och forskningsdesign är dock att forskaren begränsas avseende 

urvalet av fall och intervjuade elever. Att hitta språklärare som var villiga att delta i 

en studie visade sig vara inte helt enkelt, likaså hänvisas man som forskare till att 

intervjua de elever som frivilligt väljer att delta. En svårighet i intervjuandet var den 

varierande viljan hos de intervjuade att utveckla sina tankar och föreställningar. 

Medan den intervjuade läraren pratade mycket och ofta kom in på sidospår, var ett 

par av eleverna relativt fåordiga i sina svar, trots följdfrågor. Samtidigt skulle det 

kunna vara så att dessa elever även i undervisningen är mer tystlåtna och fåordiga 

och i så fall speglar intervjuerna mycket väl deras personlighet. Detta problem gör 

likväl att det resultat som nåddes enbart genom intervjuerna blev något begränsat 

avseende elevernas uppfattningar. Däremot motsade inte elevernas utsagor i 

intervjuerna uppgifter i de skriftliga feedbackmanualerna, vilket jag redan nämnt. Jag 

menar därför att jag nått så långt det är möjligt med detta val av metod. Ett sätt att få 

ytterligare information och att även kunna undersöka huruvida läraren modererar sin 

undervisning utifrån testresultat och feedback, hade kunnat vara att genomföra en 

mer longitudinell studie. En sådan skulle som kompletterande metod kunnat 

innefatta exempelvis lektionsobservationer. Detta hade dock blivit en alltför 

omfattande studie för en mastersuppsats.  

9. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 

Min fallstudie har visat att ett systematiskt arbete med ordinlärning kopplat till 

löpande, kortare feedback och dialog mellan lärare och elev uppges av eleverna ha 

goda effekter på elevers lärande och motivation i tyska och därmed sannolikt även i 

andra Moderna språk. De elever som har intervjuades i studien uttryckte sig alla 

positivt kring lärarens feedback och dess inverkan på lärandet i tyska. Fallstudien 

visade också att bedömning, eller ett formativt arbetssätt tillämpades till vissa delar, 

men att aspekter också saknades för att vi här fullt ut ska kunna tala om formativ 

bedömning. Samtidigt har jag diskuterat problematiken med begreppet formativ 
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bedömning och svårigheten att i forskningen hitta en entydig definition. Black & 

Wiliam (2009) har lyft fram 5 nyckelstrategier för formativ bedömning och jag har 

själv diskuterat vad jag identifierat som en kärna för begreppet. I denna kärna ingår 

exempelvis tydliggörande av undervisningens eller uppgifters syfte och kriterier samt 

att feedback används för att moderera undervisningen. Min fallstudie visar att en 

kontinuerlig feedbackprocess pågår, men att läraren inte tycks använda feedbacken 

till att förändra sin undervisning. En förklaring till detta kan vara de organisatoriska 

ramar som läraren i fallstudien och säkert många andra gymnasielärare arbetar 

under, vilka begränsar tid och möjlighet att bedriva ett mer aktivt utvecklingsarbete 

av den egna undervisningen och examinationsformerna. En slutsats som också kan 

dras är att gymnasieelever har vaga uppfattningar om kunskapskraven i det aktuella 

ämnet, tyska 3, och istället i större utsträckning tycks koppla sina färdigheter i ämnet 

till poäng på glosförhör och examinationer. Läraren motiverade också användandet 

av poäng med att det gör att eleverna enklare får en uppfattning om hur de ligger till. 

Kunskapskraven tycktes alltså hamna i bakgrunden och dessa framträdde inte heller 

explicit i feedback och kommunikation mellan lärare och elev. Eleverna föreföll att 

veta vad de behövde behärska för att klara en examinationsuppgift, men de föreföll 

inte se en tydlig koppling till gällande kunskapskrav. Här finns ett uppslag till 

ytterligare framtida forskning och man kan i sammanhanget fråga sig om 

formuleringarna i Skolverkets kunskapskrav av lärarna bedöms som alltför komplexa 

för eleverna att ta till sig och att de därför behandlas därefter. Framtida forskning 

skulle exempelvis kunna kombinera intervjuer med lektionsobservationer för att 

bättre kunna undersöka om och hur kunskapskraven i Moderna språk (eller något 

annat ämne) kommuniceras och reflekteras i undervisningen. 

Pedagogiskt är denna fallstudie relevant på flera sätt, inte minst genom att den 

påvisar positiva effekter av ett systematiskt och långsiktigt arbete med löpande 

feedback som är koppad till en systematisk arbetsmetod, i det här fallet ordinlärning. 

Den visar också att undervisande lärare behöver ställa sig frågan hur och på vilka sätt 

man ska förhålla sig till kunskapskraven i sin undervisning, då fallstudien indikerar 

att dessa tenderar att hamna i bakgrunden och vara svårbegripliga för eleverna.  
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Bilaga 1. 

 

Intervjufrågor lärare 

 

1. Hur tänker du som lärare kring utformningen av kunskapskraven moderna 

språk? 

 

2. Hur förhåller du dig till kunskapskraven när du utformar enskilda 

examinationsuppgifter? 

 

3. Är den examinationsuppgift som du just genomfört en typisk 

examinationsuppgift för dig? 

 

4. Vad var syftet med uppgiften och vilka kunskaper eller förmågor ville du testa? 

 

5. Hur brukar du ge feedback på dina examinationsuppgifter? 

 

6. Påverkas den feedback du ger av hur du uppfattat elevernas respons på 

feedback du gett tidigare? Dvs brukar du förändra din feedback under kursens 

gång? 

 

7. Uppfattar du att eleverna förstår vad kunskapskraven i moderna språk 
innebär? 
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Bilaga 2. 
 

Intervjufrågor, elever 

 

1. Hur uppfattar du kraven i moderna språk (tyska)? Tycker du att du förstår vad 

man behöver kunna för att uppnå ett visst betyg? 

 

 

2. Har du läst/gått igenom kunskapskraven i tyska 3? 

 

 

3. Om du tänker på den uppgift ni just genomfört, tycker du att du innan förstod 

vad uppgiften/examinationen skulle gå ut på och vad du behövde kunna? 

 

 

4. Tycker du att du brukar förstå och ha nytta av lärarens feedback på olika 

uppgifter i tyska? 

 

 

5. Hur tänkte du kring den feedback du fick på den här uppgiften? 

 

 

6. Brukar du tänka på den feedback du fått tidigare när du gör en ny 

uppgift/examination i tyska? 

 

 

7. Har lärarens feedback gjort att du fått bättre eller ändrad förståelse för 

kunskapskraven i tyska? 
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Bilaga 3. (Missivbrev) 
 

Elever sökes till fallstudie om bedömning i Moderna språk. 

 

Jag heter Tomas Wiederholm och skriver detta år min avslutande mastersuppsats inom 

Mastersprogrammet i didaktik på Mälardalens högskola. I min mastersuppsats avser jag att 

undersöka hur elever i Moderna språk 3 uppfattar bedömning och kunskapskrav i Moderna språk 

kopplat till en genomförd skriftlig examinationsuppgift. Bedömning är något som det forskats en del 

på i Sverige, däremot har inte elevers synsätt undersökt i någon större utsträckning. Det är därför av 

intresse att få bättre kunskaper om hur elever i moderna språk tänker och resonerar kring 

kunskapskrav och bedömning, inte minst för att veta om lärare och elever resonerar på samma sätt. 

Jag söker därför 5 elever som är intresserade av att medverka i den här fallstudien genom att bli 

intervjuade. Intervjuerna kommer att genomföras på ordinarie lektionstid och beräknas ta mellan 10 

och 20 minuter per intervju. Intervjuerna kommer att spelas in. Alla elever som väljer att medverka 

kommer att vara anonyma i studien och bara benämnas elev 1 – 5. Det kommer heller inte framgå i 

materialet på vilken skola studien genomförts och det inspelade intervjumaterialet kommer endast 

användas i forskningssyfte.  

Förhoppningsvis är du intresserad av att delta. Det kan också ge dig som elev bättre förståelse kring 

bedömning och kunskapskrav i Moderna språk. Ditt intresse till att medverka anmäler du till din 

språk/tysklärare. 

 

 

Eventuella frågor om studien och dess genomförande kan besvara av mig eller min handledare, 

professor Margareta Sandström, enligt kontaktuppgifterna nedan. 

 

Tomas Wiederholm, Mastersprogrammet i didaktik, Mälardalens Högskola 

 

Kontaktuppgifter: 

 

tomas.wiederholm@gmail.com Tel: 0709 515550 

margareta.sandstrom@mdh.se  Tel: 076 30 13 516 
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Bilaga 4. 
 

Feedback manual (redigerat exempel) 

 

Delmoment                    Resultat  Testar förmågan Framåtsyftande kommentar 

Ordförråd  Förstå språket, 
formulera sig i skrift 

 

Grammatik  Förstå språket i skrift. 
Formulera sig i skrift. 

 

Skrivuppgift  Formulera sig i skrift, 
använda språkliga 
strategier. 
Använda språket efter 
olika syften. 

 

Läsförståelse  Förstå språket och 
tolka innehållet. 
Använda språkliga 
strategier. 

 

Hörförståelse  Förstå det talade 
språket. Använda 
språkliga strategier. 

 

Muntlig färdighet  Formulera sig i tal. 
Använda språkliga 
strategier. Anpassa 
språket efter olika 
syften. 

 

 

 

Övrigt: _____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 5. 
 

Provreflektion, tyska 3 

 

Namn och klass: ____________________________________________ 

 

Högstadieskola: ____________________________________________ 

 

1. Är du nöjd med ditt provresultat denna gång? Varför/Varför inte?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Tycker du att den tid du lagt ned på förberedelse inför motsvarar det resultat 

du har uppnått?  

__________________________________________________________ 

 

3. Berätta kort hur du förberett dig inför just detta prov! 

 

a) Ungefär hur mycket tid har du lagt ned på förberedelser? 

b) Hur lång tid före provdatum började du förbereda dig? 

c) Beskriv din studiemiljö! Plats, bakgrundsljud, utrustning etc. 

d) Har du fått hjälp av t.ex föräldrar eller syskon? Hur? 

e) Har du förberett dig tillsammans med någon klasskamrat? Om ja, hur? 

f) Beskriv din studieteknik! Har du ändra på något sedan den förra gången? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Har du använt dig av det material som finns upplagt på gruppens webbplats i 

lärplattformen? Hur?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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5. Om ja, var detta material till nytta? _____________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Har din skoldator varit till någon särskild nytta under förberedelserna? Hur?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. Kommentera själva provet! Svårighetsgrad, uppbyggnad, olika delar, etc. 

Motivera dina svar! 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Finns det något i din provförberedelse/ditt provgenomförande du skulle vilja 

förändra/förbättra inför framtiden? 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9. Om ditt resultat var påtagligt bättre eller sämre än tidigare resultat; vad tror 

du att det beror på?  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

10. Framtida prov. Motivera dina svar! 

 

a) Finns det något som jag som lärare ska tänka på inför framtida prov? 

b) Vad kan förbättras vad gäller min förberedelse av klassen inför nästa prov? 

c) Vad kan förbättras vad gäller provets uppbyggnad/innehåll? 

d) Har du fått relevant feedback? Om inte; vad skulle du vilja ändra? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



48 
 

__________________________________________________________ 

 

11. Sammanfattande slutsats/reflektion för min egen del: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

12. Övriga kommentarer (T.ex varför du inte gjorde provet): 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 6. 
 

Prov Tyska steg 3, åk 1 181206       Namn o klass    ______________ 

Prov 2 Lieber Deutsch 2.0                ______________ 

 

1. Översätt följande glosor till tyska resp svenska. För tyska substantiv skall såväl 

genus som pluraländelse anges. Verb skrivs i infinitiv. (24 p) 

 

a) tillbringa_______________  k) die Kneipe, -n__________________ 

 

b) appen__________________  l) kaum_________________________ 

 

c) ha kul___________________ m) nächtelang____________________ 

 

d) ganska ofta_______________ n) vor allem______________________ 

 

e) skada sig_________________ o) das Fach, -er+__________________ 

 

f) skriva ut_________________ p) auftreten______________________ 

 

g) datafilen_________________  q) nennen_______________________ 

 

h) allt fler__________________ r) herstellen______________________ 

 

i) rådet____________________ s) tun___________________________ 

 

j) laget____________________ t) sich bewegen___________________ 

 

 

 

 



50 
 

2. Översätt följande text till god svenska. (10 p) 

 

Früher sind wir auch öfters zusammen ins Fitness-Studio gegangen, jetzt ist er kaum 

noch körperlich aktiv. Was soll ich tun? Ich halte das nicht mehr aus, er ist ja 

schließlich mit mir zusammen und nicht mit dem PC. Ist er schon spielsüchtig? 

 

__________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

3. Översätt följande meningar till tyska. (50 p) 

 

a) Älsklingen åker till Berlin tre gånger i veckan. (5p)  

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

b) Herr Pinckelmeier har en dator och chattar med kvinnor. (5p)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 



51 
 

 

c) Läraren ger ett svar till eleverna. (5p)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

d) Är du trött på morgnarna? Ja, varje dag! (5p)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

e) Flickan köper en skridsko och en bildschärm. (5p)  

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

f)  Jultomten (Weihnachtsmann, m) kommer den 24 december. (5p)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

g)  Mannen ger kvinnan ett barn. (5 p)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

h) Konstnären köper proffset en öl. (5 p)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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i) Pojken skickar ett mail till Bärbel. (5p)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

j) Får jag hämta en skrivare?(5p)   

 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

4.   Fyll i korrekt bestämd artikel på tyska i luckorna nedan. (11 p) 

 

a)   Ich habe _______ ganze Woche sehr hart mit der deutschen Sprache gearbeitet.    

 

b)   __________ Tag war sehr anstrengend. 

 

c)   Wie heißen _________ Jahreszeiten auf Deutsch? 

 

d) Die Kinder haben __________ ganze Nacht hinter unserem Haus gespielt. 

 

e)    Jetzt werden _________ Tage langsam länger. 

 

f) _________ Abend bei euch war wirklich nett. 

 

g) _________ schönste Monat ist vermutlich August. 

 

h)   Heute bin ich  _________ ganzen Nachmittag weg. 

  

i) _________ Frühling ist _________ schönste Zeit, was kann wohl schöner sein? 
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j) Sie spielt immer Tennis mit ihrem Onkel in  __________ Nacht . 

 

 

5.  Vilket genus? (6 p) 

 

a)   ________ Sonnaben   b)   ________ Herbst              c)   ________ Bühne 

 

d)   ________ Vormittag   e)   ________ Samstag            f)   ________ Viertel 

 

g)   ________ Verein         h)   ________ Ball                   i)   ________ Jahr 

 

j)   ________  Spiel       k)   ________ Mittwoch          l)   ________ Woche 

 

 

6.  Översätt följande tidsuttryck till tyska. ( 8 p) 

 

a)  i mars __________________ b)  på nätterna _____________________ 

 

c)  på våren _________________ d)  på onsdag  ______________________ 

 

e)  tjugo över två ______________________________________________ 

 

f)  i morgon ________________ g)  på morgonen _____________________ 

 

h)  den femtonde november _______________________________________   

 

 

7. Fyll i luckorna på tyska med det svenska ordet/uttrycket inom parentes. Böj om 

    nödvändigt! (10 p) 

 

a)   Ich lese Bücher ____________________ (nästan varje dag). 
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b)   Mit dem Rad kann man auch ____________________ (idrotta). 

 

c)   Meine ________________ (fritidssysselsättning) ist die  deutsche Grammatik. 

 

d)   Er ist nett und ____________________ (framgångsrik). 

 

e)   Im Sommer habe ich  ___________________ (ett jobb) als Briefträger. 

 

f)   Pass auf, ______________________________ (hjälp mig)! 

 

g)  Die Schüler sitzen oft   _______________ (i timmar) vor dem Fernseher. 

 

h)  Du arbeitest zu viel! Du musst dich ____________________ (koppla av)! 

 

i)   Früher trainierte ich Karate  _______________ (på min fritid). 

 

j)   Ich spiele gern ab und zu ein  ____________________ (onlinespel). 

 

8.  Läs följande text och besvara sedan frågorna genom att markera korrekt 

alternativ. (5 p) 

 

Kummerkasten / Mein Freund ist so eifersüchtig 

Neulich auf dem Schulfest habe ich mit einem Jungen getanzt, den ich schon länger 

kenne. Wir haben miteinander geredet, und dann hat er mich mehrere Male geküsst. 

Ich habe mir nichts dabei gedacht. Es passierte einfach. Ich weiß, dass er eine 

Freundin hat, und ich bin ja auch schon seit einem halben Jahr mit meinem Freund 

Dennis zusammen. Dennis wird wahrscheinlich nichts von dieser Geschichte hören, 

weil er nicht auf unsere Schule geht. Aber wenn er es herausfindet, wird er mega-

sauer. Ich möchte es ihm am liebsten sofort sagen, weil ich gern ehrlich bin. Aber er 

ist so eifersüchtig, dass er bestimmt eine Riesen-Szene macht. Also werde ich nichts 

sagen. Ist das richtig? Wozu rätst du mir? 

 

Maike, 16 
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a)   Maikes Problem ist, dass sie 

1. ihrem Freund nicht die Wahrheit sagen will. 

2. mit Dennis Schluss machen will. 

3. im Winter auf einen andere Schule gehen muss. 

4. ihrer Freundin alles gesagt hat. 

 

b)   Maike ist seit ... mit Dennis zusammen. 

1. einem Jahr 

2. einigen Wochen 

3. etwa sechs Monaten 

4. dem Schulfest 

 

c)   Maike schreibt, Dennis wird wahrscheinlich nichts herausfinden, denn 

1. er verreist im Sommer. 

2. er geht auf eine andere Schule. 

3. er glaubt nicht alles, was er hört. 

4. ihre Freunde haben nichts gesehen. 

 

d)   Maike hat Angst vor 

1. Dennis’ neuer Freundin. 

2. der Schule. 

3. Problemen mit Dennis. 

4. dem Jungen von dem Schulfest. 

 

e)   Maike ist nicht sicher, ob 

1. Dennis gut genug tanzen kann. 

2. sie Dennis alles sagen soll. 

3. ihre Freundin böse ist. 

4. sie den Jungen von dem Schulfest liebt, oder nicht. 
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Resultat    Läsförståelse (9 p) ________ (Rauf aufs Brett!) 

 

Resultat   Hörförståelse (9 p) ________  (Heiß auf Kalender, CD 4: 16) 

 

Resultat   Skrivuppgift  (20 p) ________  (Freizeitaktivitäten) 

 

Resultat   Prov    (124 p) ________   

 

 

A: 154 p    B: 138 p    C: 121 p     D: 97 p      E: 65 p 

  

Maxpoäng: 162 p 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


