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Abstract  

 

The following assignment is about assessment as a didactic tool to promote pupils learning 

and knowledge development, called formative assessment or assessment for learning. The 

assignments research and literature review describes, according to the purpose, the 

preconditions for a formative assessment and how teachers can work according to this. The 

schools governing documents indicates a formative assessment, upon which the research 

purpose is to describe how this assessment is experienced by pupils to be able to analyze and 

show what conditions are given to the pupils to develop their learning.  

The research focuses, based on the direction of the work, on pupils experiences of the 

formative assessment in civics in elementary school. The assignments purpose is divided into 

these following questions: 

 What does it mean to work with formative assessment? 

 How do the pupils experience the assessment in civics? 

 In which ways will the pupils be involved in the assessments of civics? 

 

The research was conducted with focus group interviews, a total of 15 pupils in grade 5-6 

were divided into four different focus groups. The result of these groups shows that the 

formative components of assessments in the civics generally are absent. The conditions 

required for the formative assessment is not experienced to a greater extent in these 

substances out of the pupils, which needs to be changed if the assessment process are to 

promote the pupils learning and knowledge development. 
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Sammandrag 

 

Följande arbete handlar om bedömning som ett pedagogiskt verktyg för att främja elevers 

lärande och kunskapsutveckling, en så kallad formativ bedömning eller bedömning för 

lärande. Arbetets forsknings- och litteraturgenomgång behandlar, utifrån syftet, vilka 

förutsättningar som krävs för en formativ bedömning och hur lärare kan arbeta med en sådan 

bedömning. Skolans styrdokument förespråkar en formativ bedömning, varpå under-

sökningens syfte är att beskriva hur denna bedömning upplevs av elever för att kunna 

analysera och påvisa vilka förutsättningar eleverna ges till att utveckla sitt lärande.  

Utifrån arbetets inriktning fokuserar undersökningen på elevers upplevelser av den formativa 

bedömningen i de samhällsorienterade ämnena, i grundskolans tidigare år. Arbetets syfte är 

uppdelat i de preciserade frågeställningarna: 

 Vad innebär det att arbeta med formativ bedömning?  

 Hur upplever elever bedömningen i de samhällsorienterade ämnena?  

 På vilka sätt blir eleverna involverade i bedömningsarbetet i de samhällsorienterade 

ämnena? 

Undersökningen genomfördes med fokusgruppsintervjuer, med totalt 15 elever i årskurs 5-6 

uppdelade i fyra olika fokusgrupper. Resultaten av fokusgrupperna visar att de formativa 

inslagen i bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena överlag lyser med sin frånvaro. 

De förutsättningar som krävs för den formativa bedömningen upplevs inte i större 

utsträckning i dessa ämnen utav eleverna, vilket behöver förändras om bedömningsarbetet ska 

kunna främja elevernas lärande och kunskapsutveckling.  
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1 Inledning 

 

Det finns ingen person som har gått igenom den svenska skolan utan att ha blivit bedömd på 

något sätt. Bedömning är därmed inget nytt fenomen inom skolan, men på senare tid – i 

samband med ny läroplan och nytt betygssystem – har intresset och nya diskussioner om 

bedömning växt sig allt större.  

 

I skrivande stund har jag påbörjat min sista termin på lärarutbildningen med inriktningen 

”Från lokalt till globalt” vilken omfattar ämnena geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap. Utbildningen gör mig behörig att undervisa i grundskolans tidigare år, 

årskurs 1-6, men oavsett vilken eller vilka årskurser jag kommer att undervisa i kommer 

kunskaps-bedömning vara ett kontinuerligt inslag i min lärarprofession. Jag ska – utifrån de 

kunskaper som eleverna uppvisar – kunna göra rättvisa och korrekta bedömningar utifrån de 

olika ämnenas kunskapskrav. Under mina tre år på lärarutbildningen har jag dock upplevt att 

betyg och bedömning inte fått tillräckligt med utrymme i förhållande till den viktiga och 

centrala del bedömningen har i lärares kompetens. Den nya lärarutbildningen – Bäst i klassen
1
 

– som startade höstterminen 2011 pekar dock mot en förändring och betonar ett ökat behov 

och betydelsen av undervisning om bedömning och betyg för lärarstudenter. I ett nytt 

gemensamt block på två terminer, ska frågor som rör betygsättning och bedömning finns med, 

oavsett lärarexamina.
2
     

 

Bedömning och betyg kan för elever utgöra en stressfaktor – en stress inför att prestera vid 

olika bedömningstillfällen för att nå upp till de olika kunskapskraven – eller kort och gott ”få 

godkänt” eller bättre. Alla som har gjort högskoleprovet känner troligtvis igen stressen i 

prestera när det gäller, då provresultatet kan vara den avgörande faktorn om vi senare blir 

antagen eller inte till den utbildning vi drömmer om. Kunskapsbedömning i skolan är 

oundvikligt, men för att minska den negativa bilden av bedömning som kan förekomma bland 

elever behöver vi arbeta med bedömning utan att vi dömer eleverna. I sådant bedömnings-

arbete pratar forskare och lärare om formativ bedömning. Den formativa bedömningen kan 

kortfattat beskrivas som bedömning för lärande, vilken man sätter i kontrast till summativ 

bedömning som kan beskrivas som bedömning av lärande. Formativ bedömning kan därmed 

                                                 
1
 Regeringskansliet, Bäst i klassen - en ny lärarutbildning (2012) http://www.government.se/sb/d/11220 

2
 Regeringskansliet, Utbildningens struktur (2012) http://www.government.se/sb/d/12771/a/139263 
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ses som ett pedagogiskt verktyg för elevers lärande. Vad detta verktyg innebär för lärandet 

och hur det kan användas i grundskolans tidigare år kommer därmed vara detta 

examensarbetes genomgående tema. Utifrån forskning om formativ bedömning generellt i 

skolan vill jag undersöka hur den formativa bedömningen kan visa sig i de 

samhällsorienterade ämnena i grundskolans tidigare år. Närmare vill jag undersöka hur några 

elever upplever bedömningen i de samhällsorienterade ämnena, då särskilt den formativa 

bedömningen. Vad innebär en formativ bedömning och vilka förutsättningar kräver den? 

Upplever elever att de blir involverade i bedömningsarbetet? På vilket sätt blir de 

involverade?  

 

Genom att framföra vad forskning säger om summativ och formativ bedömning och 

undersöka bedömningsarbetet utifrån elevers perspektiv är min förhoppning att ge svar på 

ovanstående funderingar och därmed förmedla en central och användbar kunskap om hur 

lärare kan arbeta med formativ bedömning i de samhällsorienterade ämnena i grundskolans 

tidigare år. Examensarbetet riktar sig därmed framförallt till lärare som undervisar i de 

samhällsorienterande ämnena, men även andra lärare som arbetar med bedömning kan 

förhoppningsvis finna användning av denna text.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Hösten 2011 började en ny läroplan gälla för grundskolan, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, med nya kursplaner och kunskapskrav. Med den nya 

läroplanen följde också ett nytt betygssystem; fem godkända betyg, A till E, och ett betyg för 

underkänt, F. Betygen sätts från årskurs 6,
3
 utifrån de olika ämnenas kunskapskrav. I slutet av 

årskurs 3 ska elevernas kunskaper ha uppnå en viss godtagbar kunskapsnivå, men där sätts 

inga betyg. De samhällsorienterade ämnena – geografi, historia, religion och samhällskunskap 

– har för i slutet av årskurs 3 sina kunskapskrav samlade i ett gemensamt block, medan de i 

årskurs 6 är uppdelade i respektive ämnes kursplan.
4
    

 

Enligt den kunskapssyn som förmedlas i skolans styrdokument finns det olika former av 

kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, vilka förutsätter samt samspelar och 

                                                 
3
 SFS 2010:800. 10 kap 16§. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.   

4
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Stockholm: Fritzes, 2011), s. 

163ff.   
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integrerar med varandra.
5
 Kunskapsformerna ska således inte ses som åtskilda former av 

kunskap som i verkligheten visar sig var för sig.
6
 I läroplanen omfattas kunskapsformerna av 

begreppet förmåga och det är dessa förmågor som ska bedömas hos eleverna. Bedömningen 

av elevers förmågor och kunskaper kan användas som ett redskap för elevers lärande – så 

kallad formativ bedömning – vilket förutsätter elevernas delaktighet och att de tar eget ansvar 

för sitt lärande, utifrån sin ålder och mognad.
7
 Ett sådant arbetssätt betonas också i skolans 

styrdokument. I läroplanen kan vi läsa om skolans Övergripande mål och riktlinjer, vilka 

anger de kunskaper, normer och värden som alla elever bör ha utvecklat inom ramen för 

grundskolan.
8
 Mål och riktlinjer för skolans arbete med bedömning finns under avsnittet 

”Bedömning och betyg” där ett formativt arbetssätt förespråkas gällande bedömningen:  

 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  

 

Riktlinjer 

Läraren ska 

 genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling, /…/
9
 [Min kursivering.]  

 

Som läroplanen fastställer ska bedömningsarbetet hjälpa eleverna framåt i sin utveckling. 

Detta sker, enligt Skolverket, när lärare arbetar med bedömningen på ett pedagogiskt och 

medvetet sätt samt som en del av undervisningen.
10

   

 

Gällande den individuella utvecklingsplanen infördes i juli 2008 ett nytt krav på att 

dokumentet även ska innehålla skriftliga omdömen om elevers kunskapsutveckling i relation 

till läroplanen.
11

 Till skillnad från tidigare bestämmelser innebär det nya kravet om skriftliga 

omdömen att den individuella utvecklingsplanen inte enbart vara framåtsyftande. Omdömena 

                                                 
5
 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter (Stockholm: Fritzes, 

2011), s. 6. 
6
 Helena Korp, Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? (Stockholm: Fritzes, 2011), s. 49. 

7
 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, s. 6.  

8
 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 12. 

9
 Ibid., s. 18. 

10
 Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan, s. 5f. 

11
 Elevens kunskaper skulle då beskrivas i relation till de dåvarande målen i Lpo 94.  
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ska ges i varje ämne och i samtliga årskurser i grundskolan.
12

 Från och med hösten 2013 finns 

det dock enligt skollagen inte längre något krav på att upprätta skriftliga individuella 

utvecklingsplaner i grundskolans årskurs 6-9, men rektor kan besluta att det även ska 

upprättas sådana dokument för dessa årskurser.
13

   

 

Bedömning kan ha olika syften och generellt kan man skilja på om bedömningen ska fungera 

formativt som ett pedagogiskt verktyg för lärande och fortsatt utveckling eller resultera i ett 

sammanfattande omdöme eller ett betyg.
14

 Bedömningen ska dock – oavsett dess syfte – 

stämma överens med styrdokumentens avsikter.
15

  

 

1.2 Syfte 

 

Examensarbetets syfte är tredelat. Syftet är att utifrån forskning och litteratur redogöra för 

vilka förutsättningar som krävs för den formativa bedömningen samt hur lärare kan arbeta 

med formativ bedömning för att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. 

Undersökningens syfte är att beskriva upplevelser av bedömningen i de samhällsorienterade 

ämnena i grundskolans tidigare år ur elevers perspektiv. Vidare avser undersökningens syfte 

att analysera vilka förutsättningar dessa elever ges till att utveckla sitt lärande i de 

samhällsorienterade ämnena.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

För att svara på arbetets syfte är följande frågeställningar formulerade: 

 Vad innebär en formativ bedömning?  

 Hur upplever eleverna bedömningen i de samhällsorienterade ämnena?  

 På vilka sätt blir eleverna involverade i bedömningsarbetet i de samhällsorienterade 

ämnena? 

 

                                                 
12

 Skolverket, Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner. En uppföljning och utvärdering 

av skolornas arbete ett år efter reformen [Elektronisk version] (Stockholm: Skolverket, Rapport 340, 

2010), s. 8f.  
13

 Skolverket, Den skriftliga individuella utvecklingsplanen. PDF-fil (Stockholm, 2013), s. 4.  
14

 Korp, s. 38ff.  
15

 Ibid., s. 11.  
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2 Metod 

 

Tillvägagångssättet för arbetet har skett utifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att man 

undersöker och utgår ifrån befintliga teorier för att sedan försöka dra slutsatser om enskilda 

fall genom att undersöka teorierna i verkligheten.
16

 Utgångspunkten har varit ett kvalitativt 

förhållningssätt, det vill säga att fokus legat på karaktären/egenskapen av något, jämfört med 

ett kvantitativt förhållningssätt som till exempel syftar på mängden av något.
17

 Ett kvalitativt 

förhållningssätt har i detta arbete därmed syftet att identifiera uppfattningar och upplevelser 

om formativ bedömning.    

 

2.1 Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper 

 

Utifrån undersökningens syfte har data samlats in från elever genom metoden fokusgrupper. 

Victoria Wibeck, som bland annat arbetar med att föreläsa om och utveckla användningen av 

metoden, förklarar att fokusgrupper – i sin bok med samma namn – är en form av 

gruppintervju där man samlar en grupp människor som får diskutera ett bestämt ämne med 

varandra under en begränsad tid.
18

 Ett syfte med att använda fokusgrupper som metod, istället 

för enskilda elevintervjuer, var intentionen att analysera samlade tankar om bedömningen sett 

ur elevperspektivet och således inte den enskilda elevens åsikter. Ett andra syfte med att 

använda fokusgrupper var viljan att skapa en mer avslappnad intervjusituation för eleverna, 

där den enskilda eleven inte behövde känna att han eller hon ”måste” ha ett svar på varje 

fråga, utan att vem som helst av eleverna i gruppen är fri att ta vid. Om intervjuledare, eller 

moderatorn som han eller hon kallas i fokusgrupper, märker att någon person i gruppen har 

svårt att komma till tals kan moderatorn vända sig direkt till den personen.
19

   

 

Fokusgrupper kan användas dels för att undersöka innehåll – till exempel grupp-

medlemmarnas tankar, uppfattningar och åsikter – dels för att undersöka själva interaktionen 

mellan personerna i gruppen.
20

 Utifrån mitt syfte med undersökning var det relevant att 

studera innehållet – det vill säga vad eleverna säger, inte hur eleverna samtalar med varandra.   

                                                 
16

 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder (3:e uppl.) (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 23.   
17

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 67.  
18

 Victoria Wibeck, Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund: 

Studentlitteratur, 2000), s. 9.  
19

 Ibid., s. 33f.  
20

 Ibid., s. 20.  
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Inom fokusgruppsundersökningar kan man skilja på om intervjuerna är strukturerade och 

ostrukturerade.
21

 I denna undersökning användes den förstnämnda formen, vilket innebär att 

moderatorn – genom att styra frågorna – har en stark kontroll över vilka områden som 

diskuteras i fokusgruppen. På så sätt kan man försäkra sig om att täcka in de ämnesaspekterna 

man vill undersöka. En strukturerad fokusgruppsintervju innebär också att moderatorn styr 

gruppdynamiken, till exempel genom att försöka få alla elever att delta lika mycket. Därmed 

får moderatorn i en strukturerad fokusgruppsintervju mera rollen som en traditionell 

intervjuare.
22

 Förutom att vara säker på att täcka in de aspekter av bedömning som jag 

önskade, ansåg jag även att en strukturerad fokusgruppsintervju var lämplig med hänsyn till 

både ämnet och situationen – eleverna är troligtvis inte är vana att reflektera över bedömning 

eller att delta i intervjuer.  

 

2.1.1 Material 

 

Under en fokusgruppsintervju använder sig moderatorn av en så kallad intervjuguide, 

innehållande de frågor moderatorn vill ska diskuteras i gruppen. Vid en strukturerad 

fokusgruppsintervju är frågorna i intervjuguiden specificerade och relativt många.
23

 

Intervjuguiden formulerades efter en tids litteraturstudier för möjligheten att först kunna 

kartlägga vad ett formativt arbetssätt förutsätter, för att sedan kunna undersöka – genom 

fokusgrupperna – i vilken utsträckning förutsättningarna upplevs av eleverna. Frågorna 

delades upp och ordnades efter olika aspekter av bedömningsarbetet som undersökningen 

syftade svara på. Dessa aspekter var bedömningen generellt och i de samhällsorienterade 

ämnena, kunskapskrav, återkoppling samt kamratbedömning. För den fullständiga intervju-

guiden, se bilaga 1.  

 

2.1.2 Urval 

 

Vid avvägningen av hur många fokusgrupper som behövs för studien spelar tids- och 

resurstillgång in, men en tumregel är att studien bör innehålla minst tre fokusgrupper. Det 

finns olika teorier om hur många gruppmedlemmar varje fokusgrupp bör innehålla, men 

                                                 
21

 Wibeck, s. 45.  
22

 Ibid., s. 45, 71.  
23

 Ibid., s. 61.  
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mycket talar för att gruppen inte ska vara för stor.
24

 För att alla elever skulle få tid att uttrycka 

sin åsikt, samtidigt som hela intervjun inte skulle bli för lång, planerade jag ett deltagarantal 

på fyra elever per fokusgrupp, vilket enligt Wibeck kan ses som minsta lämpliga antal 

deltagare.
25

    

 

För att underlätta rekryteringen av deltagare – och även själva genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna – tillfrågades elever på samma skola till fokusgrupperna, det vill 

säga på den plats där fokusgruppsintervjuerna skulle hållas. För att minimera risken att inte få 

ett tillräckligt stort deltagarantal tillfrågades elever i både årskurs 5 och 6.   

 

Urvalet av vilka elever som skulle delta i undersökningen begränsades till de som lämnade in 

lappen med förälderns godkännande (se nedan) innan ett bestämt datum. Jag fick in 16 lappar 

och tänkte mig därför fyra grupper, med fyra elever i varje. Sammanlagt deltog 15 elever i 

undersökningen, då en elev tätt inpå intervjutillfället valde att inte medverka, varpå en av de 

fyra fokusgrupperna fick bestå av tre elever istället för fyra. För att få fungerande 

fokusgrupper fick jag hjälp med gruppsammansättningen av elevernas klassföreståndare. 

Grupperna blandades, både gällande flickor och pojkar samt årskurser, eftersom 

undersökningen inte hade några avsikter att göra några jämförelser mellan dessa.    

 

2.1.3 Tillvägagångssätt 

 

Det förberedande arbetet inför undersökningen inleddes med att kontakta lärare på den skolan 

där fokusgrupperna var tänkt att hållas. Jag berättade om mitt examensarbete och dess syften 

och frågade om möjligheten fanns att genomföra undersökningen i dennes klass.  

 

Jag besökte senare klassen, presenterade mig och mitt examensarbete samt vad jag ville 

undersöka, det vill säga syftet med undersökningen. Eleverna fick information om att det var 

frivilligt att delta i undersökningen, som skulle bestå av gruppintervjuer, att de när som helst 

kunde avbryta sin medverkan. Jag informerade också om anonymiteten, vilket innebär att 

varken deras eller skolans namn kommer att framställas i arbetet. Inför mötet med eleverna 

hade jag förberett ett informationsbrev till elevernas föräldrar som delades ut till alla elever i 

                                                 
24

 Wibeck, s. 48f.  
25

 Ibid., s. 51.  
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klassen, se bilaga 2. Eftersom eleverna inte är myndiga måste en förälder ge sitt samtycke till 

att deras barn deltar i en undersökning som denna.  

 

De fyra fokusgruppsintervjuerna genomfördes under en och samma dag på elevernas skola 

under lektionstid. Jag åkte till skolan innan eleverna hade börjat för att kunna förbereda 

rummet där fokusgrupperna skulle ske. Rummet låg avskilt för att skapa lugn och ro under 

intervjuns gång. Enligt Wibeck ska fokusgruppen helst sitta vid ett runt bord, men om det inte 

är möjligt bör moderatorn sitta så att han eller hon blir så osynlig som möjligt.
26

 I rummet där 

fokusgruppen hölls fanns inga runda bord, men då borden var kvadratiska placerade jag 

endast det antal stolar som behövdes för varje grupp så att jag som moderator inte skulle 

hamna på en sida – med två elever på vardera sidan om mig – som en slags ordförande.   

 

Innan själva intervjun inleddes fick eleverna åter igen information om syftet med 

undersökningen, att de när som helst fick avbryta sin medverkan samt att de kommer vara 

anonyma i arbetet, vilket Wibeck menar är viktigt. Hon poängterar också att moderatorn bör 

berättar för deltagarna att undersökningen inte handlar om riktiga eller felaktiga åsikter,
27

 

vilket jag försökte vara tydlig med.  

 

Innan vi började behandla frågorna på intervjuguiden pratade vi allmänt i varje fokusgrupp 

om skolan och kom in på ämnet bedömning och betyg, som eleverna i årskurs 6 kommer få i 

år, med syftet att få en smidig övergång till intervjufrågorna. Eftersom fokusgrupps-

intervjuerna var strukturerade styrde till största del intervjuguiden förloppet under 

fokusgrupperna. Utifrån elevernas synpunkter tillades också några följdfrågor samt frågor om 

förtydliganden. Det sociala samspelet och tonen hos eleverna var inget jag studerade, då jag 

utifrån syftet var intresserad av vad de berättade, som nämndes ovan. 

 

En fokusgruppsintervju kan dokumenteras med bandspelare och/eller videokamera.
28

 

Fokusgrupperna i denna undersökning dokumenterades med hjälp av ljudinspelning, vilket jag 

ansåg var fullt tillräckligt för att kunna utföra en rättvisande analys av vad som diskuterades i 

fokusgrupperna. Nackdelen med att endast använda ljudinspelning är att det inte går att se 

vem det är som pratar när de data man samlat in ska bearbetas, medan fördelen är att 

                                                 
26

 Wibeck, s. 78.  
27

 Ibid., s. 78.  
28

 Ibid., s. 79.  
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deltagarna lättare tänker bort en bandspelare jämfört med en videokamera.
29

 Varje 

fokusgruppsintervju tog omkring 20 minuter, exklusive den inledande informationen och 

samtalet. Dessa ljudinspelningar förvaras hos mig. 

 

2.1.4 Databearbetning 

 

Samtalen från inspelningarna transkriberades – till övervägande del – ordagrant, men utifrån 

undersökningens syfte var det inte nödvändigt med en fullständig transkription som bland 

annat också ska innehålla talstyrka, talhastighet, överlappande tal, tvekande ljud, pauser med 

mera.
30

 När eleverna sa något som inte var relevant valde jag att inte transkribera det. Jag 

transkriberade inte heller allt jag sa under samtalen gång, till exempel när jag förklarade 

något. Detta för att göra transkriptionen lättöverskådlig samt för att spara tid och plats åt det 

väsentliga i samtalen, det vill säga vad eleverna sa om ämnet. Texten från de fyra 

transkriptionerna fick varsin färg för att markera varifrån jag tagit citaten när jag sedan 

samlade texten från alla grupperna i ett dokument för att kunna göra en analys.  

 

Då syftet var att komma åt vad som sades under fokusgruppsintervjuerna har en 

innehållsanalys av materialet gjorts. Innehållsanalysen handlar generellt om att ”koda 

materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster.”
31

 Då jag använde en 

strukturerad fokusgruppsintervju, med frågor indelade i frågeområden, krävdes ingen större 

kodning av det insamlade materielet,
32

 utan ämnesaspekterna sammanföll med rubrikerna och 

frågorna i intervjuguiden. Därmed var det också lämpligt att använda intervjuguidens rubriker 

och frågor när den transkriberade texten sedan sorterades och delades upp i mindre enheter. 

Transkriptionerna från de fyra fokusgrupperna sorterades således fråga för fråga, utifrån 

intervjuguiden. 

 

Materialet analyserades utifrån en beskrivande analysmetod, vilket innebär att man 

presenterar en sammanfattande beskrivning av materialet.
33

 Jag analyserade således 

                                                 
29

 Wibeck, s. 79. 
30

 Ibid., s. 83. 
31

 Ibid., s. 88. 
32

 När man kodar materialet sätter man ”etiketter” som rubriker på olika ämnesaspekter man hittar i 

transkriptionerna.   
33

 Wibeck, s. 98. 
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materialet, fråga för fråga, och skrev därefter en sammanfattande beskrivning utifrån de 

mönster och trender jag hittade. Resultatet presenteras i nästa kapitel.   

 

2.1.5 Reliabilitet och validitet 

 

I både kvantitativa och kvalitativa studier tillämpas begreppen reliabilitet och validitet, vilka 

forskare bör ta i beaktning för att studien ska kunna uppnå en hög kvalitet. Begreppens 

innebörd skiljer sig dock åt i en kvantitativ och kvalitativ studie. Ett exempel är om en 

forskare intervjuar samma person flera gånger, med samma frågor varje gång, men får olika 

svar. I en kvantitativ undersökning ses detta som ett tecken på låg reliabilitet, vilket inte 

behöver vara fallet i en kvalitativ undersökning. Dock använder sällan kvalitativa forskare 

begreppet reliabilitet, då begreppet är så nära sammanflätat med innebörden av begreppet 

validitet i de kvalitativa studierna.
 34

  

 

I fokusgruppssammanhang berör ändå Wibeck begreppet reliabilitet och skriver att 

reliabiliteten innebär att olika forskare ska komma fram till samma resultat när de studerar 

undersökningens material. Reliabilitet innebär också att resultatet ska vara detsamma vid 

olika tidpunkter för samma forskare. Hon skriver också att vi dock har en tendens att se och 

höra det som bekräftar de egna ståndpunkterna och att vi därmed undviker sådant som inte 

passar in i de mönster vi tycks se. För att undvika detta – och öka undersökningens reliabilitet 

– är det viktigt att det finns tillräckligt mycket data som redovisats ordentligt som analysen 

kan utgå ifrån.
35

 När jag redogör för resultatet av fokusgrupperna har jag därför strävat efter 

att vara neutral i framställningen, även om jag är medveten om att man även kan göra 

omedvetna val i analyser av insamlad data. I fokusgruppsundersökningar kan reliabiliteten 

ökas genom att samma moderator håller i de olika fokusgrupperna, vilket föll sig naturligt i 

denna undersökning.  

 

Validitet handlar om att undersöka det man avser att undersöka, vilket i kvalitativa studier 

betecknar att man studerar rätt företeelse. Validiteten i en kvalitativ studie genomsyrar hela 

forskningsprocessen, inte endast själva datainsamlingen. Varje kvalitativ forskningsprocess är 

unik och därmed är det svårt att finna entydiga regler, procedurer och kriterier för att uppnå 

                                                 
34

 Patel och Davidson, s. 98ff.   
35

 Wibeck, s. 119.  
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hög kvalitet i dessa studier. Därför är det viktigt att noga beskriva hela forskningsprocessen i 

rapporten för att kunna stärka innebörden av validitet sett ur ett kvalitativt perspektiv.
36

     

 

Wibeck framhåller att det diskuteras om man inte hellre ska använda sig av begreppet 

trovärdighet. Hon lyfter tänkbara hot mot validiteten – eller trovärdigheten – i en fokus-

gruppsundersökning. Ett exempel är om deltagarna inte vågar uttrycka sin åsikt på grund av 

grupptryck eller om deltagare överdriver för att till exempel göra intryck eller övertyga de 

andra deltagarna. Ett annat hot kan vara om deltagarna känner sig främmande på den plats där 

fokusgruppen genomförs.
37

 Att genomföra fokusgruppsundersökningen på elevernas skola 

bedömer jag därmed ökar undersökningens validitet. För att bedöma validiteten bör 

moderatorn efter fokusgruppsintervjuerna fundera över hur atmosfären var i gruppen, om 

grupptryck förekom och om alla deltagare fick möjlighet att uttala vad han eller hon ville.
38

 

 

Wibeck pratar också om en ekologisk validitet – ”validitet i levande livet”
39

 som till exempel 

handlar om ett begrepps relevans i ett större socialt sammanhang. Fokusgrupper innebär 

således en hög grad av ekologisk validitet eftersom metoden utgörs av en mänsklig naturlighet 

att diskutera olika ämnen i grupp. Wibeck menar att ”personliga åsikter härrör snarare från 

sociala än personliga processer, från kommunikation med andra snarare än från individuellt 

informationssamlande och -bearbetande.”
40

 Utifrån detta tankesätt bör data från fokusgrupper 

innebära en högre grad av ekologisk validitet, jämfört med insamlat data från personer som 

ensamma har fått uttryckt sina åsikter.
41

  

 

2.1.6 Forskningsetiska principer 

 

I undersökningen har jag tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna utgår ifrån följande fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
42

  

 

                                                 
36

 Patel och Davidson, s. 102, 106.  
37

 Wibeck, s. 120f. 
38

 Ibid., s. 121. 
39

 Ibid., s. 122.  
40

 Ibid., s. 122.  
41

 Ibid., s. 122. 
42

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk 

version] (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002), s. 6. 
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Informationskravet innebar att jag informerade om undersökningens syfte, att deltagandet är 

frivilligt samt att eleverna har rätt att avbryta sin medverkan. Enligt samtyckeskravet har 

deltagarna rätt att själva bestämma över sin medverkan. Samtycke måste således inhämtas 

från deltagarna och i vissa fall även från förälder eller vårdnadshavare,
43

 vilket var aktuellt i 

denna undersökning. Eleverna informerades om att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst, även under pågående fokusgruppsintervju. Enligt konfidentialitetskravet ska deltagarnas 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem samt att de enskilda 

deltagarna inte kan identifieras i rapporten av utomstående.
44

 Eleverna informerades också om 

detta samt att skolans namn inte heller kommer att framställas i arbetet. Jag informerade också 

eleverna om att fokusgruppsintervjuerna endast är avsedda för mitt examensarbete och 

kommer således endast att användas för det ändamålet, vilket är innebörden i 

nyttjandekravet.
45

  

 

2.2 Avgränsningar 

 

Arbetets fokus ligger på den formativa bedömningen, det vill säga den bedömning som 

strävar efter att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. I litteratur- och 

forskningsgenomgången beskrivs den formativa bedömningen ur ett generellt perspektiv, 

utifrån den forskningen om bedömning som finns att tillgå. 

 

Utifrån arbetets syfte utgår undersökningen utgår ifrån de ämnesövergripande principerna för 

formativ bedömning, men behandlar bedömningen ur ett ämnesperspektiv, mer precist hur 

den formativa bedömningen upplevs av elever i de samhällsorienterade ämnena. Arbetet 

beskriver således elevers uppfattningar och upplevelser av bedömningen och redogör inte för 

synen på bedömning i de samhällsorienterade ämnena ur ett lärarperspektiv.  

 

Syftet med arbetet är att också analysera vilka förutsättningar eleverna ges till att utveckla sitt 

lärande i de samhällsorienterade ämnena genom formativ bedömning, vilket kan ske på 

många olika sätt. Jag analyserar endast dessa förutsättningar utifrån vad som upplevs utav 

eleverna, då lärarens faktiska arbete med den formativa bedömningen inte undersökts. 

Därmed har jag heller inte undersökt hur elevernas lärande kan främjas på andra vis, till 

                                                 
43

 Vetenskapsrådet, s. 9f.  
44

 Ibid., s. 12.  
45

 Ibid., s. 14.  



13 

 

exempel genom att läraren förändrar sin undervisning som är en annan aspekt av formativ 

bedömning.     
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

3.1 Kunskapsbedömning ur ett historiskt perspektiv 

 

1900-talet inleddes med en period som kom att kallas ”the testing age” inom 

kunskapsbedömningens historia. Perioden kännetecknas av en omfattande tro i samhället att 

varje individ föds med ett visst mått av intelligens – som i princip inte gick att påverka genom 

utbildning – och att denna stabila intelligens gick att mäta. Det ansågs därmed tillförlitligt att 

genom mätningarnas resultat, fastställa vilka yrken och studier som individen hade kapacitet 

för. Intelligenstesternas stora genomslag stärkte också den allmänna uppfattningen att en 

individs utbildningsresultat var ett svar på intelligensen.
46

 Under 1940-talet började 

intelligens- och skolmognadstester genomföras. Syftet var dels att kunna anpassa skolans 

kursplaner efter ”det normala barnet”, dels för att hänvisa de mindre normala barnen till 

hjälpklasser. För att genomföra detta arbete anlitades skolpsykologer, testtränade lärare och 

läkare till att mäta skolmognaden hos barnen. Under ”the testing age” betonas således 

bedömningens sorterande funktion och det talas sällan om bedömningens didaktiska 

funktioner.
47

    

 

I och med intelligenstesternas omfattning var synen på kunskapsbedömningar under en lång 

tid snarare psykologisk än pedagogisk, vilket är en förklaring till varför utvecklingen av 

bedömningsmetoder för lärande gått långsamt. Det motstånd som under 1970-talet växte fram 

i samhället är en andra förklaring. Motståndarna, som bestod av progressiva pedagoger, 

forskare samt elev- och studentorganisationer, var emot betyg, centrala prov samt nationell 

utvärdering och ansåg att kunskapsbedömningarna ledde till en orättvis sortering. Även om 

dessa röster inte kom med några egna förslag på hur kunskapsbedömningar skulle kunna 

utvecklas, bidrog de dock till att det dåvarande kritiserade betygssystemet förändrades.
48

  

 

Det aktuella betygssystemet vid denna tidpunkt var det relativa betygssystemet som infördes 

1962 i och med införandet av läroplanen för grundskolan, Lgr 62.
49

  Betygssystemet innehöll 

en femgradig betygsskala 1-5, där en 3:a var medelbetyget och utgick ifrån ett antagande om 

                                                 
46

 Korp, s. 21ff. 
47

 Christian Lundahl, ”Kunskapsbedömningens historia” I A. Petterson (Red.), Sporre eller otyg – om bedömning 

och betyg (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2007), s. 56ff. 
48

 Ibid., s. 60f. 
49

 Skolverket. Betygshistorik. http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygshistorik-1.46885 
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hela rikets normalfördelning av kunskaper. Utifrån denna normalfördelning fanns anvisningar 

i läroplanen, Lgr 62 – och senare i 1969 års läroplan, Lgr 69 – om hur stor del av rikets elever, 

per ämne och årskurs, som skulle ges ett visst betyg.
50

 Fördelningen framgår av tabell 1.
51

   

 

Tabell 1 Fördelningen av betyg uppdelade på hela rikets elever per ämne och årskurs enligt 

Lgr 62 och Lgr 69 

Betyg 1 2 3 4 5 

Procent 7 % 24 % 38 % 24 % 7 % 

 

Redan innan betygssystemet togs i bruk kritiserads det, och kritiken fortsatte även efter 

införandet. Kritiken som framfördes – som till exempel bestod i att betygssystemet skapade 

en konkurrens mellan eleverna och motverkade samarbete – berodde emellertid främst på att 

betygsskalan inte användes på rätt sätt. Fördelningen av betyg var tänkt att gälla på nationell 

nivå, men tillämpades ofta inom klassen. Detta kunde medföra att en elev som förtjänade en 

5:a i ett ämne fick nöja sig med en 4:a, om läraren redan hade delat ut alla 5:or.
52

  Det relativa 

betygssystemet berättade inte heller något om elevernas kunskaper i förhållande till skolans 

mål.
53

   

 

I och med en ny läroplan 1980, Lgr 80, tonades betygens normrelaterade karaktär ned och den 

tidigare procentfördelningen för de olika betygsgraderna skulle inte längre finnas med.
54

 

Läroplanen präglades utav tanken att undervisningen skulle bli mindre akademisk och istället 

främja elevernas allsidiga utveckling. Detta tycks dock inte ha påverkat formerna och 

utgångspunkterna för kunskapsbedömningen hos eleverna.
55

  

 

Under 1990-talet sker stora förändringar inom skolväsendet; skolsystemet går från 

regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Samtidigt decentraliserades skolan och ansvaret 

för grundskolan flyttades över från staten till kommunerna.
56

 1994 ges en ny läroplan ut, Lpo 

94, och med den ett mål- och kriterierelaterat betygssystem.
57

 Lpo 94 präglades av en ny 

                                                 
50

 Hanna Eklöf, ”Betygen i den svenska skolan” I A. Hult och A. Olofsson, (Red.), Utvärdering och bedömning i 

skolan (Stockholm: Natur & Kultur, 2011), s. 69f. 
51

 Ibid., s. 71; Skolverket. Betygshistorik http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygshistorik-1.46885  
52

 Eklöf, s. 72.  
53

 Christian Lundahl, I Sporre eller otyg, s. 62. 
54

 Skolverket. Betygshistorik http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygshistorik-1.46885 
55

 Korp, s. 27.  
56

 Eklöf, s. 73f. 
57

 Christian Lundahl, I Sporre eller otyg, s. 61f. 
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bedömningskultur som växt fram i slutet av 1980-talet. Läroplanen innebar en förändring i 

bedömningsarbetet främst gällande frågorna: hur, vad och varför. Diskussionen utökades till 

att se bedömning som något mer än endast en bedömning av en slutprodukt av lärandet. Den 

nya bedömningskulturen är med detta intresserad av hur nya bedömningsmetoder kan 

användas som hjälp för elevers lärande.
58

 I Lpo 94 kan man därmed se en förskjutning från 

bedömning som sorteringsverktyg till ett pedagogiskt verktyg.
59

 Till skillnad från det relativa 

betygssystemet – då betygen gavs ut efter en särskild fördelning – kunde alla elever i och med 

Lpo 94 få det betyg de förtjänade. Elevernas kunskaper skulle jämföras med målen, inte med 

varandra.
60

  

 

Det mål- och kriterierelaterade, eller kunskapsrelaterade, systemet innebar en större frihet – 

med också ett större ansvar – för lärare i bedömningsarbetet. Läraren ska bedöma eleverna 

efter målen i kursplanen, men hur eleverna uppnår målen får utformas av läraren, tillsammans 

med skolan och eleverna.
61

   

 

3.2 Läroplanen idag 

 

Nuvarande betyg- och bedömningssystem är fortfarande ett kriterierelaterat system såsom 

Lpo 94, men istället för mål att sträva mot och mål att uppnå ska eleverna enligt Lgr 11 

uppnå särskilda kunskapskrav i de olika ämnena. Ett omdöme eller ett betyg ska således 

motsvara vissa kunskapskvaliteter eller en viss kunskapsnivå.
62

 Läroplanen anger att ”Betyget 

uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för 

respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika 

betygssteg.”
63

  

 

Skolans styrdokument grundar sig på en kunskapssyn som innebär att det finns olika former 

av kunskap; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa kunskapsformer omfattas i 

läroplanen av det övergripande begreppet förmåga.
64

 I kursplanen för geografi får vi till 

exempel läsa att ”Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis 
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ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att /…/”
65

 Likaså ska eleverna ges förutsättningar 

att utveckla sina förmågar även i de resterande samhällsorienterade ämnena historia, 

religionskunskap och samhällskunskap.
66

  

 

3.3 Den individuella utvecklingsplanen 

 

En skriftlig individuell utvecklingsplan ska enligt skollagen upprättas för alla elever inför 

utvecklingssamtal. Mer utförligt beskriver lagen att  

 

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som 

eleven får undervisning i, och 

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt 

inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och 

elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. 

Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. 

Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett 

utvecklingssamtal.
67

  

 

Den individuella utvecklingsplanen, IUP:n, har både ett formativt och ett summativt syfte. 

Utifrån de skriftliga omdömena utgör IUP:n en lägesrapport över var eleven befinner sig i 

förhållande till kunskapskraven i de olika ämnena, vilket innebär en summativ bedömning. 

Utifrån lägesrapporten ska sedan en framåtblickande utvecklingsplan upprättas som beskriver 

hur eleven kan arbeta vidare, vilket innebär ett formativt syfte.
68

 Den framåtblickande 

skriftliga utvecklingsplanen formuleras i samband med utvecklingssamtalet. En förutsättning 

för att eleven och vårdnadshavaren ska bli delaktiga i planeringen av elevens fortsatta 

utveckling är att läraren informerar om hur undervisningen utgår från läroplanen.
69

  

 

Till grund för bedömningarna ligger lärarens fortlöpande dokumentationer och analyser av de 

kunskaper som eleven visat under skoltiden. Dessa ska sakligt och tydlig dokumenteras i 

elevens IUP för att kunna följas upp och ligga till grund för att stödja eleven i det fortsatta 
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lärandet. För att eleven ska kunna ta ansvar för och utveckla sitt lärande är det viktigt att 

läraren i den individuella utvecklingsplanen visar vilka delar av kunskapskraven som 

bedömningen utgått ifrån.
70

  

 

Hur omdömena ska utformas beslutas lokalt av skolans rektor och följer således ingen 

nationell standard. Även om omdömena till formen kan likna betyg ska omdömena inte 

likställas med betyg. Enligt Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den 

skriftliga individuella utvecklingsplanen ska lärare inte heller använda den nationella 

betygsskalan i elevens IUP.
71

   

 

I de samhällsorienterade ämnena finns möjligheten att undervisa ämnesövergripande, men om 

så sker är det ändå viktigt att eleverna i årskurs 4-5 får omdömen i de enskilda ämnena – 

geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap – utifrån respektive ämnes kursplan. 

Detta gäller däremot inte i årskurserna 1-3, som istället har kunskapskrav för de 

samhällsorienterade ämnena som ett block.
72

  

 

3.4 Summativ och formativ bedömning   

 

3.4.1 Summativ bedömning  

 

Christian Lundahl, fil. dr. i pedagogik, beskriver summativ bedömning som en 

sammanfattande – summerande – bedömning av en elevs kunskapsnivå.
73

 Den summativa 

bedömningen görs enligt Skolverket efter ett avslutat undervisningsområde. Läraren 

summerar styrkor och svagheter i elevens prestation och bedömningen resulterar i 

sammanfattande termer, till exempel som ett omdöme eller ett betyg.
74

 Fil. dr. Helena Korp 

menar, i kunskapsöversikten Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? utgiven av 

Skolverket, att den summativa bedömningen därmed inte ger någon information till eleverna 

som kan hjälpa dem framåt i lärandet.
75
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3.4.2 Formativ bedömning 

 

Skolverket förklarar hur den formativa bedömningen har två syften; dels ge läraren 

information om var eleverna befinner sig i lärandet inför planering av kommande 

undervisning, dels ge eleverna vägledning och stöd för fortsatt utveckling.
76

 Ett övergripande 

mål med den formativa bedömningen är således att påverka och forma lärandeprocesser för att 

kunna främja elevens lärande och kunskapsutveckling, enligt Lundahl.
77

 Skolverket menar att 

den formativa bedömningen görs under pågående undervisningsområde och beskriver var 

eleven befinner sig vid tillfället – i förhållande till målet – samt identifierar styrkor och 

svagheter i prestationen, utan att några värderande helhetsomdömen ges.
78

 Den formativa 

bedömningen kan leda fram till en summativ bedömning, till exempel i de skriftliga 

omdömena eller vid betygssättningen.
79

  

 

De summativa och formativa bedömningarna ska dock inte ses som olika typer av bedömning, 

med olika metoder. Skillnaden utgörs av vad informationen från bedömningen används till – 

inte hur informationen samlas in.
80

 Fil. dr. och universitetslektor vid Högskolan Kristianstad 

Anders Jönsson menar att en och samma bedömning kan användas både i formativt och i 

summativt syfte.
81

 Enligt Skolverkets stödmaterial kan det ändå vara bra att hålla isär 

begreppen och dess syften och framhåller att det är viktigt för eleverna att de vid bedömningar 

vet vilket syfte bedömningen har.
82

   

 

3.4.2.1 Att arbeta med formativ bedömning  

 

Oavsett om bedömningens syfte är summativt eller formativt ska elevernas uppvisade 

kunskaper ställas i relation till läroplanens mål och kriterier. Bedömningen ska framställas så 

att eleverna kan förstå varför deras prestationer har bedömts på det sätt det gjorts. Det är 
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också viktigt att eleverna i förväg känner till kriterierna de bedöms efter och att de förstår 

dem.
83

   

 

Lärare kan arbeta med formativ bedömning på många olika sätt, men för att bedömningen ska 

fungera formativt finns några grundläggande förutsättningar som behöver uppfyllas enligt 

Jönsson; 1) att man känner till målet med undervisningen, 2) att läraren samlar in information 

om var eleverna befinner sig i förhållande till målen samt 3) att läraren använder denna 

information så att eleverna kan närma sig målet, antingen genom att ge återkoppling till 

eleverna eller för att förändra undervisningen. För att den formativa bedömningen ska kunna 

stödja eleverna på längre sikt finns det ytterligare förutsättningar att ta hänsyn till enligt 

Jönsson. Dessa förutsättningar handlar om att eleverna behöver utveckla förmågan att själva 

bedöma sina prestationer i förhållande till mål och kriterier och utifrån den informationen 

förbättra sina prestationer på väg mot målen. Det kan till exempel ske genom själv- och 

kamratbedömning, vilket därmed blir en central del i den formativa bedömningen.
84

 

 

3.4.2.2 Fem nyckelstrategier för formativ bedömning 

 

Lundahl och författarna till Skolverkets stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, 

begrepp, problem och möjligheter beskriver fem nyckelstrategier i arbetet med formativ 

bedömning.
85

 Strategierna utgår ifrån följande frågor som måste ställas av både eleven och 

läraren:  

 Vad är målet? 

 Hur ligger jag/eleven till? 

 Hur ska jag/eleven gå vidare?
86

  

 

Den första strategin går ut på att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer 

och handlar således om vad eleverna ska lära sig. Enligt Lundahl måste mål, syfte och 

kunskapskvaliteter konkretiseras och göras synligt för eleverna, för att de i sin tur ska kunna 

göra sitt kunnande synligt. Han menar att eleverna får svårt att ta ansvar för sitt lärande om de 
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inte får en tydlig bild över vart de ska. Samma sak gäller för kunskapskvaliteten; eleverna 

behöver veta hur deras kunskaper värderas.
87

 Skolverket ger som exempel att lärare och 

elever tillsammans kan diskutera och värdera uppgifter av olika kvalitet för att eleverna ska få 

möjlighet att lära sig se dessa olika kvaliteter.
88

 Allra först bör läraren, gärna tillsammans med 

andra lärare, tolka läroplanens kursplaner med kunskapskrav på djupet. Även om Lgr 11 är 

betydligt mer konkret – med ämnenas syften och kunskapskrav jämfört med tidigare 

kursplaners mål – behöver läroplanstexten diskuteras för att se hur den kan praktiseras och 

tydliggöras i undervisningen.
89

  

 

Bedömningsmatriser kan användas för att visa eleverna hur läraren har tänkt gällande 

lärandemål, undervisning och bedömning samt relationen mellan dessa.
90

 En bedömnings-

matris är ett stödmaterial som utformas så att den beskriver ”både vad bedömningen avser och 

skillnader i kvalitativa eller kvantitativa nivåer mellan kunskaper.”
91

 Genom matrisen blir det 

därmed tydligare vad eleverna ska arbeta med, på vilket sätt och hur det kommer att 

bedömmas.
92

 Att arbeta med bedömningsmatriser är enligt Korp ett sätt att systematisera 

kunskapsbedömningen. En matris kan utformas till stöd vid bedömningsarbetet inom ett 

område eller för enskilda uppgifter. Den är också ett bra hjälpmedel och stöd för att visa 

eleverna hur uppgifterna är kopplade till målen för undervisningen. För att eleverna ska kunna 

utveckla mer generella kunskaper och hitta sina lärstrategier visar forskning att den 

uppgiftsspecifika återkopplingen också behöver kopplas till mer övergripande kunskapsmål 

och att eleverna utveckling kommer fram.
93

   

 

Genom att använda äldre elevtexter eller andra typer av elevuppgifter kan eleverna konkret få 

se att det finns olika sätt att utföra en uppgift. Läraren kan därmed visa eleverna hur olika 

kvaliteter utifrån kunskapskraven kan se ut i verkligheten.
94

 

 

Strategi två handlar om att elever och lärare behöver veta var eleverna befinner sig i 

förhållande till målen. Då den formativa bedömningen är en del av undervisningen anser 
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Skolverket att också undervisningen bör utformas så att detta kan framgå.
95

 Lundahl 

framhåller att läraren måste använda olika slags aktiviteter där eleverna kan få visa sina 

kunskaper och förmågor. Läraren bör också planera undervisningens aktiviteter så att de 

behandlar de mål läraren satt upp för undervisningen.
96

  

 

När läraren ställer frågor till eleverna i undervisningen kan dessa användas för att visa vad 

eleverna kan. Genom elevernas svar kan läraren snabbt se om eleverna hänger med i 

undervisningens olika moment. Ju mer läraren kan få fram om förståelsen hos eleverna, desto 

bättre kan den fortsatta undervisningen planeras och anpassas till elevernas behov.
97

 Frågorna 

kan konstrueras för att snabbt och enkelt stämma av elevernas förståelse för olika 

undervisningsmoment, men de kan också konstrueras på ett sätt som låter eleverna ge mer 

uttömmande svar som kan ge läraren information om hur eleverna tänker. Frågor som leder 

till att eleverna tänker efter och gör deras tankar synliga är en central del i den formativa 

bedömningen. Med hjälp av återkoppling – som den tredje strategin handlar om – kan läraren 

få eleverna att tänka lite till.
98

  

   

Som sagt handlar strategi tre om återkoppling som utvecklar lärandet. För att återkopplingen 

ska utveckla lärandet hos eleverna krävs att läraren analyserar hur eleverna kan ta sig från sin 

nuvarande position till den förmåga som undervisningen syftar till att utveckla.
99

 All 

återkoppling inbegrips inte i den formativa bedömningen utan det finns olika typer av 

återkoppling. Beroende av vad återkopplingen ska användas till lyfter Lundahl att forskare 

talar om överblickande, diagnostiska och formativa bedömningar. En överblickande 

bedömning innebär att läraren till exempel vid ett fel endast påpekar detta, utan att visa var 

felet uppstår. Den diagnostiska bedömningen visar däremot var svårigheten uppstår, men inte 

hur eleven ska gå tillväga med svårigheten. Formativ återkoppling kan man tala om först när 

bedömningen också innehåller en åtgärd. Den formativa bedömningen ska således hjälpa 

eleverna att lära sig nya strategier samt att inte upprepa tidigare misstag. Att endast berätta för 

en elev att denna har gjort ett fel främjar inte lärandet, utan leder endast till att man skjuter 

upp svårigheten till framtiden.
100
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Enligt Jönsson visar forskningsstudier som rör återkoppling att framåtsyftande återkoppling – 

även kallad feedforward – som visar hur eleven kan förbättra sin prestation, ger betydligt 

större effekt på lärandet än feedback som endast berättar vad som är rätt och fel. Forskare 

skiljer också på den nyss nämna uppgiftsrelaterade feedbacken och den feedback som riktar 

sig mot eleven som person – att eleven är glad, begåvad, lat etcetera – det vill säga den 

personrelaterade feedbacken. Den sistnämna typen av feedbacken bör man undvika, då den 

tenderar att ge betydligt mindre effekt på lärandet och kan ibland även ge negativa effekter. 

Man bör således istället ge återkoppling som riktar sig mot elevens prestation.
101

 Detta 

innebär att återkoppling i form av yttranden som ”Bra jobbat!” eller ”Ansträng dig mer!” inte 

hjälper eleverna att utvecklas, då sådana uttalanden riktas mot eleven som person, inte mot 

prestationen.
102

  

 

Lärare kan använda olika typer av tekniker i arbetet med den formativa återkopplingen. 

Lundahl lyfter dock en grundprincip, som innebär att återkopplingen bör innehålla utförliga 

beskrivningar över hur elevens arbete kan förbättras.
103

 Återkoppling i form av omdömen 

såsom ”Bra” och ”Utmärkt” är exempel på värderande omdömen som inte får eleverna att 

tänka igenom sina svar eller arbeten. För att återkopplingen ska fungera formativt bör läraren 

istället fokusera på beskrivande omdömen, som enligt Lundahl till exempel kan bestå av ”Den 

här uppsatsen säger mycket om klimathotet på global nivå! Kan du säga mer om klimatfrågan 

på lokal nivå?”
104

 Förutom att vara informationsrik är den formativa återkopplingen också 

relativt frekvent. Dels behöver läraren kontinuerligt information för nästa steg, dels hjälper 

regelbunden återkoppling eleverna att fortsätta sitt lärande på rätt kurs. Det som eleverna lär 

sig av återkopplingen måste de också få möjlighet att arbeta med för att lärandet ska utvecklas 

optimalt.
 105

   

 

Den fjärde strategin handlar om att aktivera eleverna som resurser för varandra och därmed 

stödja varandras lärande.
106

 Genom kamratbedömningar – när eleverna bedömer varandras 

prestationer – får eleverna se flera exempel på hur en uppgift kan lösas, vilket kan stödja 

elevernas förmåga att upptäcka olika kvaliteter i prestationerna samt bidra till en ökad 
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förståelse för kunskapskraven. Detta kan i sin tur leda till att eleverna enklare kan se styrkor 

och svagheter i den egna prestationen, framhåller Skolverket.
107

   

 

Lundahl nämner tre stora fördelar med kamratbedömningar, med hänvisningar till brittisk 

forskning av professor Paul Black, dr. Christine Harrison et al. ”1) att eleverna bedömer 

andras arbete främjar deras förmåga att bedöma sina egna förmågor, 2) elever utgör i många 

fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 3) att bedöma varandra skapar en kognitiv 

förstärkning av det egna lärandet.”
108

   

 

Kamratbedömningar kan ske på flera olika sätt. Här nedan beskrivs således endast några 

exempel på hur Lundahl menar att man kan arbeta med kamratbedömning. Ett exempel är att 

arbeta med så kallade checklistor.
109

 Inför en uppgift får eleverna en checklista över vad 

uppgiften kan innehålla. Listan kan se olika ut beroende på uppgift och ämne. Innan eleverna 

lämnar in sitt arbete till läraren låter de en kamrat gå igenom arbetet med hjälp utav 

checklistan. Checklistan behöver dock inte följas slaviskt alla gånger. Det är viktigt att 

eleverna inte endast tittar efter om checklistans punkter finns med, utan också lyfter deras 

styrkor och svagheter.
110

  

 

Ett annat exempel är läxhjälpstavlan,
111

 som går ut på att eleverna antecknar – till exempel på 

klassrummets stora tavla – något de tyckt varit svårt eller inte klarat av att göra i samband 

med läxorna. De elever som klarat uppgifterna får förklara hur de har löst dem medans läraren 

håller sig i bakgrunden. På detta sätt kan läraren få en uppfattning om hur eleverna tänkt och 

uppfattat uppgiften.
112

  

  

En central del i kamratbedömning är att kommentarerna inte sårar kamraterna. Detta är något 

som eleverna bör få möjlighet att träna på. Anders Holmgren, utvecklingsledare i Borås 

kommun, beskriver då en metod som kallas ”two stars and a wish”.
113

 Metoden går ut på att 

låta eleverna lyfta fram två styrkor och något eleven kan utveckla. Det är viktigt att 
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uppmärksamma både styrkor och utvecklingsområden för att bedömningen ska bli 

utvecklande.
114

   

 

Lundahl poängterar att kamratbedömningar inte får leda till att eleverna känner sig uthängda 

eller dåliga, utan ska tvärtom sporra eleverna att inspireras av varandra. Ett bra 

klassrumsklimat gör det enklare att öppet arbeta med kamratbedömningar.
115

 

Kamratbedömning är något eleverna måste få öva på, då det kan ta tid att utveckla, särskilt 

om eleverna inte stött på det tidigare.
116

  

 

Den femte och avslutande strategin handlar om hur eleverna kan bedöma och styra det egna 

lärandet, det vill säga hur man får eleverna att ta lärandet i egna händer.
117

 Genom att eleverna 

ges möjligheten att lära sig hur de själva kan bedöma sina prestationer kan förmågan att ta 

ansvar för och styra det egna lärandet stärkas.
118

 Självbedömning innebär enligt Skolverkets 

stödmaterial att ”eleven reflekterar över kvaliteten på sitt arbete, bedömer om det är i enlighet 

med kunskapskraven och därefter reviderar eller övar mer.”
119

   

 

Lundahl lyfter några strategier hur detta kan tydliggöras för eleverna. Läraren kan till exempel 

använda en teknik där endast kommentarer används vid rättning av uppgiften. Eleven får 

således tillbaka uppgiften utan att några poäng redovisas och utan markeringar för rätt eller 

fel. Istället ges kommentar som till exempel kan låta ”Tre uppgifter har du inte löst helt rätt. 

Fundera över vilka det kan vara, vilka du känner dig osäker på, och förklara vad du tror gick 

fel.”
120

 Genom ett sådant tillvägagångssätt kan eleverna lära sig uppmärksamma själva 

arbetsprocessen bakom prestationen.
121

  

 

En liknande strategi kan användas när eleverna skriver och arbetar med texter av olika slag. 

När något blivit fel i texten kan läraren markera detta vid det stycke som felet finns. Tanken 

är även med denna strategi att eleven själv ska upptäcka sina fel och sedan åtgärda dem. Som 

en hjälp markerar läraren vilken typ av fel som uppstått, till exempel G för grammatiskt fel, S 
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för stavfel och P för punkt eller komma. Denna strategi kan även användas för yngre barn då 

läraren förenklar genom att sätta ut den aktuella bokstaven direkt efter den mening där felet 

finns. Det måste dock tydligt framgå för eleverna vilka bokstäver läraren använder och vilka 

fel de symboliserar. Strategin kan även användas i samband med kamratbedömningar; om 

eleven i fråga inte själv kan upptäcka felen kan eleven ta hjälp utan en kamrat.
122

  

 

3.4.2.3 Effekter av formativ bedömning 

 

En forskare i bedömningsfrågor, Sadler, lanserade 1989 begreppen formativ och summativ 

bedömning i en artikel inom området. Enligt Agneta Hult och Anders Olofsson, redaktörer för 

Utvärdering och bedömning i skolan, betonar Sadler i artikeln vikten av att eleverna utvecklar 

en förståelse för kvaliteter i deras prestationer, vilket förutsätter att eleverna får hjälp med att 

förstå bedömningskriterierna. Läraren behöver därmed hjälpa eleverna att tolka, förstå och 

diskutera bedömningskriterier, det vill säga de mål eleverna strävar mot.
123

   

 

Viveka Lindberg, lektor i pedagogik och koordinator för Nationella forskarskolan i 

pedagogisk bedömning, har skrivit flera forskningsöversikter om betyg och bedömning. I 

Pedagogisk bedömning – Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap skriver Lindberg att 

intressent för den formativa bedömningen återuppväcktes i och med att britterna Paul Black 

och Dylan Wiliam genomförde en omfattande forskningsöversikt inom området i slutet av 

1990-talet.
124

 Universitetsadjunkt och fil. dr. vid Stockholms universitet, Lisa Björklund 

Boistrup, hänvisar till samma forskningsöversikt och konstaterar att de stora antal studier som 

sammanställdes i Black och Wiliams forskningsöversikt visar alla liknande resultat, nämligen 

att elevers lärande förbättras i och med formativ bedömning.
125

 Det finns således, enligt Korp 

som också redogör för internationell forskning,
126

 starka belägg från en stor mängd studier att 

formativ bedömning – förutsatt att bedömningen görs i linje i med lärandemålen, varierar till 

sin form och innehåller feedback av hög kvalitet – har mycket positiva och stora effekter på 
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såväl prestationer, självförtroende, motivation och metakognitiva färdigheter hos eleverna. 

Studier har också visat att effekterna är särskilt stora för lågpresterande elever.
127

  

 

Jönsson framhåller dock att de vetenskapliga beläggen för formativ bedömning kan 

diskuteras. Jönsson menar att det är väldigt svårt att få definitiva bevis inom 

utbildningsvetenskaplig forskning, bland annat eftersom det rör sig om så komplexa 

situationer där många olika faktorer samspelar, till exempel ålder, skolämne, lärare, elevers 

bakgrund, tidpunkt och så vidare. Man kan således få olika resultat på olika människor, men 

också olika resultat för samma människor men vid olika tillfällen. Då Black & Wiliams 

forskningsöversikt var så övergripande – den sträckte sig över flera åldrar (från 5 år och upp 

till universitetsnivå), över flera ämnen och över flera länder – kan man ändå anse enligt 

Jönsson att deras slutsatser var befogade då studierna visade på likande resultat. Han 

understryker dock att på grund av de många olika faktorerna som spelar in finns det inga 

garantier att man får samma resultat i alla olika sammanhang, men att sannolikheten att 

elevernas lärande utvecklas är större om man arbetar med väl beprövade metoder, som till 

exempel självbedömning.
128

   

 

3.4.3 Bedömningsgrunder 

 

I alla ämnen i skolan finns kunskaper som elever bör kunna ”utantill”, men författarna till 

Samhällskunskapsdidaktik fil. dr. i historia Sture Långström och professor i historie- och 

samhällskunskapsdidaktik Arja Virta, menar också att kunna tillämpa och använda sina 

kunskaper är ännu viktigare. De betonar framförallt kunskaper i samhällskunskapsämnet, där 

innehållet till stor del förändras över tid. De betonar därmed färdigheten att kunna utgå från 

den kunskap elever redan har och anpassa den nya informationen därefter. I bedömning bör 

man därför lyfta elevers förmåga att förstå helheter och relevanta färdigheter.
129

  

 

Professor i pedagogik Astrid Pettersson understryker att det inte går att bedöma allt vad en 

elev kan, vilket innebär att bedömningar alltid är begränsade, både innehållsmässigt och till 

dess form. Det innehåll som läraren väljer att bedöma vid ett tillfälle är således ett stickprov 
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av det samlade kunnandet. Genom det innehåll som läraren bedömer signalerar han eller hon 

också till eleverna vad som är viktigt att kunna. Pettersson anser också att det är viktigt att 

eleverna får visa sina förmågor och kunskaper på olika sätt – till exempel skriftligt, muntligt 

och genom handling.
130

  

  

3.4.4 Former för bedömning 

 

För att läraren ska få en bred och nyanserad bild av elevernas kunskaper måste han eller hon 

använda sig utav olika underlag för bedömningen, påpekar Skolverket. Eleverna måste få 

möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, för att göra bedömningen mer allsidig. 

Bedömningsformerna behöver ständigt prövas och förbättras med tiden för att de ska bli så 

lämpliga och användarvänliga som möjligt. Många elever presterar sämre vid bedömnings-

tillfällen som upplevs som pressande och särskilt betydelsefulla, som till exempel prov och 

större redovisningar. För att göra bedömningarna mer rättvisande i förhållande till elevernas 

förmågor bör bedömningen integreras som en naturlig del i undervisningen. Det är dock 

viktigt att poängtera att eleverna inte ska uppleva att allt de gör hela tiden blir bedömt av 

läraren. Om eleverna tänker så kan följden bli att de undviker att ge sig på utmanande 

uppgifter av rädsla att misslyckas, med tanken att ett misslyckande kan komma att påverka 

dem negativt. Läraren behöver därför se till att eleverna är införstådda med när och hur deras 

kunskaper följs upp samt vad som fokuseras vid det aktuella tillfället. Att eleverna upplever 

bedömningarna som ett sätt att stödja deras kunskapsutveckling är också viktigt.
131

   

 

Korp hänvisar till Shepard som framhåller vikten av att variera bedömningsmetoderna för att 

främja olika typer av lärande inom olika områden. Det är således viktigt av det skälet att olika 

bedömningsmetoder – till exempel olika typer av prov – mäter olika saker. Vilka 

bedömningsmetoder som läraren använder bör spegla undervisningens syfte. Det är också 

viktigt att eleverna kan se denna koppling. Eleverna behöver bli testade på både sina starka 

och svaga sidor.
132
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3.4.5 Bedömningsundersökning 

 

Johan Samuelsson, lektor i historia med inriktning mot historiedidaktik, har undersökt 

bedömning ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv på mellanstadiet med hjälp av individuella 

utvecklingsplaner med tillhörande skriftliga omdömen. Samuelsson kom fram till att 

kortfattade omdömen dominerar överlag. Det förekom även kortfattade omdömen där elevers 

kunskapskvaliteter nämns, men dessa förklaras eller utvecklas inte i skriften. De skriftliga 

kommentarerna ger således lite information om vad eleven kan och även ännu mindre 

information om vad eleven kan utveckla. Det är inte heller vanligt förekommande att 

omdömena konkret ställs i relation till kriterier eller mål i läroplanen, däremot är det vanligt 

att i inledningen av de skriftliga omdömena nämns att omdömena i samtliga ämnen utgår från 

kursplanen. Ytterligare en variant som Samuelsson noterat är utdrag ut kursplanen, som i 

princip kopierats rakt av, tillsammans med kortfattade omdömen kopplade till dessa, eller 

endast för att ”bocka av” med ett kryss. Mer uttömmande omdömen saknas överlag i de 

skriftliga omdömena.
133

   

 

I det material som Samuelsson har undersökt finns få bedömningar av formativ karaktär och i 

de fallen de förekommer är de kopplade till elevens arbetsinsats. De skriftliga omdömen som 

innehåller något framåtsyftande omdöme beskrivs då med enkla symbolen, så som pilar i 

riktningarna upp, rakt fram eller nedåt, vilket beskriver elevens utvecklingstendens. 

Omdömena ger inga tydliga kommentarer om vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på, 

vilket i sin tur gör det svårt för eleven att veta vilka kunskaper han eller hon behöver 

utveckla.
134
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4 Resultat 

 

4.1 Resultatredovisning 

 

Resultatredovisningen är en sammanfattande beskrivning över vad som diskuterades under de 

fyra fokusgruppsintervjuerna. Resultatet beskrivs i presens, så som resultaten existerar nu och 

tar således inte avseende till om eleverna har ändrat sina åsikter sedan undersökningen. De 

första frågorna handlade om bedömning i allmänhet och vad eleverna tänker kring begreppet 

bedömning.  

 

Undersökningen visar att många elever först och främst kopplar ihop bedömning med betyg 

och att bedömningen därmed blir ett mått på hur bra man som elev är på olika saker; läraren 

bedömer allt eleven gjort i ett ämne och lägger samman det till ett betyg. I en grupp lyfter 

eleverna också bedömningens och betygens roll för framtiden. Eleverna menar att de behöver 

få bra resultat i skolan för att de i framtiden ska kunna arbeta med det de vill.  

 

I de olika fokusgrupperna visar det sig att eleverna tänker på olika sätt angående när de 

upplever att de blir bedömda av läraren. Eleverna verkar således uppfatta orden ”när” på olika 

sätt; antingen tidsmässigt – det vill säga när på terminen – eller situationsmässigt – det vill 

säga vid vilken typ av aktivitet. Eleverna som diskuterade ur en tidsmässig aspekt upplever att 

de blir bedömda på våren, under de sista veckorna i skolan. De menar att bedömningen sker 

de sista veckorna för att läraren vet mer då om varje elev och att de måste ha många lektioner 

och läxor innan läraren kan göra en bedömning. De elever som pratade om vid vilken aktivitet 

läraren bedömer upplever att olika slags prov och tester, till exempel ämnesproven som 

eleverna ska börja med till våren, utgör den största delen av lärarens bedömning. Några elever 

menar också att läraren bedömer hur bra eleverna är på att lyssna och ta instruktioner av 

läraren. I en fokusgrupp frågar sig också en elev om man inte blir bedömd hela tiden när man 

är i skolan. De andra gruppmedlemmarna håller till viss del med och menar att det är ”rätt 

ofta” som läraren bedömer dem, till exempel hur de jobbar under lektionerna och att det också 

spelar in i lärarens bedömning av eleverna.  

 

Efter den inledande allmänna delen av bedömningen smalnades området av genom att 

fokusera på bedömningsarbetet i de samhällsorienterade ämnena. Den första frågan som rörde 

de samhällsorienterade ämnena ville ge svar på om eleverna upplever att de pratat om 
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bedömning i dessa ämnen. Endast en elev tror att läraren pratat om bedömning i något av de 

samhällsorienterade ämnena, men kan inte minnas vad läraren då pratade om. Bortsett från 

denna elev kan ingen annan elev påminna sig om att de pratat bedömning i något av dessa 

ämnen. En elev nämner dock utvecklingssamtalet, där läraren enligt eleven hade berättat vad 

eleven skulle nå i de olika ämnena och däribland i de samhällsorienterade ämnena. 

 

Även om majoriteten av eleverna menar att läraren inte pratat om bedömningen i de 

samhällsorienterade ämnena har de ändå idéer och tankar om vad läraren bedömer. En grupp 

menar att läraren bedömer hur eleverna använder sina egna ord i arbeten, när de till exempel 

hämtat fakta från böcker eller olika Internetkällor. Hur bra eleverna är på att plocka fram och 

framställa fakta när de forskar kommer även upp i ytterligare en fokusgrupp. De flesta 

eleverna hänvisar till ett arbete om länder som de arbetar med för tillfället inom geografin. 

Redovisningar kommer också upp som en punkt av vad eleverna tror att läraren bedömer i de 

samhällsorienterade ämnena. För att en redovisning ska vara bra ska den innehålla mycket 

fakta menar flera elever, samtidigt som andra elever lyfter att det ska vara lätt att förstå när 

eleverna redovisar för varandra.  

 

Innan jag gick in på frågorna som rör kunskapskrav ville jag säkerställa att grupperna kände 

till begreppet, vilket de också uppgav att de gjorde. Jag kunde därefter fråga om eleverna får 

reda på kunskapskraven för det område de arbetar med inom de samhällsorienterade ämnena, 

så att de vet vad det är de ska klara av. Några elever beskriver då hur de brukar få ett papper 

där arbetet beskrivs, så att de vet vad arbetet ska innehålla, till exempel vilka uppgifter som 

ska vara med, men inte att det kopplas till de olika betygskriterierna. En elev berättar dock att 

läraren berättat att arbetet om länderna, som nämndes ovan, kommer att vara betygsgrundade, 

men att det i princip var allt de fick veta gällande bedömningen av arbetet. Ingen elev 

upplever således att de vet vad som krävs för kunskaper inför bedömningen. Däremot får jag 

från tre av grupperna exempel på hur detta har skett i ämnet idrott och området orientering. 

Idrottsläraren hade berättat vad som krävdes för de olika betygen innan de skulle genomföra 

aktiviteten och kopplade tydligt till läroplanen enligt eleverna. En elev förklarar att man till 

exempel skulle ”orientera med ganska bra…” men kom inte ihåg det exakta uttrycket läraren 

hade sagt.   
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Eleverna upplever inte heller att de fått arbeta med att bedöma uppgifter utifrån 

kunskapskraven. Några grupper nämner nu att de däremot får bedöma varandra när de skrivit 

berättelser, vilket redogörs för längre fram.  

 

Eleverna är även överens om att de inte får se olika uppgifter eller arbeten av olika kvalitet i 

de samhällsorienterade ämnena. I svenskan kan det hända någon gång att eleverna får titta på 

olika berättelser och hur de är skrivna, berättar en elev. Eleven menar att de då kan titta på hur 

de olika berättelserna är skrivna och sedan själv skriva på det sättet man tyckte var bäst. En 

redan formulerad följdfråga, om svaret skulle vara nej, var om eleverna tycker att det skulle 

vara bra eller dåligt om de fick se olika exempel på arbeten eller uppgifter som ger olika 

betyg. Ingen elev ansåg att det skulle vara dåligt, utan grupperna var överens om att det skulle 

vara positivt. De som motiverade sitt svar såg fördelen att de därmed kan veta hur man kan 

skriva lite bättre och att man vet lite mer vad man kan göra för att få ett visst betyg. En elev 

menar att som det är nu så skriver de bara och vet inte hur det kommer att gå.  

 

Nästa frågeområde handlade om återkoppling och hur eleverna upplever återkopplingen i de 

samhällsorienterade ämnena. När eleverna presterat bra ifrån sig i sker återkopplingen främst i 

form av värderande omdömen, då jag får flera exempel som ”Det är jättebra!”, ”Du har skrivit 

perfekt!”, ”Väldigt bra!” och ”Toppen!”. Ett annat exempel är ”Det är ju jättebra, men du kan 

göra lite mer” om läraren anser att eleven i fråga gjort för lite, men också följt av 

kommentaren ”fortsätt så”. Det framkommer i en grupp att läraren också berättar vad som är 

bra, inte endast att något är bra. 

 

Det råder dock delade meningar om återkopplingen oftast sker muntligt eller skriftligt. Två 

grupper upplever att återkopplingen oftast sker muntligt, medan en grupp anser att den oftast 

sker skriftligt, till exempel när eleverna lämnat in ett arbete och får tillbaka det med en 

kommentar. Den fjärde gruppen påpekar att det beror på tillfället; vid ett skriftligt förhör får 

de också en återkoppling i form av en skriftlig kommentar, såsom ”Bra” och när de visar 

läraren en text de skrivit sker återkopplingen direkt muntligt.  

 

Läraren kan också ge återkoppling på sådant som behöver förbättras, men flera av eleverna 

upplever inte att de får sådan återkoppling, i alla fall inte under lektioner. Däremot menar en 

elev att läraren under utvecklingssamtalet ger sådan information, det vill säga vad eleven ska 

tänka på och vad han eller hon behöver jobba lite mer med. I andra grupper fanns det däremot 
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elever som upplever att de får information om sådant som behöver förbättras och då i form av 

vad eleven ska tänka på till nästa gång, men också om det är något eleven behöver ändra i 

arbetet innan den slutliga versionen.  

 

Gällande återkoppling under arbetets gång berättar en elev att läraren kan påpeka om det är 

något eleven missat, så att eleven får en chans att förbättra arbetet innan det slutliga arbetet 

ska vara färdigt. En elev i en annan fokusgrupp anser att det till största del är under arbetets 

gång som lärarens återkoppling sker, till exempel när eleven har kört fast. Läraren uppmuntrar 

då eleven så att denna kommer igång igen. Eleverna ger också exempel som ”Tänk på det för 

fortsättningen” när det handlar om återkoppling under arbetets gång. Samma fokusgrupp som 

inte upplevde någon återkoppling på sådant som kan förbättras i en prestation upplever hellre 

inte att läraren återkopplar under arbetets gång.  

 

Utvecklingssamtalet tycks vara det tillfälle då eleverna får reda på hur de ligger till i de 

samhällsorienterade ämnena och några elever tror sig minnas att läraren då kopplar till 

läroplanen och berättar varför eleven i fråga uppnår den kunskapsnivå han eller hon gör. De 

minns att läraren brukar visa något på Smartboarden i samband med utvecklingssamtalet. En 

elev ger ett annat exempel på hur eleverna fick information om hur de låg till, i ämnet 

matematik. Eleverna fick göra ett prov som läraren sen tittade på och utifrån det berättade för 

eleven vad han eller hon kunde utveckla för att uppnå ett högre betyg i ämnet. En annan grupp 

berättar att läraren i fjol tog ut varje elev, en och en, och pratade om hur eleven låg till 

kunskapsmässigt. Eleverna tycker det var bra, dels att få veta hur man ligger till, dels att man 

därmed har tid att förbättra sig under året om man inte ligger så bra till.  

 

Det sista området som behandlades under fokusgruppsintervjuerna var kamratbedömning. 

Eleverna uppger inte att de arbetat med att bedöma varandras uppgifter eller arbeten i något 

utav de samhällsorienterade ämnena. Däremot berättar samtliga fokusgrupper hur detta sker i 

ämnet svenska. Eleverna skriver berättelser varje vecka som de sedan läser upp för varandra i 

mindre grupper. De bedömer sedan varandras berättelser genom att säga något som är bra – 

och varför det är bra – och något som eleven kan förbättra till nästan gång de ska skriva. 

Eleverna är dock inte eniga i grupperna gällande hur många bra saker och saker som kan 

förbättras man ska säga, vilket verkar varierar för de olika skriv-/läsgrupperna. 

Utgångspunkten är dock samma för alla grupper; alla läser och alla bedömer.  
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De flesta av eleverna tycker att det är kul med kamratbedömningar och de verkar inte tycka 

att det är jobbigt att bli bedömda av sina klasskamrater. Tvärtemot tycker några elever att det 

är jobbigare och svårare att bedöma; att det är svårt att komma på vad man ska säga. En elev 

menar också att man kan känna sig lite taskig. Två elever säger också att de tycker att det är 

pinsamt att läsa upp sina berättelser för sina kamrater, men nämner inget om att själva 

bedömningen skulle vara pinsam. Eleverna uppger att de känner sig trygga i grupperna och 

upplever att de kan säga vad de tycker. Några elever menar att kamratbedömningen är bra för 

att kamraterna inte är lika hårda i bedömningen som läraren.  

 

Eleverna tror att det är bra att arbeta med kamratbedömningar och lyfter främst att de genom 

kamratbedömning får reda på och lär sig vad kamraterna tycker och tänker och att man som 

elev själv kan tänka på det och förbättra sig framöver. En elev uttrycker att det inte endast är 

läraren som kan ge respons över vad man kan förbättra, så när fler hör kan också fler bedöma.  

En annan aspekt som framkommer är att det kan vara bra att lära sig hur man bedömer inför 

framtiden då man kanske måste bedöma själv, till exempel när man som chef måste bedöma 

de andra arbetarnas insatser. 

 

4.2 Slutsatser 

 

Ett övergripande mål med den formativa bedömningen är att främja elevens lärande och 

kunskapsutveckling. Arbetet med formativa bedömningen kan ske på flera olika sätt som 

redogjorts i arbetet. Utifrån elevernas upplevelser – och vad de inte upplevt – av bedömningen 

i de samhällsorienterade ämnena kan följande slutsatser dras utifrån vilka förutsättningar 

eleverna ges till att utveckla sitt lärande i dessa ämnen. 

 

Eleverna får ingen tydlig information om på vilka grunder bedömningen görs i de 

samhällsorienterade ämnena, det vill säga vad läraren bedömer och utifrån vilka kunskapskrav 

bedömningen görs för de olika arbetsområdena. Eleverna behöver således bli mer involverade 

i bedömningsarbetet, till exempel genom att de ges tillfälle att arbeta med betygskriterierna 

och hur de olika kunskapskvaliteterna kan se ut, för att de ska ges bättre förutsättningar till ett 

ökat lärande och kunskapsutveckling.  
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Även om elevernas upplevelser av återkopplingen varierar framkommer det ändå i 

undersökningen att viss återkoppling ges i formativt syfte, till exempel när återkopplingen 

beskriver vad eleven ska tänka på till nästa gång eller vad som behöver förbättras. 

Återkopplingen bör dock få en större plats i undervisningen så att alla elever upplever att de 

får formativ återkoppling löpande under pågående arbetsområde och inte endast när ett arbete 

är färdigt eller vid utvecklingssamtalet. Även om några elever upplever att läraren också 

berättar vad som är bra – inte endast berättar att en prestation är bra – är sådan återkoppling så 

centralt i den formativa bedömningen att den behöver tydliggöras för alla elever.  
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5 Diskussion  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

En återkommande fråga i all forskning är huruvida den metod som använts är etiskt riktig. 

Enligt Wibeck kan fokusgrupper ses som mer etiskt lämpade, då deltagarnas villkor i högre 

grad utgår ifrån dem. Fokusgrupper handlar om samtal i grupp vilket innebär att deltagaren 

kan avstå från att uttala sig, även om de inte är önskvärt ur forskarens synvinkel. Därmed inte 

sagt att det inte finns etiska problem att ta i beaktning när det gäller fokusgrupper. Det kanske 

största etiska problemet med fokusgrupper enligt Wibeck, handlar om konfidentialiteten.
135

 

Även om jag som moderator kan garantera att eleverna och deras uttalanden förblir anonyma 

kan jag inte svara för att eleverna för vidare vad som sagts i fokusgruppen. Då jag inte klassar 

undersökningens ämne – det vill säga bedömning – som ett känsligt ämne för eleverna att 

diskutera ansåg jag att fokusgrupper var en lämplig metod för arbetets syfte. Jag utgick ifrån 

att eleverna kunde prata om bedömning utan att vara rädda för att känslig information skulle 

spridas vidare. Jag är dock medveten om att elever kan tycka att det är jobbigt med 

bedömning ur den aspekten att man som elev lätt jämför sina resultat och betyg med 

klasskamraternas. Detta var dock inte avsikten – eller ens kom upp – i och med 

fokusgrupperna. Jag upplevde inte att någon elev tyckte att det var jobbigt att diskutera ämnet 

inför de andra eleverna. 

 

Ytterligare en fråga – som inte heller enbart gäller för fokusgrupper – som man bör ta i 

beaktning handlar om hur stor förmåga deltagarna har att uttrycka sig.
136

 Eleverna gav inga 

uttömmande svar under fokusgrupperna och det blev inga livliga diskussioner. En tänkbar 

faktor kan vara att eleverna inte i hög grad är involverade i bedömningsarbetet. En annan 

faktor kan vara hur frågorna i intervjuguiden formulerades, då de var relativt smala och 

slutna. Det var dock ett medvetet val, dels för att kunna täcka upp de aspekter av bedömning 

som behövdes för att kunna svara på arbetets syfte, dels för att frågorna skulle kunna förstås 

och svaras på utifrån elevens perspektiv. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Arbetet med formativ bedömning kan ske på många olika sätt, men som arbetet poängterar 

finns några grundläggande förutsättningar som behöver uppfyllas. Förutsättningarna handlar 

om att målen för undervisningen känns till, att läraren samlar information om var eleven 

befinner sig i förhållande till målen samt att denna information används för att hjälpa eleverna 

närmare målet, antingen genom återkoppling eller genom att förändra undervisningen.
137

 

Utifrån arbetets avgränsningar behandlades inte lärarens perspektiv, det vill säga hur läraren 

samlar in informationen eller hur läraren hjälper eleven närmare målen genom att eventuellt 

förändra undervisningen. Som resultatets slutsatser framhåller bör eleverna ges konkret och 

tydlig information om målen för undervisningsområdet. Återkopplingen bör också få ett större 

utrymme i den dagliga undervisningen och ges på ett sätt som tydligt förklarar hur elevens 

prestation kan förbättras.   

 

Utifrån undersökningens syfte intervjuades elever, vilket innebär att jag inte kan analysera 

eller dra några slutsatser om på vilka olika sätt lärare på skolan arbetar med den formativa 

bedömningen. Eftersom de nyss nämnda förutsättningarna är grundläggande för all form av 

formativ bedömning har jag utgått ifrån dem i min analys och resultatdiskussion, för att kunna 

följa upp arbetets syfte som lyder: 

 

Syftet är att utifrån forskning och litteratur redogöra för vilka förutsättningar som krävs för den 

formativa bedömningen samt hur lärare kan arbeta med formativ bedömning för att främja elevers 

lärande och kunskapsutveckling. Undersökningens syfte är att beskriva upplevelser av 

bedömningen i de samhällsorienterade ämnena i grundskolans tidigare år ur elevers perspektiv. 

Vidare avser undersökningens syfte att analysera vilka förutsättningar dessa elever ges till att 

utveckla sitt lärande i de samhällsorienterade ämnena.  

 

Elevernas tankar om det generella begreppet bedömning sammanfaller med innebörden av 

den summativa bedömningen – det vill säga en summerande bedömning av en elevs 

kunskapsnivå
138

  – eftersom eleverna kopplar främst ihop begreppet bedömning med betygen, 

som säger hur väl eleven lyckats inom ett ämne. Det blir särskilt tydligt i den grupp där 

eleverna menar att läraren bedömer dem under de sista veckorna på terminen – då läraren 

enligt eleverna skaffat sig information om elevens kunskapsnivå – vilket jag tolkar som att de 
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pratar om den slutliga summativa bedömningen, som resulterar i ett sammanfattande betyg. 

När det gäller bedömningen i de samhällsorienterade ämnena ger undersökningen intrycket av 

att eleverna inte har pratat om bedömning – enligt deras syn på bedömning – i de 

samhällsorienterade ämnena, men de har ändå tankar om vad de tror läraren bedömer. 

Eftersom eleverna vid tidpunkten för undersökningen arbetar med länder inom geografi talar 

eleverna främst utifrån det arbetsområdet. De lyfter till exempel förmågan att kunna använda 

egna ord i framställningen av länderna utifrån de fakta de plockar fram. Redovisningen av 

arbetet är också viktigt ur bedömningsaspekten menar flera grupper. En bra redovisning ska 

innehålla mycket fakta förmodar några elever, medan andra elever också framhåller 

betydelsen av att redovisningen framställs på ett sätt så att de som lyssnar förstår vad som 

sägs. Enligt Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen är 

det viktigt att eleverna är införstådda med hur och när deras kunskaper följs upp samt vad 

läraren bedömer vid det aktuella tillfället.
139

 Ju mer fakta eleverna framställer i ett arbete 

behöver inte betyda ett desto högre betyg, då eleverna ska bedömas utifrån de olika 

förmågorna som beskrivs i respektive ämnes kursplan. Om eleverna inte vet vilka förmågor 

läraren bedömer, blir det också svårt för dem att visa dessa förmågor.           

 

Arbetet belyser formativ bedömning som ett verktyg för att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling. Som Korp påpekar är det viktigt att en sådan bedömning ställs i relation 

till läroplanen samt att eleverna i förväg känner till och förstår bedömningskriterierna.
140

 

Undersökningen visar dock att den informationen till eleverna är bristfällig; eleverna upplever 

inte att de får sådan information inför det område i de samhällsorienterade ämnena de ska 

arbeta med. Däremot berättar flera elever att de fått information om bedömningskriterier för 

orienteringen i idrotten och ger exempel på hur det skedde. Det innebär att eleverna i alla fall 

har kommit i kontakt med och tagit del av läroplanen och dess kunskapskrav och fått uppleva 

hur det kan gå till när man konkretiserar dem. Eleverna gav exempel från ett annat ämne och 

uppgav att de vet vad kunskapskrav är samt hur de kan praktiseras, vilket gör att jag anser att 

de förstod frågan då området inte var okänt för eleverna. Eftersom eleverna kunde ge ett 

exempel från ett annat ämne kan jag också med större säkerhet bedöma att de gav 

sanningsenliga svar kring frågorna som rör kunskapskraven och lita på att de inte upplevt 

samma sak i de samhällsorienterade ämnena. Inför ett arbete i de samhällsorienterade ämnena 
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kan eleverna veta vad arbetet ska innehålla, men inte hur arbetet sedan kommer att bedömas, 

även om läraren berättar att arbetet kommer att vara betygsgrundande. 

 

Eleverna har hittills inte heller sett eller diskuterat kring arbeten eller uppgifter som uppvisar 

olika kunskapskvaliteter i något av de samhällsorienterade ämnena, vilket är en central del i 

den formativa bedömningen enligt forskning. Forskningen betonar vikten av att eleverna kan 

utveckla en förståelse för bedömningskriterierna och att eleverna behöver få hjälp med detta 

av läraren genom att lärare och elever tillsammans tolkar och diskuterar bedömnings-

kriterierna.
141

 Eleverna tycker också att det skulle vara positivt om de fick se exempel på 

arbeten eller uppgifter som motsvarar olika betyg då det skulle bidra till en insikt om vad man 

som elev behöver prestera för de olika betygen.  

 

Vilka förutsättningar ges eleverna att utveckla sitt lärande gällande återkopplingen i de 

samhällsorienterade ämnena? Under fokusgruppsintervjuerna frågades eleverna på vilket sätt 

de upplever att återkopplingen ges dels när de gjort något bra, dels när det är något i 

prestationen som behöver förbättras. När eleverna gjort något bra lyfts nästan enbart 

återkoppling av värderande typ, som när eleverna uppger att de får kommentarer av typen 

”Toppen!” eller ”Väldigt bra!”.  Återkopplingen sker således i form av värderande omdömen 

och sådana omdömen riktar sig mot eleven som person, vilket har betydligt mindre effekt på 

lärandet jämfört med återkoppling som riktar sig mot uppgiften och prestationen.
142

 De 

värderande omdömena får inte eleven att tänka igenom sin prestation och främjar därmed inte 

heller elevens lärande och kunskapsutveckling.
143

 Det ska dock nämnas ett yttrande som kom 

upp i en fokusgrupp. Eleven berättade att läraren också berättar vad som är bra och inte endast 

att det är bra, vilket innebär en uppgiftsrelaterad återkoppling och därmed en återkoppling 

som kan främja lärandet. Möjligtvis sker den uppgiftsrelaterade återkopplingen inte så ofta, 

eftersom det inte var fler elever som lyfte detta, vilket dock inte kan fastställas med säkerhet. 

Om de värderande omdömena, som ”Bra!” eller ”Toppen!” får mest utrymme är det troligt att 

eleverna främst tänker på denna typ av återkoppling. Återigen, detta enbart är elevernas 

upplevelser och läraren kanske arbetar mer med formativ återkoppling än vad som 

framkommer utav undersökningen. Då kan man fråga sig om eleverna vet vad som räknas 
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som en återkoppling. Det kanske måste tydliggöras av läraren, till exempel genom att läraren 

modellerar och konkret visar och berättar att ”det här är en återkoppling”.    

 

Elevernas upplevelser av den återkoppling som sker när det är något i arbetet eller uppgiften 

som behöver förbättras varierar till stor del. Vissa elever upplever inte att de får sådan 

återkoppling i undervisningen, utan menar att information om vad eleven ska tänka på och 

jobba mera med ges under utvecklingssamtalet. Andra elever upplever att de får återkoppling 

kring sådant som behöver förbättras – antingen vad eleven ska tänka på till nästa gång eller 

om eleven behöver ändra något i det pågående arbetet – och menar att läraren berättar vad det 

är som behöver förbättras. För att återkopplingen ska fungera formativt måste återkopplingen 

innehålla en åtgärd som hjälper eleven att ta sig från sin nuvarande position till målet för 

undervisningen. Återkopplingen ska således bestå i utförliga beskrivningar över hur elevens 

arbete kan förbättras.
144

 Undersökningen gav inte svar på hur utförliga beskrivningarna är som 

eleverna får, men tyder ändå på att eleverna till viss del får formativ återkoppling i och med 

att läraren ger återkoppling i form av vad eleven ska tänka på till nästa gång och att läraren 

berättar vad det är som behöver förbättras, det vill säga en uppgiftsrelaterad återkoppling.    

 

Den formativa återkopplingen ska förutom att vara utförligt beskriven, även vara relativt 

frekvent.
145

 Återkopplingen bör därmed vara ett ständigt återkommande inslag i 

undervisningen samt under pågående arbetsområde och undersökningen visar att flera elever 

menar att det är under pågående arbete som den mesta av återkopplingen sker. Samma grupp 

som inte upplevde någon återkoppling över vad som behöver förbättras upplever heller inte att 

läraren återkopplar till dem under ett pågående arbete.     

 

För att den formativa bedömningen ska främja eleverna långsiktigt finns ytterligare en 

förutsättning att uppmärksamma, nämligen att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan 

att själva bedöma sina prestationer och utifrån bedömningen förbättra dem.
146

 En viktig del i 

den formativa bedömningen utgörs således av själv- och kamratbedömning. Eleverna har inte 

arbetat med sådan form av bedömning i de samhällsorienterade ämnena, men de är väl insatta 

i metoden ”two stars and a wish” från svenskämnet, där metoden är ett återkommande inslag i 
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undervisningen. Ett intressant resonemang kring detta bestod i att det inte endast är läraren 

som kan bedöma berättelserna – som eleverna skriver och läser upp för varandra – så att när 

fler hör kan också fler bedöma. Internationella bedömningsforskare menar också att eleverna i 

många fall utgör bättre resurser för varandra än vad läraren gör.
147

 Jag anser därför att man 

som lärare bör utnyttja det eleverna kan angående kamratbedömning även i de samhälls-

orienterade ämnena. Undersökningen visade att eleverna både tyckte det var roligt och att de 

kände sig trygga med metoden two stars and a wish.     

     

När jag under fokusgruppsintervjuerna gick in på de samhällsorienterade ämnena med frågan 

”Upplever ni att ni pratar om bedömning i de samhällsorienterade ämnena?” svarade 14 av 15 

elever nej på den frågan. Eftersom bedömningen innefattar flera olika aspekter började jag 

med en sådan övergripande och öppen fråga för att få en uppfattning om vad eleverna ansåg 

om bedömning i just de samhällsorienterade ämnena. De följande frågor som ställdes i 

fokusgrupperna handlade också om bedömningsarbetet i dessa ämnen, men var mer konkreta 

och specifika, vilket gör det enklare att täcka upp de aspekter av bedömningsarbetet – och 

särskilt de formativa inslagen – som jag önskade utifrån arbetets syfte och frågeställningar. 

Analysen av vad eleverna svarade på resterande frågor stärker elevernas svar på ovanstående 

fråga, det vill säga att eleverna inte upplever att de pratat om bedömning i de samhälls-

orienterade ämnena utifrån aspekterna kunskapskrav, olika kunskapskvaliteter i prestationer 

samt kamratbedömning. De formativa inslagen lyser med sin frånvaro, med undantag för 

återkopplingen som till viss del verkar ges i formativt syfte. Som i Samuelssons undersökning 

av individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen i historia, tyder denna undersökning 

på att de kortfattade omdömen dominera också i den vardagliga undervisningen.   

 

Den kanske största funderingen undersökningen lett till handlar om hur man som lärare kan 

arbeta med att tydliggöra och konkretisera de samhällsorienterade ämnenas kunskapskrav, så 

att de ska kunna förstås av elever. På ett sätt tror jag att ett ämne som till exempel idrott kan 

upplevas som mer konkret av eleverna, eftersom idrott till stor del handlar om att göra något 

praktiskt med kroppen. Det blir troligtvis därmed enklare att ta till kunskapskraven i ett sådant 

praktiskt ämne. De samhällsorienterade ämnena kanske ses och upplevs mer som ett teoretiskt 

ämne. I kunskapskraven för ämnena religionskunskap och samhällskunskap för årskurs 6 

hittar vi bland annat begrepp som jämförelser och argument vilka troligtvis kan vara svåra att 
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förstå innebörden av ur ett elevperspektiv. Till exempel ska eleven för betyget E i 

religionskunskap ”/…/ göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt 

kultur- och samhällsliv förr och nu.”
148

 För att uppnå betyget C i samhällskunskap krävs att 

”Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade 

resonemang och relativt väl underbyggda argument.”
149

 Vad innebär det egentligen att göra 

en jämförelse eller att argumentera? Eleverna kanske känner till begreppen, men de måste 

också förstå innebörden av begreppen och veta hur de praktiskt kan gå till väga när de till 

exempel ska göra jämförelser eller argumentera, för att kunna utveckla dessa förmågor.    

 

Arbetet avrundas här med några kritiska aspekter utav undersökningen. En kritisk tanke har 

följt med i bakhuvudet sedan planeringsstadiet av fokusgruppsintervjuerna. Den handlar om 

hur stor del av fokusgruppsintervjuerna som eleverna pratade om de samhällsorienterade 

ämnena eller om de omedvetet – eller medvetet – tänkte på andra situationer från andra 

ämnen. Detta var jag som sagt medveten om när intervjuguiden formulerades, under själva 

fokusgruppsintervjuerna samt i bearbetningen och analysen. I fokusgrupperna försökte jag 

styra in eleverna på de samhällsorienterade ämnena genom att nämna dessa ämnen i många 

utav frågorna, men ibland glömdes detta bort. När jag märkte att eleverna gav exempel från 

andra ämnen kunde jag dock fråga om de upplevt eller arbetat på liknande sätt i de 

samhällsorienterade ämnena, men jag kan inte med säkerhet säga att jag var medveten om 

detta under varje fokusgrupp gällande allt som sades. Ytterligare en kritisk aspekt i 

undersökningen utgörs utav elevernas minne, det vill säga att eleverna helt enkelt inte 

kommer ihåg allt de till exempel pratat om och/eller arbetat med angående bedömning i de 

samhällsorienterade ämnena. Om mer tid hade funnits till arbetet hade det därför också varit 

intressant och betydelsefullt att också intervjua elevernas lärare för att kunna jämföra 

aspekterna av bedömningen ur elev- och lärarperspektivet och därmed kunna ge en 

heltäckande bild av hur arbetet med den formativa bedömningen går till.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänt om bedömning 

 Vad är bedömning för er? 

 När upplever ni att ni blir bedömda av läraren?  

 

Bedömning i de samhällsorienterade ämnena 

 Har ni pratat om bedömning i de samhällsorienterade ämnena? 

 Vad tror ni läraren bedömer i de samhällsorienterade ämnena? 

 

Kunskapskrav i de samhällsorienterade ämnena 

 Får ni reda på kunskapskraven för det område ni arbetar med, så ni vet vad det är ni 

ska klara av?  

 Har ni fått arbeta med att bedöma uppgifter utifrån kunskapskraven?  

 Får ni se exempel på arbeten/uppgifter som är olika väl genomförda som motsvarar 

olika betyg? 

- Tycker ni det skulle vara bra eller dåligt om ni fick se olika exempel på arbeten 

eller uppgifter som ger olika betyg? 

 

Återkoppling i de samhällsorienterade ämnena 

 På vilket sätt får ni återkoppling av läraren när ni gjort någon bra?  

 På vilket sätt får ni återkoppling av läraren om det är något som behöver förbättras? 

 Får ni någon återkoppling under ett arbetes gång? 

 Får ni någon information om hur ni ligger till i de samhällsorienterade ämnena under 

en termins gång? 

 

Kamratbedömning i de samhällsorienterade ämnena 

 Har ni arbetat med att bedöma varandras uppgifter/arbeten? Hur går det till?  

 Vad tycker ni om att arbeta med kamratbedömning?  

- Är det bra eller dåligt? Varför? 

 

Avslutande fråga 

 Är det något mer ni vill säga angående det vi pratat om? 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till föräldrar 

      2013-09-20 

Hej! 

Jag heter Sara Jansson och jag läser nu sista terminen på lärarutbildningen vid Karlstads 

universitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som handlar om formativ 

bedömning, vilket kortfattat kan beskrivas som ett arbetssätt som kan gynna elevens fortsatta 

lärande. Syftet med mitt arbete är att undersöka hur elever upplever bedömningsarbetet inom 

de samhällsorienterade ämnena, dvs. geografi, historia, religion och samhällskunskap. Jag 

behöver därför intervjua några elever om deras tankar kring området och undrar om jag har 

din tillåtelse att ditt barn delar i en sådan intervju. Intervjun kommer ske under skoltid i 

grupp, med omkring 3-4 elever per grupp.  

Intervjun kommer att spelas in som en hjälp i min bearbetning. Det är endast jag som kommer 

att lyssna på inspelningen och efteråt kommer den att raderas. Eleverna kommer därmed vara 

anonyma i mitt arbete. Det kommer heller inte framgå vilken skola eleverna går på. 

Deltagandet är frivilligt och eleven kan avbryta sin medverkan när som helst.  

 

Har du några frågor går det bra att kontakta mig  

Mobil: --- 

Mail: --- 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Sara Jansson 

 

 

Var vänlig fyll i nedanstående blankett och ta med tillbaka till skolan snarats. 

 

 

Mitt barn får delta i intervjun 

Mitt barn får inte delta i intervjun 

 

 

Elevens namn  Förälders namnteckning 


