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Abstract 

The purpose of this study is to examine how junior high and high school-teachers reflect on 

student evaluation in the subject of social studies and what kind of work areas they think 

creates opportunities for formative assessment. The issues that this study is built upon are: 

how do teachers in the social sciences describe their view on evaluation? What does the work 

on formative assessment look like among teachers in the social sciences? And what work 

area(s) within the field of social studies create opportunities for formative assessment? A 

qualitative method is best suited for this study where four semi-structured interviews with 

teachers have been conducted. A strategic selection was made where the criteria for being 

included was that they have a minimum of two years experience as a teacher and that they 

have a formal education as a social studies teacher. The selection of respondents also contains 

diversity in gender and the types of high school programs they are teaching and operating 

within. 

The results show, for example, that written assignments are the dominant form of evaluation 

both in junior high and high school, even though they are all trying to use varying forms of 

evaluation. All of the teachers in this study are interested in formative assessment and are 

trying to integrate it into their work in various ways. Most work areas are considered suitable 

for formative assessment, but high school-teachers agree that economics and politics are more

difficult to evaluate in a formative fashion. All four teachers describe formative assessment 

very time consuming and that they’re using it less than they wish. The very concentrated 

nature of the subject (with a lot of stuff to teach in a short time) is seen as a potential reason 

for the decreasing usage of formative assessment in the social social studies. 

The final part of the study shows that traditional written assignments and tests seem to be 

more common in junior high whereas the high school-teachers possibly feel more at home in 

their subject, and that the high school-students are seen as more capable to complete a wider 

range of tasks both in written and oral form. This study has shown that teachers (at least the 

teachers I interviewed) are titillated by formative assessment and are trying to use it in their 

teaching. That teachers are willing to work with this form of evaluation as much as possible is

a sign that formative assessment is a good educational tool in the social studies to develop the 

learning process for the students.

Keywords: evaluation practices, formative assessment, learning process, social studies 

teachers
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1. Inledning

Inom skolan beskrivs det ofta att bedömningarna behöver ske medvetet och pedagogiskt. 

Detta eftersom skolan vilar på ett kunskapsuppdrag som samspelar med bedömningen, vilket 

tydliggörs i skolans styrdokument (Skolverket 2011:6). Begreppen formativ och summativ 

bedömning är framträdande i den samtida diskussionen om bedömning i skolan, där formativ 

bedömning ofta framhålls som ett ideal (se t.ex. Black & Wiliam 1998). Den formativa 

bedömningen har ett pedagogiskt syfte och försöker genom olika tekniker utveckla en elevs 

lärandeprocess i klassrummet, innan ett arbetsområde är avslutat (Skolverket 2011:15). 

Summativ bedömning samverkar till skillnad mot formativ med någon typ av betygsättning, 

omdöme eller rangordning av elevers arbetsprestationer. Där syftet är att ge en bild av vad en 

elev kan ett specifikt ämne (Korp 2003:77). Formativ och summativ bedömning kan därmed 

ses som två olika diskurser inom bedömningsområdet, en utvecklingsinriktad där lärandet står

i fokus och en administrativ där betygssättningen ses som det centrala (Grönlund 2011:11). 

De senaste styrdokumenten för både grund- och gymnasieskolan har även fått en formativ 

karaktär, och det redogörs bland annat för att eleverna ska ges möjlighet till inflytande på 

utbildningen och ta ansvar för sina studieresultat, genom att skolan tydliggör utbildningens 

mål, innehåll och arbetsformer (Gy 11:13). Skolan ska dessutom sträva mot att varje elev tar 

ansvar för sitt lärande och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande 

till de uppsatta kraven (Gy 11:14). Det tolkar jag som att skolan bör främja formativ 

bedömning och att lärarna ska förhålla sig till en sådan lärandeprocess. För att öka förståelsen 

för detta arbetssätt, och också kunna problematisera dess möjligheter och svårigheter, behövs 

studier om lärares bedömningsarbete. Att tydliggöra det formativa arbetssättet i förhållande 

till olika skolämnen är ytterligare något som kan utveckla fältet. Den här studien kommer att 

fokusera på ämnet samhällskunskap som nedan beskrivs vara bärare av två stora 

huvuduppdrag i undervisningssyfte. 

Samhällskunskapsämnet i skolan bygger på olika discipliner så som statsvetenskap, sociologi 

och nationalekonomi. I ämnet ingår således flera ämnesområden med funktionen att förmedla 

olika sorters kunskaper till eleverna. Bronäs och Selander (2002:79) hävdar att ämnets 

centrala del består av en medborgarfostrande roll. Denna fostran bidrar till ett utvecklande av 

kritiskt tänkande och självständigt ställningstagande. Historiskt sett har ämnet ändå 

dominerats av faktakunskaper och stoffträngsel (Bronäs & Selander 2002:76). Ämnet 

samhällskunskap har alltså inslag av en stoffträngsel med två tydliga huvuduppdrag, ett 

kunskaps- och ett fostrandeuppdrag. Ur bedömningsperspektiv kan detta tolkas som att 
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samhällskunskapsämnet därmed skiljer sig åt mot andra av skolans ämnen. Det poängterar 

även pedagogikforskaren Göran Linde (2006) då han hävdar att det blir större skillnader i ett 

ämne som samhällskunskap i form av stoffurval, i jämförelse mot andra skolämnen (Linde 

2006:10). 

Sammanfattningsvis går det att tolka den formativa bedömningen som ett ideal och en 

utvecklingsinriktad bedömningsprocess, en process som på senare år blivit uppmärksammad 

ur både forskningssynpunkt som styrdokument. Den summativa bedömningen fungerar 

istället administrativt i form av betygsättning, och kan ses som viktig ur elevsynpunkt 

gällande hens framtida yrkes- och utbildningsplaner. Hur lärare i samhällskunskap arbetar 

med bedömning, om de arbetar formativt, vilka redskap de använder, inom vilket/vilka 

arbetsområden som det ges möjligheter till att göra det i och vilka förmågor som ställs på 

eleverna för att kunna rikta undervisningen i formativt syfte, blir av intresse att studera för att 

få en djupare inblick i samhällskunskapslärarens yrkesprofession. Studien bidrar dessutom till

att det formativa bedömningsfältet kan utvecklas såväl empiriskt som teoretiskt, genom fokus 

på specifika ämnens bedömningspraktiker, samtidigt som den genom sitt jämförelsespår av 

högstadie- och gymnasielärare, skapar förståelse för de båda skolnivåernas bedömningsarbete.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka högstadie- och gymnasielärares syn på bedömning i ämnet

samhällskunskap, samt vilka arbetsområden lärarna anser skapar möjligheter för formativ 

bedömning. 

– Hur beskriver lärare i samhällskunskap sin syn på bedömning?

– Hur ser det formativa bedömningsarbetet ut bland lärare i samhällskunskap?

– Vilket eller vilka arbetsområden inom ämnet samhällskunskap skapar möjligheter för 

formativ bedömning?

1.2 Disposition

I nästa kapitel (2) följer studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, detta 

kapitel är uppbyggt på tre delar och presenterar först den sociokulturella lärteorin som ger en 

förståelse av lärandet och den formativa bedömningens grunder. Därefter följer delen om 

tidigare forskning som presenterar samhällskunskapsämnets karaktärsdrag, de formativa och 

summativa bedömningsdiskurserna, samt kritiken som den formativa bedömningen har fått ta 

emot. Kapitlet avslutas med en sammanfattningsdel där huvuddragen från de två första 
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delarna verkar tillsammans. I efterföljande kapitel (3) redogörs bland annat för studiens metod

(kvalitativa intervjuer) av högstadie- och gymnasielärare, urvalstyp, samt de forskningsetiska 

överväganden som studien vilar på. Kapitel (4) presenterar studiens resultatredovisning 

tillsammans med min analys av de fyra lärarintervjuerna, för att till sist avslutas med en 

sammanfattningsdel. I nästa kapitel (5) som också är uppbyggt på tre huvuddelar, beskrivs 

först den samlande resultatdiskussionen i relation till studiens teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. Därefter följer delen om metoddiskussionen som redogör för studiens 

metodval och tillförlitlighet, för att till sist avslutas med förslag på vidare forskning och de 

samlade slutsatserna för studiens resultat i sin helhet.  
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2. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

Kapitel 2 är uppbyggt på tre delar, först kommer studiens teoretiska utgångspunkt att 

redovisas, som ligger till grund för en vidare förståelse om lärandet och den formativa 

bedömningens karaktär. Därefter följer delen om tidigare forskning, för att till sist avslutas 

med en sammanfattningsdel. 

Innan den första delen beskrivs nedan, vill jag påpeka att det utifrån mina litteratursökningar 

inte har upptäckts så mycket forskning som rör samhällskunskapslärares syn och arbete med 

bedömning i ämnet, framförallt saknas forskning som berör bedömningspraxis hos 

samhällskunskapslärare på högstadiet. Troligtvis beror det på att det samhällsdidaktiska 

forskningsområdet är ett relativt nytt fenomen och där den mesta av forskningen hittills har 

fokuserat på kunskaps- och fostransuppdraget i ämnet. Den forskning som har inkluderas 

nedan, kan därmed ses som angränsande forskning kring bedömning, och skapar förståelse för

ämnets uppbyggnad samt det summativa och formativa bedömningsarbetet inom andra av 

skolans ämnen. 

De avhandlingar och vetenskapliga artiklar som studien refererar till har främst sökts i Eric, 

Google scholar, Libris, Summon och skolverket, där sökord som civics, school, social studies,

assessment, formative, summative, bedömning för lärande, samhällskunskap, bedömning, 

formativ, summativ, återkoppling och lärande bedömning har använts och kombinerats med 

varandra. Ett kriterium för att en artikel, avhandling eller rapport skulle bli med i studien, var 

att de behandlade samhällskunskapsämnets utformning eller lärares syn och arbete med 

bedömning i skolundervisningen. Av mina sökningar har hundratals empiriska material kunnat

urskiljas, därmed har jag valt att inte inkludera allt utan förhållit mig till det som varit mest 

passande för samhällskunskapsämnet, och vidare förståelse om de båda 

bedömningsdiskurserna.   

2.1 Den sociokulturella lärteorin

Då studiens syfte är att undersöka samhällskunskapslärares syn på bedömning och vilka 

arbetsområden i ämnet som skapar möjligheter för formativ bedömning, blir det avgörande att

förstå vad som inverkar på lärandet. Pedagogikprofessorn Roger Säljö definierar lärandet som

en ”aspekt av all mänsklig verksamhet” (Säljö 2014:13), och menar på att varje samtal, 

händelse eller handling ger tillfälle för individer eller grupper att tillgodogöra sig kunskaper 

som kan tillämpas vid ett senare tillfälle (Säljö 2014:13). Därmed kan lärandet ses som en 
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viktig komponent för fortsatt utveckling inte minst i lärar- och elevperspektiv. 

En teori kopplad till lärandet och som har påverkat mig i studien är det sociokulturella 

perspektivet, eller (lärteorin) som grundades av den ryske teoretikern Lev Vygotskij. Centralt 

för teorin är dess konstruktivistiska lärandesyn, där interaktion och samarbete ses som 

väsentliga delar för lärandet (Dysthe 2003:41). Mänskligt lärande beskrivs på olika nivåer, 

utifrån ett lärarperspektiv ses skolan som en central arena för inlärning, där lärarens uppgift 

både är att belysa hur elevernas kunskaper utvecklas, men också klargöra vilka elever som 

inte klarar av att använda skolans lärprocesser för att tillgodogöra sig kunskap (Säljö 

2014:18). Den sociokulturella teorin ser kunskaper som situerade, vilket betyder att hur 

lärandet sker eller den kontext som lärandet sker i, betraktas som en del av det som lärs 

(Dysthe 2003:42). Kunskaperna kan även byggas på social karaktär, där samverkan med andra

människor har stor betydelse för hur mycket en individ lär sig (Dysthe 2003:43). 

Inom den sociokulturella teorin finns en teoretisk grund för formativ bedömning i form av 

idén om den proximala utvecklingszonen (Imsen 2006:316). Vygotskij hävdade att en 

utveckling går från det sociala till det individuella. Det betyder exempelvis att ett barn i 

början utför en gärning tillsammans med en vuxen, eller någon som kan mer än barnet, för att 

senare klara av att utföra handlingen själv. Det här leder till konsekvenser, för när pedagogen 

frågar barnet vad denne klarar av, måste det samtidigt förtydligas vad hen klarar med hjälp- 

och stödinsatser och vad han eller hon klarar av på egen hand (Imsen 2006:316). Detta kallar 

Vygotskij för den proximala utvecklingszonen. Utmaningen för pedagogen blir sålunda att få 

barnet till att vilja arbeta ihop med andra, för att på så vis utveckla lärandet. Utvecklingszonen

blir dessutom en metod för att hjälpa barnet att ensam nå uppgiften eller målet (Imsen 

2006:316).   

Lärandet och idealet om formativ bedömning har alltså sin teoretiska grund i den 

sociokulturella lärteorin med utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen. Utifrån denna 

teoribildning kommer uppsatsen att ta sin karaktär och tillsammans med Wiliams 

nyckelstrategier (se vidare kapitel 2.3.1) diskutera studiens resultat. 

2.2 Samhällskunskapsämnet i skolan

I en vetenskaplig artikel kring samhällskunskapsämnets olika kunskapsområden beskriver 

Agneta Bronäs & Staffan Selander att samhällskunskap, eller medborgarkunskap som ämnet 

tidigare kallades, har funnits med i skolundervisningen sedan 1930-talet. Anledningen till 
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ämnets uppkomst var att medborgarna i landet skulle få lära sig de rättigheter och 

skyldigheter som den allmänna och lika rösträtten bar med sig, och samtidigt få en förståelse 

för samhällets organisation och funktion. Att ämnet redan från början präglades av en 

medborgarbildning är således tydligt (Bronäs & Selander 2002:75). 

2.2.1 Ett ämne med två huvuduppdrag

Under 1960 till 1980-talet präglades ämnet av en stoffträngsel genom att delas in i flera 

huvudmoment som: befolkning, bebyggelse, näringsliv, samhällsekonomi, statsskick, politiskt

liv, opinionsbildning, internationell politik och aktuella samhällsfrågor. Huvudmomenten 

belyste vad riksdag och regering ansåg att blivande demokratiska medborgare skulle ha 

kunskap om (Bronäs & Selander 2002:76).  

Från 1980-talet minskade huvudmomenten i antal och samhällsfrågan blev det centrala i 

ämnets undervisning, där eleverna skulle få lära sig att de själva kan påverka och möta 

förändringar i samhället. Under mitten av 90-talet fick ämnet ännu en ny prägel genom kritisk

granskning och ifrågasättande (Bronäs & Selander 2002:76). Pedagogikforskaren Göran 

Linde (2006:10) hävdar att ämnet från mitten av 2000-talet styrs av lärarnas egen 

stoffrepertoar och att de utifrån denna gör fria tolkningar av läroplanen, tolkningar som 

bygger på personliga händelser, akademiska studier och yrkeserfarenhet. En slutsats Linde 

drar är att det blir större skillnader i ett ämne som samhällskunskap i form av stoffurval i 

jämförelse mot andra skolämnen (2006:10). Detta är ett särdrag som är intressant att 

uppmärksamma i relation till bedömningsfrågor och i en undersökning som denna där den 

formativa bedömningen står i fokus.

Historie- och samhällskunskapsdidaktikerna Sture Långström och Arja Virta redogör för att 

samhällskunskapsämnets avsikt är att utveckla den nya generationen människor i kunskaper, 

färdigheter och förhållningsätt som bidrar till en medborgarfostran (Långström & Virta 

2011:18). I ämnets styrdokument beskrivs samtidigt att ämnet syftar till att eleverna utvecklar 

förtrogenhet med demokratiska processer, kunskaper och förmågan att reflektera över vad 

som utmärker ett demokratiskt samhälle (Lgr11 2011:199). Det styrker flera forskares 

argument kring samhällskunskap som ett medborgarfostrande ämne. Att ämnet bygger på 

demokratiskt fostrande visar sig likaså i Christina Odenstads avhandling om prov och 

bedömning i samhällskunskap där Folke Vernerssons intervjustudie av lärare på grundskolan 

beskrivs. Vernersson menar nämligen att ämnet karakteriseras av svensk politik, lag och rätt 

samt olika samhällsfrågor där syftet är att förbereda eleverna för ett aktivt samhällsliv, samt 
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fostra dem inom demokrati (Odenstad 2010:50). Att fostra eleverna till demokratiska 

medborgare är även något som kännetecknar det centrala i skolans nuvarande läroplaner (se 

vidare Lgy 11, Gy 11). 

Att samhällskunskapsämnet har en medborgfostrande karaktär är tydligt, men i Emmy 

Jonasson Rings avhandling (2015) beskrivs att forskare ofta har ställt sig frågan om ämnets 

värdegrundsförmedlande uppgift är att skapa goda demokratiska medborgare, eller om det 

bygger på mer kunskapscentrerade begrepp och modeller? (Jonasson Ring 2015:34). I en 

avhandling kring innehåll och mål i samhällskunskapsämnet från 2011 av Johan Sandahl 

skildras utifrån en intervjustudie av sex samhällskunskapslärare på gymnasiet att ämnet 

innehåller båda delarna. Fostransperspektivet bygger nämligen på att eleverna genom 

undervisningen både utvecklas till demokratiska medborgare och besitter fakta- och 

analyserande kunskaper (Sandahl 2011:175). Jonasson Ring drar samtidigt slutsatsen efter nio

kvalitativa intervjustudier med samhällskunskapslärare på grundskolans senare år, att 

elevernas medborgerliga utveckling och samhälleliga deltagande till demokratiska 

medborgare ökar när undervisningen bygger på faktainnehåll kring samhället samt 

samhällsfrågor på lokal, global och nationell nivå (Jonasson Ring 2015:114). 

Som synes bygger samhällskunskapsämnet på två huvuduppdrag. Det ena uppdraget 

karakteriseras av faktakunskaper och förmågor som eleverna bör besitta. Det andra uppdraget 

består av att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare i samhället. Intervjustudier har 

nämligen kunnat påvisa att elevers utveckling till demokratiska medborgare ökar när 

undervisningen karaktäriseras av faktakunskaper (Jonasson Ring 2015:114). Ovan 

uppmärksammas även att ämnet genom tiden har besått av en stoffträngsel med flera olika 

ämnesinnehåll. Att fostransuppdraget blir specifikt för just samhällskunskapsämnet är något 

som också utmärker ämnet gentemot andra skolämnen. Detta är en aspekt som bör 

uppmärksammas också ur bedömningshänseende. 

 

2.3 Den formativa och summativa bedömningen

Den formativa och summativa bedömningen är framträdande i den samtida diskussionen om 

bedömning i skolan. Nedan presenteras de båda bedömningsdiskurserna för att ge en bild av 

hur de kan användas i undervisningssyfte. 
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2.3.1 Huvudprinciper för formativ bedömning

Pedagogikdoktorn Helena Korp citerar i en rapport kring kunskapsbedömning ett välkänt 

uttryck myntat av Robert Stake ”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och 

summativ bedömning är när gästen gör det” (Korp 2003:77). Det betyder således att det vid 

en formativ bedömning finns möjligheter för att justera smaken i soppan, medan den vid en 

summativ bedömning är färdig att lämna ut. En formativ bedömning har sålunda ett 

pedagogiskt syfte, där läraren genom olika tekniker försöker utveckla en elevs lärandeprocess,

utan att använda någon selaktion eller rangordning i sin bedömning.   

I en välkänd forskningsöversikt kring formativ bedömning av Paul Black och Dylan Wiliam 

(1998) beskrivs hur de försökt utveckla prov i formativ riktning i 40 olika fall. Slutsatserna 

visar att elevernas delaktighet i bedömningsprocessen bidrar till positiva resultat. Genom 

självbedömning ökar samtidigt elevernas motivation i klassrummet (Black & William 

1998:36). Psykologprofessorerna Richard M. Ryan och Edward L. Deci (2000) (grundarna av 

självbestämmandeteorin) beskriver att chansen till att människor blir inre motiverade d.v.s. 

(utför en aktivitet för sin egen skull), ökar ju oftare deras behov blir tillfredställda (Ryan & 

Deci 2000:76). Det kan tolkas som att eleverna känner sig mer motiverade och nöjda i 

klassrumsundervisningen när de själva får vara delaktiga i bedömningsprocessen. 

 

Formativ bedömning eller (bedömning för lärande) har sitt ursprung i 1930-talets kognitiva 

och konstruktivistiska lärteorier (Grönlund 2011:11). Sedan 1990-talet har begreppet blivit 

alltmer uppmärksammat och kan idag kopplas till sociokulturell lärandeteori. Utifrån denna 

teori ses bedömningen som en dynamisk och samarbetsinriktad process inom 

undervisningssituationen (Grönlund 2011:11). På den internationella forskningsarenan har 

begreppet Assessment for learning kommit att representera den formativa bedömning och en 

välanvänd definition för begreppet härrör från Black och Wiliam (1998) och lyder: 

Encompassing all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are 

engaged (Black & Wiliam 1998:7). 

Formativ bedömning är således en utvecklingsprocess som lärare och elever implementerar, 

och som ger information som kan användas för att utveckla undervisningen och lärandet. 

Wiliam (2011) betonar att formativ bedömning är en process där elevens lärande kontinuerligt

bedöms i relation till målen. Detta för att läraren ska kunna ge feedback på elevens väg till 

måluppfyllelse (Wiliam 2011:11). 
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Wiliam hävdar att formativa bedömningar behöver ske med jämna mellanrum. Han delar in 

bedömningen i tre cykler (långa, medium och korta). Långa cykler sträcker sig från fyra 

veckor till ett år och omfattar kurser, terminer och skolår. Mediumcykler pågår från en vecka 

upp till fyra veckor, som delkurser och kursmoment. Korta cykler omfattar tiden under och 

mellan lektioner, allt från 5 sekunder upp till två timmar. Korta cykler visar sig ge bäst effekt 

på elevers lärande, då återkopplingar och bedömningar här sker successivt (Wiliam 2009:30). 

Enligt Wiliam styrs den formativa bedömningen av tre aktörers samverkan: läraren, eleven 

och klasskamraterna. Wiliam har identifierat fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 

1. Klargöra, förstå och dela lärandemålen. 

2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som visar belägg för i 

vilken uträckning eleverna har förstått. 

3. Ge feedback som för eleverna framåt. 

4. Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra. 

5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande (Wiliam 2011:12). 

Nyckelstrategierna uppmärksammar således vikten av tydliga och begripliga mål, pedagogiskt

ledarskap, framåtsyftande feedback och elevernas självbestämmande. Dessa strategier 

kommer att diskuteras utifrån studiens resultat, där samhällskunskapslärares beskrivningar av 

sitt arbete med formativ bedömning i undervisningen, kommer att relateras till Wiliams 

punkter.  

 

I ämnet samhällskunskap borde det vara möjligt att arbeta utifrån samtliga punkter. Att 

klargöra lärandemålen är bland annat rimligt i början av ett arbetsområde där läraren 

tillsammans med eleverna konkritiserar kunskapskraven genom särskilda bedömningsmatriser

för arbetsområdet. Ämnet är samtidigt öppet för muntliga diskussioner och att arbeta med 

uppgifter som ger en bild av om en elev har förstått eller ej. Att ge eleverna feedback både 

under och efter ett avslutat arbetsområde är också tänkbart, där kommentarerna ska syfta till 

att elevens lärandeprocess utvecklas. Att arbeta med kamratbedömningar är även det möjligt, 

där t.ex. eleverna får rätta varandras arbeten (exempelvis en uppsats kring FN) och utifrån 

olika bedömningsmatriser, ge kommentarer på både sådant som var bra med uppsatsen och 

sådant som eleven kan utveckla till nästa gång. Att slutligen skapa ett klassrumsklimat där 

eleven får vara med i sin egen bedömning är också genomförbart i ämnet och något som 

dessutom nämns i styrdokumenten. Det kan exempelvis ske efter en muntlig redovisning, där 
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eleven skriver ned vad han eller hon tyckte gick bra eller mindre bra och sedan ger dessa 

bedömningssynpunkter till läraren. 

2.3.2 Tekniker inom formativ bedömning

Det finns också mer specifika tekniker som brukar kopplas till formativ bedömning. De mest 

uppmärksammade beskrivs nedan. Dessa relateras till de studerande lärarnas beskrivningar av

sitt arbete med bedömning. 

Återkoppling

Den första tekniken är återkoppling (feedback), vilket kan ses som kärnan inom den formativa

bedömningen. Didaktikprofessorn Anders Jönsson (2013) beskriver att formativ återkoppling 

handlar om att ge eleven handledning om hans eller hennes styrkor och utvecklingsbehov, 

samt hur hen ska fortsätta sitt arbete. Enligt Jönsson är återkoppling viktigt för att eleverna 

ska kunna nå skolans långsiktiga mål och bör därmed ses som en viktig del i lärarnas 

undervisningspraxis (Jönsson 2013:87).  

I den välciterade artikeln The power of feedback (2007) hävdar pedagogikprofessorerna John 

Hattie och Helen Timperley att återkoppling kan ses som den mest effektiva metoden för att 

utveckla en elevs lärande (Hattie & Timperley 2007:81). Att återkoppling är en effektiv teknik

kan ett utvecklingsprojekt i Borås fastställa, där lärarna arbetar med feedback i form av 

kommentarer. Resultatet visar att eleverna fokuserar mer på kommentarerna och att lärandet 

utvecklas, när betyg inte finns med i bilden (Lundahl 2011:60).   

I en fallstudie från 2011 kring formativ bedömning i samhällskunskap, där lärares 

återkopplingspraxis betraktades som fallet, visar resultatet att elevernas lärande skiljer sig åt 

beroende på vilken återkopplingspraxis som används. Den muntliga återkopplingen som 

eleverna fick via loggböcker och under arbetsprocessen i klassrummet visar sig vara mer 

gynnsam för lärandet än den som ges skriftligt, via prov eller inlämningsuppgifter. Den 

skriftliga återkopplingen tillhör enligt Grönlund nämligen kategorier som är i närkontakt med 

betygsättning, vilket kännetecknas av en summativ diskurs som hindrar lärandet i formativ 

riktning. En sådan diskurs förstärker dessutom ett prestationsinriktat klassrumsklimat 

(Grönlund 2011:130).
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Trots att återkoppling kan vara en av de mest effektiva bedömningsteknikerna, finns det 

faktorer som påverkar om effekten blir positiv eller negativ. Vad återkopplingen ger för fakta 

och hur den är uppbyggd har stor inverkan på effektiviteten (Jönsson 2013:88). Studier visar 

att negativ feedback påverkar eleverna, och bidrar till att kunskapsnivån och studieresultaten 

blir lidande (Vetenskapsrådet 2015:32). Ett exempel på en sådan återkopplingsstudie är från 

Tyskland 2005, där effekter av 17-åriga elevers motivation på matematikprov undersöktes. 

Resultatet visar att prestations- och motivationsnivån blir sämre på matematikproven, när 

eleverna får negativ feedback under arbetsprocessen fram till provet (Vetenskapsrådet 

2015:27).    

För att en återkoppling ska vara funktionell bör den ge svar på frågor som: vart är jag på väg, 

var befinner jag mig i relation till de uppsatta målen och hur ska jag nå dessa mål (Jönsson 

2013:89). Även Grönlund hävdar att återkopplingen ska vara utvecklad och målinriktad för att

kunna kallas formativ (Grönlund 2011:33). 

En tanke med grundskolans individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen (IUP) är att

fungera som ett formativt verktyg där elevernas kunskapsutveckling följs upp. IUP-

dokumenten har nämligen en återkopplingsfunktion där läraren ges möjlighet till att beskriva 

hur eleverna ska kunna förflytta sig från punkt a till punkt b för vidare utveckling (Lundahl 

2011:128).  Å ena sidan kan IUP således ses som ett bra verktyg för formativ bedömning. Å 

andra sidan krävs att ämnet tydliggörs i dokumenten för ett sådant arbete. En avhandling kring

formativ bedömning i teknikämnet från 2012, baserad på en textanalys av 351 IUP-dokument,

visar att teknikämnet saknas i de flesta av de insamlande dokumenten (Hartell 2012:155). 

IUP-dokumenten visar således på brister gällande de formativa egenskaperna. Hartell hävdar 

att dokumentens formativa karaktär måste bli tydligare om de ska kunna utveckla lärandet 

(Hartell 2012:156). 

Bedömningsmatriser och elevexempel

Pedagogikprofessorn Christian Lundahl (2011) beskriver att tydliggörande av lärandemål, 

kunskapskvaliteter och betygsnivåer är ett sätt att arbeta formativt i undervisningen. En 

välfungerande teknik inom detta område är lärarnas arbete med bedömningsmatriser. Bra 

utformade matriser ger eleverna en bild av förhållandet mellan lärandemål, undervisning och 

bedömning. Det ska sålunda tydliggöras vad eleverna ska arbeta med och på vilket sätt de ska 

göra det, för att ge dessa en förståelse om hur de olika målen kommer att bedömas (Lundahl 
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2011:93). Att arbeta med elevexempel kan ses som en formativ teknik som tydliggör 

lärandemål för eleverna. Ett exempel kan vara att använda äldre elevers arbeten och låta nya 

elever resonera kring vilket betyg som exemplet kan ha fått. Syftet med elevexempel är 

sålunda att illustrera hur olika kunskapskrav kan se ut i verkligheten (Lundahl 2011:98). 

Inom ämnet samhällskunskap skulle de formativa teknikerna ovan kunna åskådliggöras 

genom att läraren delar upp kunskapskraven i olika delar som passar till respektive 

arbetsområde. Läraren konstruerar därmed en matris till respektive område och tydliggör på 

så vis vad eleverna ska arbeta med, på vilket sätt och hur målen slutligen bedöms. I 

forskningen om formativ bedömning lyfts ofta ämnen som språk och matematik fram. 

Lundahl skriver t.ex. att det i ämnen som engelska och svenska är möjligt att skapa databaser 

över elevexempel (Lundahl 2011:99). Även i samhällskunskapsämnet torde detta vara möjligt 

då ämnet karaktäriseras av skriftliga prov och uppgifter (se t.ex. Jansson 2011:150).  

Själv- och kamratbedömningar

I läroplanerna för grund- och gymnasiekolan beskrivs att skolans mål är att eleverna efter 

fullgjord skolgång har förmåga att bedöma sina egna studieresultat (Lgr 11:18). Det kan 

tolkas som att skolan strävar efter formativa bedömningsprocesser. Självbedömningar är, 

liksom kamratbedömningar, enligt flera forskare en effektiv teknik för lärandet, då eleven 

själv får arbeta med bedömningskriterierna (Lundahl 2011:152). Utifrån dessa kan hen sedan 

bedöma sina egna arbetsuppgifter, vilket utvecklar kunskaperna i att reglera sitt eget lärande 

(Jönsson 2013:123). 

Att självbedömning kan vara en effektiv teknik är tydligt i Per Anderssons kvalitativa 

intervjustudie som visar att elever utvecklas i den formativa riktningen om de är delaktiga i 

sin egen bedömning. Att få vara delaktig i bedömningsprocessen utvecklar inte bara lärandet 

utan också självkänslan i positiv riktning (Andersson 2000:271). 

Självbedömning kan ske på flera olika sätt i undervisningen. En typ av självbedömning är när 

läraren bedömer en elevuppgift för att därefter låta hen på egen hand utveckla vissa delar i sitt

eget arbete, med hjälp av bedömningsanvisningar (Lundahl 2011:152). I litteraturen berörs 

sällan samhällskunskapsämnet. Att arbeta på detta sätt torde dock ge eleverna möjlighet att 

argumentera för sina ståndpunkter, vilket också beskrivs som ett av kunskapskraven för ämnet

(Gy 11 2011:145).  
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Kamratbedömningar är en annan teknik som framhålls i litteraturen. Denna kan se olika ut, 

men tekniken anses vara bärare av flera fördelar. Eleverna blir bland annat bättre på att 

bedöma sig själva när de får bedöma andras arbeten, det förstärker lärandet och elever är 

oftast bättre resurser för varandra än vad läraren är (Lundahl 2011:138). Ett exempel på hur 

kamratbedömningar kan användas i praktiken är genom checklistor. I checklistorna beskrivs 

de kunskapskrav som ställs på uppgiften. Innan inlämnandet till läraren får eleverna titta på 

varandras arbeten för att se hur deras kamrater har använt checklistan. Det viktiga är inte att 

eleverna kommenterar om punkterna är med i arbetet, utan att de beskriver textens styrkor och

svagheter (Lundahl 2011:138). 

Inte heller detta uppmärksammas i litteraturen specifikt i relation till samhällskunskapsämnet. 

Det finns dock utrymme för detta i ämnet, exempelvis kan situationer där eleverna bedömer 

varandras uppsatser vara givande tillfällen för kamratbedömning. Även skolans styrdokument 

för grund- respektive gymnasieskolan beskriver att skolans mål är att varje elev utvecklar 

förmågan att ställa egen och andras bedömning i relation till sina egna arbetsprestationer (Gy 

11 2011:18).

2.3.3 Summativ bedömning

Den summativa bedömningen samverkar till skillnad från den formativa med någon typ av 

betygsättning, omdöme eller rangordning av elevers arbetsprestationer. Syftet med en sådan 

bedömning är att ge en bild av vad en elev presterat i ett specifikt ämne. Den summativa 

bedömningen användas ofta som redskap i konkurrensen om olika positioner på utbildnings- 

och arbetsmarknaden (Korp 2003:77). Den summativa bedömningen kan å ena sidan 

användas som en bedömning av elevers kunskaper, men å andra sidan också fungera som ett 

mått på skolans resultat. I dessa aspekter blir den summativa bedömningen en process för 

betygsättning (Vetenskapsrådet 2015:9). 

Studier i ämnet samhällskunskap visar att summativa bedömningar är vanliga när läraren 

rättar och bedömer olika typer av examinationsuppgifter. Återkoppling som motiverar betyg 

stämmer in på denna diskurs och kommer ofta till uttryck vid skriftliga prov, uppgifter eller 

återlämningssamtal, då läraren befinner sig i närhet av betygsättningen (Grönlund 2011:113). 

En kritisk invändning riktad mot den summativa bedömningen har varit att den skapar 

betygsorienterade snarare än lärandeorienterade elever. Det i sin tur påverkar motivationen i 

klassrumsundervisningen negativt (Grönlund 2011:117). Betygsorienterade elever kan tolkas 
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som elever som enbart kommer bry sig om betygen. Det bidrar till ett prestationsinriktat 

klassrumsklimat där de elever som behöver hjälp och har det svårt i undervisningen kommer 

att tappa motivationen. 

Pedagogikprofessorn Astrid Pettersson hävdar i en artikel kring bedömning för lärande (2010)

att skolan på senare år i många avseenden har övergivit begreppet summativ bedömning. 

Mycket beror på att en summativ diskurs även kan användas formativt. Det finns dock flera 

exempel på när bedömningar enbart sker i summativt syfte, en elevs slutbetyg efter avklarad 

skolgång kan ses som ett. Högskoleprovet är ett annat exempel på en utvärdering i syfte att 

avläsa vad olika elever presterar vid ett specifikt tillfälle, och där sedan ett betyg räknas ut 

efter antalet svarade rätt (Pettersson 2010:9). 

Tobias Janssons avhandling (2011) om prov och bedömning i samhällskunskapsämnet, 

baserad på textanalyser av prov, lärares kommentarer kring dessa samt lärarintervjuer, visar 

att skriftliga prov är vanliga i ämnet. Proven används främst i summativt syfte för att få en 

bild av elevernas kunskaper och ge lärarna ett tydligt bedömningsunderlag inför 

betygsättningen (Jansson 2011:150).  

Det som blir problematiskt vid användandet av enbart summativ bedömning och en sådan 

provform, är att det inte finns någon tid till att arbeta med en elevs svårigheter i ämnet. Det 

skiljer sig gentemot den formativa bedömningen som bättre kan fånga upp elever som har det 

svårt, och under arbetsprocessens gång anpassa undervisningen åt eleven så att hen kan lära 

sig och utvecklas i det valda arbetsområdet och nå de uppsatta målen (Skolverket 2011:16). 

Den summativa bedömningsprocessen är således inte utformad för att utveckla förmågor eller 

kunskaper i ett visst ämne, utan fungerar istället administrativt och ligger till grund för viktiga

beslut och betygsättning. Det man bör ha i åtanke är däremot att alla former av 

informationssamlingar även om de görs summativt, kan användas formativt.  

2.4 Kritik mot formativ bedömning

Mycket av den forskning som bedrivits kring formativ bedömning beskriver begreppet som 

ett ideal, och en process som varje lärare bör arbeta med för att på bästa sätt utveckla en elevs 

lärande framåt. I en licentiatavhandling från 2014 kring bedömning för lärande i ämnet idrott 

och hälsa, beskrivs däremot att den formativa processen på senare år också har mött en del 

kritik (Tolgfors 2014:28). 
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Tolgfors lyfter t.ex. fram hur en brittisk undersökning (presenterad på en konferens) visar att 

kvaliteten på undervisningen i främmande språk försämrats genom införandet av formativ 

bedömning. Lärarna upplevde att de ständigt fick redovisa olika resultat, och dela upp 

lektionen i korta delar med ständiga avbrott. En typ av atomisering av lektionen kunde 

urskiljas (Tolgfors 2014:28). Besattheten av att hela tiden bedöma eleverna bidrog till att de 

formativa teknikerna genomfördes på modersmålet engelska, eftersom eleverna såg det som 

svårt att diskutera begreppen på främmande språk. Därmed diskuterade eleverna allt mindre 

på det språk som de förväntades lära sig, vilket i sin tur bidrog till försämrade resultat i ämnet 

(Tolgfors 2014:28).    

Andra bedömare framhåller enligt Tolgfors istället att det är bristen på implementering och 

fortbildning av lärare som ligger till grund för de misslyckanden av formativ bedömning som 

syns i Storbritannien (Tolgfors 2014:28). Även om Hartells studie visar på att lärarna till en 

viss del arbetar formativt i undervisningen genom att använda Wiliams fem nyckelstrategier, 

så framgick inga tydliga mål med undervisningen. För att undervisningen ska få en fullfjädrad

formativ funktion kräver hon liksom Coombs att lärarna får fortutbildning, forum för 

diskussioner, elevexempel och undervisningsexempel inom det formativa området (Hartell 

2012:161). 

Ytterligare en bedömare framhåller enligt Tolgfors istället att formativ bedömning kan få en 

helt annan effekt i förhållande till elevernas autonomi och lärande. Den klarhet i målen som 

anses vara viktig inom formativ bedömning kan ge en negativ inverkan där eleverna coachas 

till en anpassning av kunskapskraven (Tolgfors 2014:31). Bedömaren ser också negativt på att

bedömningsprocessen dominerar undervisningen, eftersom det kan leda till att 

måluppfyllelsen ersätter lärandet (Tolgfors 2014:31).  

I Grönlunds avhandling beskrivs att lärarna i studien upplever tidsbrist i kursen 

samhällskunskap A. Det beror på att kursen enligt lärarna själva präglas av en tydlig 

stoffträngsel. Tidsbristen påverkar således den formativa återkopplingen negativt, och för att 

spara tid gavs en summativ återkoppling i form av betygsbokstäver istället (Grönlund 

2011:117). Det tyder på att den formativa bedömningsprocessen tar mycket av lärarnas tid i 

anspråk och att de i vissa kurser som samhällskunskap A inte anser sig ha den tid som krävs 

för att rikta lektionsinnehållet formativt.     
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2.5 Konklusion av forskningsläget kring formativ och summativ bedömning

Sammanfattningsvis går det utifrån den formativa och summativa bedömningen att uttala sig i

termer av att läraren försöker arbeta formativt, och att vissa tekniker och återkopplingar är 

mer gynnsamma än andra. Skriftliga prov tenderar exempelvis att bli summativa i sin diskurs, 

medan självbedömning och återkoppling där eleverna involveras i arbets- och 

bedömningsprocessen kan ses som formativa med fokus på att utveckla elevernas lärande. 

Även den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen tycks ha brister (inte minst 

i teknikämnet som många gånger inte nämns alls). Likaså saknar lärare stöd och hjälp i sitt 

arbete med undervisning i formativ riktning, något som kan ses som en orsak till att det 

formativa arbetet är svårarbetat i praktiken. Figurerna nedan visar översiktligt hur de båda 

bedömningsdiskurserna (formativ och summativ) bedömning skiljer sig åt. Som kan utläsas 

har den formativa bedömningen syftet att ge eleverna förståelse för nästa steg i deras lärande, 

medan den summativa vill slå fast elevernas olika individnivåer.  

Fig 1: Formativ bedömning
Fokus Vad är nästa steg i lärandet hos eleven?

Syfte Att se och förstå nästa steg i lärandet.
Bedömningsarbete Genomförs hela tiden, som en pågående del av undervisningen. 
Kritik Tar mer tid i anspråk.

Fig 2: Summativ bedömning
Fokus Vad har eleven åstadkommit så här långt?

Syfte Att fastsälla elevers kunskapsnivåer.
Bedömningsarbete Genomförs oregelbundet, oftast genom skriftliga prov. 
Kritik Skapar betygsorienterade elever.  

2.5 Sammanfattning: Teoretiskt ramverk och forskningsläge 

Att förstå teorier som inverkar på lärandet är avgörande för en bedömningsstudie. Genom den 

sociokulturella lärteorin ses interaktion och samarbete mellan människor som viktigt för att ett

lärande ska bli gynnsamt och kunskaper utvecklas (Dysthe 2003:41). Inom denna teori finns 

dessutom teoretisk grund för formativ bedömning genom den proximala utvecklingszonen, 

som menar att en människas utveckling går från det sociala till individuella (Imsen 2006:316).

Där exempelvis en elev till en början behöver hjälp av en lärare för att senare klara av att 

utföra handlingen själv.     

Kapitlets litteratur- och forskningsöversikt visar att ämnet samhällskunskap skiljer sig 

gentemot andra skolämnen, genom dess stoffträngsel och två huvuduppdrag (kunskaps- och 

fostrandeuppdrag) som genomsyrar undervisningen i ämnet. Tidigare forskning visar 
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samtidigt att en vanlig examinationsform i ämnet är skriftliga prov och uppgifter, något som 

kännetecknas av en summativ bedömningspraxis. 

Utifrån kapitlets forskningsöversikt ses formativ bedömning som ett ideal (se t.ex. Black & 

Wiliam 1998) och den bästa lärandeprocessen för respektive elev, där återkoppling ofta ses 

som den självklara bedömningstekniken. Summativ bedömning är istället den process som 

syftar till att ge en bild av vad en elev presterat i ett specifikt ämne och som slutar med någon 

typ av betygsättning, omdöme eller rangordning. 

Forskningen om (formativ och summativ) bedömning domineras av studier inriktade på natur-

och språkämnen. Det finns ganska få studier kring samhällskunskapsdidaktik, särskilt 

gällande formativ bedömning i samhällskunskap. Den forskning som gjorts kring ämnet har 

dessutom tonvikten på gymnasieskolan, vilket skiljer denna studie åt som har fokus på 

samhällskunskapslärarnas syn kring bedömning inom både högstadie- och gymnasieskolan. 

Forskningsgenomgången visar ytterligare att tidigare studier främst studerat prov och 

uppgifter. I ett fåtal fall har även intervjuer genomförts. Denna uppsats baseras på intervjuer, 

vilket kan bidra med ytterligare kunskap om samhällskunskapslärares bedömningsarbete.
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3. Metod

Denna undersökning baseras på intervjuer. I kapitel 3 kommer beskrivningar kring metodval, 

etiska överväganden, urval, respondenter, pilotintervju, tillvägagångssätt, och analysmetod 

presenteras nedan. 

3.1 Metodval – kvalitativa intervjuer

En kvalitativ forskningsansats behandlar oftare ord än siffror vid insamling och analys av 

data. Den vilar på en kunskapsteoretisk utgångspunkt med tyngden på hur människor tolkar 

sin sociala verklighet, för att på så vis kunna ge en förståelse om ett visst fenomen (Bryman 

2011:40). Kvalitativ forskning kan nå bättre djup kring det som studeras, genom att forskaren 

för det mesta är i närhet med de miljöer och personer som undersöks. Det skapar således en 

bättre förståelse för det som undersöks i jämförelse mot den kvantitativa ansatsen (Ahrne & 

Svensson 2015:15). Utifrån studiens syfte och frågeställningar lämpar det sig följaktligen med

en kvalitativ ansats. Jag som forskare kan då befinna mig i närkontakt med skolmiljön och 

lärare för en djupare förståelse om fenomenet. Samtidigt ges lärarna möjlighet att tolka sin 

sociala verklighet och beskriva sina upplevelser kring bedömning i ämnet samhällskunskap, 

med fokus på den formativa bedömningen.   

När forskaren väl bestämt vilket fenomen som ska studeras, blir nästa steg i processen att 

fastställa en undersökningsmetod för insamling av data (Bryman 2011:48). Vid studier av 

fenomen som känns obekanta, komplexa eller bristfälligt studerande, är djupgående och 

öppna forskningsmetoder att föredra (Sorbring 2013:136). En sådan metod ger en bredare 

bild, fler nyanser och dimensioner av ett fenomen än vad standardiserade enkätfrågor gör, då 

utförliga beskrivningar av händelseförlopp kan skapas (Zetterquist & Ahrne 2015:38). Jag ser 

forskningsområdet i denna studie som bristfälligt studerat, eftersom den forskning som gjorts 

kring formativ bedömning oftast lyfter fram naturvetenskapliga ämnen och språk. Det visar att

den samhällskunskapsdidaktiska forskningen på området är begränsad, särskilt vad det gäller 

studier som rör högstadiet. Därmed blir valet av intervju som undersökningsmetod också 

adekvat.    

Intervjuer lämpar sig även när forskaren vill samla kunskaper om sociala förhållanden och 

människors upplevelser kring olika fenomen (Zetterquist & Ahrne 2015:34). I en studie där 

syftet är att undersöka grundskole- och gymnasielärares syn på bedömning i ämnet 

samhällskunskap, samt vilka arbetsområden som lärarna anser skapar möjligheter för formativ

bedömning, är det således passande med kvalitativa intervjuer som metod eftersom det skapar
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en djupare förståelse för lärarnas åsikter och erfarenheter kring bedömning i ämnet 

samhällskunskap. Kvalitativa intervjuer är samtidigt en flexibel och följsam metod, då den ger

forskaren möjlighet att styra intervjun åt samma håll som respondenternas svar och anpassa 

den efter viktiga frågor som kommer upp (Bryman 2011:413). I denna studie ger det således 

mig chansen att rikta intervjun mot det mest relevanta som lärarna diskuterar i 

bedömningsfrågorna. 

När valet av metod är bestämt är sista steget i processen att välja intervjuform, 

vilket i denna studie blev semi-strukturerade intervjuer. En sådan intervjuform karaktäriseras 

av att forskaren har utformat en intervjuguide med särskilda teman att utgå ifrån (Bryman 

2011:415).  Respondenten har däremot stort utrymme att forma sina egna svar. Den som 

intervjuar kan dessutom hoppa mellan frågorna i guiden, ställa följdfrågor eller utforma nya 

frågor under pågående intervju, för att få en ytterligare förståelse för det som undersöks 

(Bryman 2011:415). Valet av denna intervjuform beror till stora delar på dess flexibilitet, att 

kunna ställa följdfrågor eller ges möjlighet att ställa nya frågor som inte finns med i den 

ursprungliga intervjuguiden bidrar till att mitt resultat blir mer djupgående. Jag tolkar även 

Brymans argument som att denna intervjuform ger mig en tydligare förståelse om vad lärarna 

försöker förmedla för synsätt och erfarenheter i olika frågor. Detta kan vara viktigt för 

studiens slutsatser. 

Intervjuguiden (se bilaga 1) är utformad så att den i början redogör för etiska överväganden 

som både jag och respondenterna har att förhålla oss till, detta för att respondenterna ska 

känna sig trygga och bli mer öppna i sina svar. Vidare följer ett avsnitt kring allmänna frågor 

om läraren, vilket är bra för att kunna sätta in respondentens svar i en viss kontext (Bryman 

2011:420). 

Efter de allmänna frågorna följer frågor kring teman om bedömning i ämnet samhällskunskap,

kopplade till mina tre frågeställningar. För att frågorna ska bli så bra som möjligt har jag 

inspirerats av andra intervjustudier/uppsatser inom fältet. Frågorna är utformade så att lärarna 

inte kan svara ja eller nej, utan måste svara i form av en mening. Följdfrågor till varje stor 

huvudfråga är dessutom inkluderade, om det skulle vara som så att respondenten inte kommer

in på denna fråga själv. Frågor som berör den formativa och summativa bedömningen har jag 

valt att enbart ta upp ifall respondenten själv inte kommer in på dessa under intervjuns gång. 

Det skapar ett mer öppet samtalsklimat där läraren utifrån sina erfarenheter får diskutera om 

sitt bedömningsarbete i ämnet. När jag känner att alla frågor är besvarade avslutas intervjun.  
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3.2 Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) redogör för att forskning är viktigt, inte minst för individernas och 

samhällets utveckling. Samhället och medborgarna har å ena sidan ett intresse att forskning 

bedrivs (forskningskravet). Å andra sidan finns ett forskningsetiskt krav 

(individskyddskravet), som förklarar att människorna i samhället ska vara skyddade mot 

otillbörlig insyn, och inte heller får utsättas för psykisk och/eller fysisk skada, förödmjukelse 

samt kränkning. Individskyddskravet delas ofta upp i fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:5). Detta 

är krav som i denna studie setts som centrala för att de forskningsetiska övervägandena ska 

kunna upprätthållas. 

Informationskravet innebär att forskaren informerar undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift och villkor i undersökningen. Deltagarna ska ha kännedom om att deltagandet är helt 

frivilligt och att de när som helst kan stoppa sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:7). I 

studien kom detta krav till uttryck redan inledningsvis vid första kontakten med respondenten,

men också precis innan intervjun där jag än en gång berättade att deltagandet är frivilligt och 

att de kan avbryta den, eller hoppa över en fråga som de inte vill svara på. Vidare informerade

jag att intervjun inte handlar om dem som person, utan om deras kunskaper och erfarenheter 

kring bedömning i ämnet samhällskunskap.  

Samtyckeskravet handlar om undersökningsdeltagarnas samtycke till studien. Deltagarna 

väljer sålunda alltid själva om de vill deltaga eller inte i en undersökning (Vetenskapsrådet 

2002:9). Redan från början berättade jag för deltagarna att de själva bestämde över sin 

medverkan men att deras eventuella medverkan skulle bidra till en breddning och ytterligare 

förståelse kring det samhällsdidaktiska forskningsområdet som i nuläget är svag.  

Konfidentialitetskravet går ut på att deltagarna garanteras konfidentialitet och anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2002:9). I studien fick deltagarna reda på att de var helt anonyma och att det

inte skulle kunna gå att få fram information om vem hen är. Jag informerade om att 

ljudinspelningarna skulle raderas direkt efter transkriberingen, men att vissa av deras svar 

inkluderas i form av citat i uppsatsen, och att inga namn då kommer att synas i texten. 

Slutligen innebär nyttjandekravet att det empiriska material och datainsamling som forskaren 

samlar från deltagarna endast får användas i ändamål för forskningen (Vetenskapsrådet 

2002:14). Jag förklarade därmed för varje respondent innan det att intervjun skulle starta, att 
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svaren som gavs endast skulle hjälpa mig att svara på studiens syfte och frågeställningar samt 

ge mig möjlighet till att kunna tolka lärarnas erfarenheter kring fenomenet. 

För att kunna arbeta med en god forskningssed är etiska överväganden av stor vikt. Samtliga 

respondenter i studien har fått ta del av dessa såväl vid första kontakten som precis innan 

intervjun. Förutom att identitetskravets fyra olika huvudkrav setts som viktiga utgångspunkter

i studien, har det även tagits hänsyn till valet av intervjuplats. Respondenterna har själva fått 

välja var och när intervjun ska hållas för att få till en så bekväm och naturlig intervjusituation 

som möjligt.  

3.3 Urval 

Det är svårt att samla in data om en hel population, därför är urvalet viktigt och måste göras 

omsorgsfullt (Denscombe 2009:32). Denna studie grundar sig på ett strategiskt urval, som 

karaktäriseras av vissa bestämda egenskaper och avsikter (Denscombe 2009:34), vilka jag 

kommer beskriva nedan. 

Valet av denna urvalsteknik beror till stora delar på att skapa variation och olikhet i vissa 

anseenden, respondenterna i studien ska bl.a. ha inblick i ämnet samt besitta sådan kunskap 

och erfarenhet så att de kan svara på syftet gällande, samhällskunskapslärares syn bedömning 

och vilka arbetsområden i ämnet som skapar möjligheter för formativ bedömning. Det 

strategiska urvalet i denna studie bygger sålunda på det som jag anser vore det ideala urvalet 

av respondenter för studien. För det första är målet att intervjua behöriga 

samhällskunskapslärare på olika skolor (låg- och högstatusområden), skolnivåer (högstadiet 

och gymnasiet) och program (yrkes- och studieförberedande), då min ambition är att fånga 

eventuella skillnader i lärarnas kontext och olikheter i klassrummen. För att ha tillräckligt 

med erfarenhet om forskningsområdet såg jag det dessutom som rimligt att lärarna hade minst

två års yrkeserfarenhet i ämnet.   

För det andra vill jag ha med lärare från både högstadiet och gymnasiet, för att på så vis kunna

jämföra dessa skolnivåer. En högstadieklass innehåller elever med olika intressen och 

ambitionsnivåer, där det i samma klass kan gå elever som är inriktade på att studera ytterligare

många år och elever som vill ut i arbetslivet så snart som möjligt. När det gäller gymnasiet har

eleverna istället valt studieprogram efter intresse, antingen mot ett yrkes- eller 

studieförberedande program. I det avseendet är eleverna i samma klass mer lika varandra på 

gymnasiet än vad som är fallet på högstadiet. Därmed vill jag ha med gymnasielärare som är 
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verksamma på olika program. Inom gymnasieskolan står samhällskunskapsämnet dessutom 

som ett eget ämne, medan det i högstadiet ingår i ett SO-block med fyra olika ämnen 

(samhällskunskap, historia, religion och geografi), vilket kan skilja lärarnas bedömning åt, då 

mer tid till det specifika ämnet läggs på gymnasiet.

För det tredje vill jag ha respondenter med olika kön, då deras erfarenheter och upplevelser 

kring bedömningsarbete kan skilja sig åt beroende på om det är en manlig eller kvinnlig lärare

som undervisar i ämnet.  

3.3.1 Respondenter

Det strategiska urvalet och prövning av koder, kategorier och begrepp förväntas fortsätta tills 

studien åstadkommit teoretisk mättnad, vilket innebär då datainsamlingen inte bidrar till nya 

fynd eller forskningsupptäckter (Denscombe 2009:139). Mitt urval består av fyra lärare i 

samhällskunskap. Jag kan därmed inte hävda att resultatet är generellt för samtliga 

samhällskunskapslärare i landet, men utifrån intervjuerna kunde jag urskilja flera likheter som

framkommer i alla intervjuer. Vissa nyanser framkommer dessutom, och några av skillnaderna

kan eventuellt kopplas till lärarnas olikheter, där lärarens bakgrund och kontext har betydelse. 

Studien räcker dock inte för att säga exakt vilken. Det som kan öka tillförlitligheten i studien 

är dock att de fyra respondenterna som ingår i studien har i stort sett uppnått alla de olika 

kriterierna som jag eftersökte i mitt ideala och strategiska urval, i form av olika kön, åldrar, 

yrkeserfarenhet och olika skolor, skonivåer och program. 

Nedan presenteras de högstadie- och gymnasielärare som intervjuats i studien utifrån: kön, 

ålder, yrkeserfarenhet, antal ämnen, skola, skolnivå och vilket program de undervisar på.  I 

resultatet kommer lärarna att benämnas utifrån förkortningen H (högstadiet) eller G 

(gymnasiet) och sedan en siffra bakom, exempelvis (H1).     

Lärare Kön Ålder Yrkeserfarenhet Ämnen Skola

(H1) Man 32 7,5 år SO, Idh A) Högstadieskola i lågstatusområde

(H2) Kvinna 40 16 år SO, Sv A) Högstadieskola i lågstatusområde

(G1) Man 37 10 år Sh, Hi, Idh B) Yrkesgymnasium

(G2) Kvinna 46 17 år Sh, Hi, Ge C) Studieförberedande gymnasium
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3.4 Pilotintervju

Det är alltid bra att göra någon form av pilotstudie innan påbörjandet av den empiriska 

datainsamlingen. En pilotintervju bidrar inte bara till att forskaren får inblick i 

intervjufrågornas funktion, utan också till att forskningen blir bra i sin helhet. En pilotstudie 

gör det samtidigt möjligt att se hur bra ordningsföljden är på de frågor som intervjupersonen 

ställer, där intervjun kanske ges ett bättre flyt om följden på frågorna ändras (Bryman 

2011:258).  

I denna studie har jag valt att göra en pilotintervju för att pröva hur väl intervjuguiden 

fungerade. Jag tog kontakt med en behörig gymnasielärare i samhällskunskap och 

genomförde därefter min pilotstudie med henom. Under intervjun antydde respondenten att 

vissa frågor var svåra att besvara, men att mycket berodde på att hen nyligen var 

utexaminerad och dessutom arbetade på en mellanstadieskola för tillfället. Respondenten 

förstod dock alla frågor och argumenterade för att andra lärare med erfarenhet av ämnet 

säkerligen kunde besvara dessa frågor utan några större problem. 

Efter intervjun valde jag att omformulera ett par frågor som respondenten uppgav kunde bli 

mer exakta och tydligare. Jag flyttade samtidigt frågorna rörande formativ och summativ 

bedömning mot slutet av guiden, för att bara ta upp dessa om respondenten själv inte nämner 

begreppen. Respondenten i pilotintervjun blev inte kvalificerad som verklig respondent för 

studien, då hen varken arbetar på högstadiet eller gymnasiet samt inte har minst två års 

erfarenhet av läraryrket.   

3.5 Tillvägagångssätt

Inledningsvis telefon- eller mejlkontaktade jag rektorsadministrationen på de skolor som ingår

i studien. Rektorerna tipsade mig om samhällskunskapslärare som kunde tänka sig att ställa 

upp på intervju, och samtidigt godkänt att jag själv kontaktat lärare på skolorna. I mejlet som 

skickades ut fick respondenterna besvara om de ansåg sig lämpade att delta i en studie som 

handlar om bedömningspraxis i samhällskunskapsämnet. Lärarna som tackade ja, 

argumenterade för att deras yrkeserfarenhet i ämnet bidrog till att de troligtvis kommer kunna 

besvara de kommande intervjufrågorna.

Nästa steg i processen blev att tillsammans med var och en av lärarna bestämma tid och plats 

för intervjun. I samtliga fall valde vi hålla intervjuerna på skolan där respondenten arbetar. 

Intervjuerna tog plats i ett ostört konferensrum som lärarna har en relation till, därmed kunde 
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var och en av dessa känna sig trygga med valet av intervjuplats. Innan varje intervju 

påbörjades berättade jag för lärarna hur den kommer att gå till, och att jag kommer ställa 

följdfrågor om det behövs. Lärarna fick därefter läsa igenom de etiska principerna en gång 

till, med förståelse om att intervjun ljudinspelas och vidare transkriberas till olika citat, men 

att de självklart är helt anonyma i studien. Varje intervju tog cirka 45-60 minuter i tidsanspråk,

där jag följde intervjuguiden men har varit flexibel med frågornas ordning eller tagit bort 

vissa när det har passat. Intervjuerna har avslutats när samtliga frågor besvarats och jag fått 

tillräcklig information som kan svara för studiens syfte och frågeställningar. 

Mitt samlade intryck av intervjuerna är att dessa har gått bra och flutit på väl. Lärarna har utan

några större problem uppfattat frågorna och hållit diskussionerna inom ramen för det 

ämnesområde som studeras. Både de och jag har känt oss trygga och positiva under intervjun 

och valet av intervjuplats. Jag har vid samtliga intervjuer presenterat mig väl för lärarna om 

vem jag är och vad studien kommer att handla om, vilket lett till mer öppna diskussioner.   

3.6 Analysmetod

När samtliga intervjuer var utförda påbörjades ett transkriberingsarbete av ljudinspelningarna.

Transkribering beskrivs ofta som ett tidskrävande arbete, men kan ses som en givande del av 

forskningsarbetet, då forskaren kommer i närkontakt med sitt insamlade empiriska material. 

Intervjuutskriften är samtidigt mycket enklare att analysera än ljudinspelningen i dess primära

form (Denscombe 2009:260). Människor pratar oftast inte i fullständiga och avslutande 

meningar, forskaren behöver sålunda fundera på om intervjun ska skrivas ut i skriftlig form 

där upprepningar av ord och pauser inte tas med (Denscombe 2009:262). I denna studie valde 

jag att återge intervjuerna i skriftlig form, för att resultatet ska bli mer strikt och tydligt för 

läsaren.   

När transkriberingsarbetet var färdigt blev nästa steg i processen att analysera materialet. Som

en första fas läste jag in mig på all textdata som skapats via transkriberingarna. Det beskrivs 

ofta att forskaren behöver bli förtrogen med sin datainsamling, för att på så vis finna nya 

intressanta fynd (Ahrne & Svensson 2015:223). Forskaren behöver samtidigt koda sitt 

material för att finna likheter och skillnader (se t.ex. Ahrne & Svensson 2015). Nästa fas i 

analysprocessen blev därmed att färgkoda rådatan i ett ordbehandlingsprogram på datorn, där 

bitar av text som kunde kopplas ihop med en frågeställning fick samma färg. Färgkodningen 

gjorde det möjligt att ta fram olika teman där texter som stod i relation till varandra fick en ny 

färg och kopplades mot exempelvis temat benämnt, bedömningspraxis i ämnet 
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samhällskunskap. Temat som skapades kunde sedan samverka med andra liknande teman för 

att tillsammans svara mot någon av studiens frågeställningar. För att det skulle bli än mer 

tydligt blev också studiens huvudfrågeställningar omgjorda till olika huvudkategorier, som 

underkategorierna sedan svarade mot.       
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4. Resultatredovisning och analys

Det här kapitlet redovisar studiens resultat och min analys av undersökningens kvalitativa 

lärarintervjuer. I nästkommande kapitel (5) diskuteras resultatet i relation till tidigare 

forskning. 

Resultatkapitlet läggs upp utifrån en frågeställning i taget och rör i tur och ordning synen på 

samhällskunskapsämnet, bedömningpraxis, formativt bedömningsarbete samt synen på vilka 

områden som passar för formativ bedömning. Kapitlet utgår från följande huvudrubriker: 

1. Samhällskunskapsämnet – ett ämne med demokratifostrande uppdrag. 

2. Bedömningspraxis i ämnet samhällskunskap. 3. Formativ bedömning i praktiken. 

4. Bedömningsarbetet inom olika arbetsområden. 

4.1 Samhällskunskapsämnet - ett ämne med demokratifostrande uppdrag

Nedan presenteras analysen och de resultat som svarar för lärarnas syn på 

samhällskunskapsämnet. Under alla fyra intervjuerna betonas nämligen ämnets ansvar kring 

demokratifostran, men det verkar samtidigt som att den inte i särskilt hög grad görs till 

föremål för ”prövning” och bedömning. 

Jag har därmed valt att utforma en självständig huvudkategori som inte hänger ihop med de 

andra, men som ändå ger vidare förståelse om ämnets huvudkaraktär. Det tema som 

identifierats i relation till hur lärarna beskriver sin syn på samhällskunskapsämnet, har getts 

rubriken, samhällskunskapsämnets särskilda ansvar för demokratifostran betonas. 

 

4.1.1 Samhällskunskapsämnets särskilda ansvar för demokratifostran betonas

När frågan kring ämnets kunskaps- och demokratiuppdrag kom på tal kunde tre av de fyra 

lärarna urskilja ett tydligare sådant i samhällskunskapsämnet i jämförelse mot andra 

skolämnen. Lärarna menade däremot att det demokratiska uppdraget finns med i samtliga 

skolämnen och att hela skolarenan ska vila på en demokratisk grund: 

Fostrandeuppdraget tycker jag genomsyrar alla ämnen faktiskt, det är inget som jag specifikt 

kopplar till samhällskunskapen (H2).

Enligt en av högstadielärarna är demokratifostransuppdraget inget som framförallt bör 

kopplas till ämnet. De tre andra lärarna tycks däremot se uppdraget som extra viktigt för 

undervisningen i samhällskunskap. 
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Man vet ju att liksom att det är ett viktigt ämne, hela skolan ska ju bygga på demokratiska grunder 

och så och där har ju ämnet samhällskunskap en väldigt stor vikt (G1).  

I samhällskunskapen går man kanske in mera på djupet och förklarar hur ett demokratiskt samhälle

fungerar med beslutsfattande och sånt det gör man absolut (H1). 

Flera av lärarna anser att ämnet bidrar till en djupare demokratidiskussion och hur ett 

demokratiskt samhälle fungerar. Under intervjuerna framkom dessutom att ämnet kan ses som

en sorts fostranderollsbärare och att lärare i samhällskunskap på så vis har ett större ansvar för

att fostra eleverna till demokratiska medborgare än i andra ämnen. En av gymnasielärarna 

ansåg att ämnets fostranderollskaraktär till stor del beror på bristande kunskaper i demokrati.

Ja rent demokratiskt fostrande har vi ett jätteansvar i ämnet, därför att det är ju jättemånga 

människor därute som inte verkar förstå vad demokrati är (G2). 

Att ämnet upplevs ha ett särskilt ansvar för demokratisk fostran är tydligt, även om lärarna 

enbart kom in på detta när frågan togs upp. En viss skillnad kan noteras där en av 

högstadielärarna till skillnad från övriga inte såg fostrandeuppdraget som något alls specifikt 

för ämnet, medan de tre andra lärarna däremot kunde urskilja ett sådant ämnesuppdrag. 

Samtliga intervjuade lärare menade att hela skolan har ett demokratiskt ansvar, men att 

samhällskunskapsämnets ändå har en kunskaps- och fostranderoll, vilket tydligast betonas av 

gymnasielärarna.  

4.2 Bedömningspraxis i ämnet samhällskunskap

Nedan presenteras analysen och de resultat som tagits fram utifrån studiens första 

frågeställning: hur beskriver lärare i samhällskunskap sin syn på bedömning? Den 

bedömningspraxis som framträder i intervjuerna lägger tonvikt vid skriftliga prov och 

uppgifter. 

Temat som identifierats i relation till hur lärarna beskriver sin syn på bedömning benämns, 

skriftliga prov och uppgifter centrala – men olika förhållningsätt. 

4.2.1 Skriftliga prov och uppgifter centrala – men olika förhållningsätt

Flera av lärarna i studien beskriver att skriftliga prov och uppgifter är den vanligaste 

examinationsformen i undervisningen. En av högstadielärarna uttrycker sig så här i frågan: 
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Det är vanligare med skriftlig produktion än muntlig, absolut. Det kan vara prov på uppgifter och 

det vara oförberedda uppgifter som där jag mer ska kontrollera hur eleverna ligger till, som sedan 

kan tas med i bedömningen (H1). 

Under flera intervjuer framkommer det att traditionella prov, som eleverna är medvetna om 

och har förberett sig till är vanligast. Men även oförberedda uppgifter förekommer, där syftet 

blir att kontrollera elevernas kunskapsnivå, något som sedan tas med i slutbedömningen. De 

oförberedda proven kan se olika ut men verkar vanligen bygga på lektionerna innan. 

Oförberedda uppgifter kan exempelvis vara om vi har läst om någonting lektionerna innan och sen 

kollar hur väl det har fungerat, genom att ge ut en skriftlig uppgift i relation till undervisningen 

helt enkelt (H1).    

Den ena högstadieläraren beskriver under intervjun även sitt sätt att arbeta med förberedda 

prov i undervisningen, där ett arbete innan provet tillsammans med eleverna kan urskiljas. 

Vid skriftliga prov i ämnet, så brukar jag veckan innan lägga all lektionstid på att jobba fram till 

provet. Då har vi haft alla lektioner så här, och sen så säger vi okej om en vecka är det prov. Här är

allt material och här är arbetsområdets kunskapskrav och det här ska testas. Den veckan fram till 

provet så jobbar vi väldigt mycket tillsammans (H2).

Att skriftliga prov är centrala i samhällskunskapsundervisningen på högstadiet är tydligt, men 

senare i intervjuerna framkommer dock att högstadielärarna försöker variera 

examinationsformen och gör fler saker. 

Vanligast är skriftliga prov, men jag håller på och försöker utarbeta andra typer av 

bedömningsuppgifter i skolan, så att jag inte hela tiden måste ha ett prov som är ganska så stort i 

slutet. Det blir jobbigt för eleverna och det blir jobbigt för mig som lärare. Jag försöker utarbeta 

arbetsuppgifter som gör eleverna medvetna om att den här uppgiften ska ni göra, ni ska göra på det

här sättet och ni ska lämna in ett papper till mig sen eller någonting som jag kan bedöma. Jag har 

gjort det i andra ämnen som svenska t.ex. där eleverna får diskutera om någonting i grupp, och sen

så när de har diskuterat med sina kamrater då har eleverna fått en massa input. Då får man skriva 

ner sina tankar och det är det pappret som jag sen vill ha in för bedömning. Så du måste liksom 

inte läsa på om allting i en vecka och sen ha prov (H2). 

Det finns enligt denna lärare, en risk att de skriftliga prov som utvecklas blir stora i sin 

utformning och ansträngande för både läraren och eleverna. Den här läraren framhåller därför 

att variation är viktigt, för att inte enbart skriftliga prov och uppgifter ska ta plats i 
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undervisningen. De muntliga diskussionerna i grupp verkar inte bedömas, utan ska ge ”input” 

till de skriftliga. Den andra högstadieläraren såg dessutom variationen som en bidragande 

motivationsfaktor för ämnet. 

Det är viktigt att man varierar redovisningsformen eller bedömningsformen, så att det inte alltid 

bara blir samma och samma. Det tröttnar eleverna snart på motivationsmässigt (H1).

Skriftliga prov och uppgifter framstår som centrala på både högstadiet och gymnasiet. Men 

även gymnasielärarna betonar att andra examinationsformer förekommer med jämna 

mellanrum. 

Jag är väldigt mycket för varierande typer av examinationsformer. I samhällskunskap har jag 

alltifrån mycket diskussion och muntlig redovisning i olika former. Men jag använder mig även av 

skriftliga inlämningsuppgifter självklart, där det är mer att man vill ha in ett arbete skriftligt (G1). 

Jag använder nog inte skriftliga prov förutom i vissa gruppuppgifter, som i förra veckan då fick 

eleverna dela upp sig i lag två och två. Sen hade de ett skriftligt prov framför sig där det står att de 

ska beskriva och förklara olika saker som hör till ämnesområdet och till sist diskutera vad en viss 

sak har för betydelse på exempelvis demokratin, samhället eller oss människor. Den typen av 

skriftliga prov kan jag ha, men inte det här traditionella var för sig (G2). 

Gymnasielärarna talar här på lite olika sätt, läraren på yrkesgymnasiet ser skriftliga 

inlämningsuppgifter som en typ av examinationsform, men verkar också använda sig av 

muntliga produktioner som ett underlag för bedömning. Läraren på det studieförberedande 

gymnasiet använder sig istället av en examinationsform med skiftliga arbeten i gruppform, för

att undvika de såkallade traditionella skrivproven. En viss skillnad kan samtidigt noteras 

mellan högstadie- och gymnasielärarna, där lärarna på högstadiet tycks vara mer för vanliga 

traditionella skriftliga prov, medan gymnasielärarna mer tycks arbeta med olika former av 

skriftliga uppgifter.    

En anledning till ämnets skiftliga produktionskaraktär menar en av högstadielärarna kan vara 

begreppsbiten: ”Ja, liksom att kolla om eleven har koll på olika begrepp, sådant är ju enkelt 

att göra traditionella prov på” (H1). Som denne lärare ser det, finns i samhällskunskapsämnet 

alltså möjlighet att på ett enkelt sätt urskilja elevernas begreppskunskaper genom skriftliga 

prov och uppgifter. 

Som synes bidrar ämnets huvudkaraktär till att varierande examinationsformer blir möjliga, 
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både muntliga och skriftliga. Skriftliga prov och inlämningsuppgifter verkar dock vara 

centrala i samhällskunskapsämnet, även om lärarna har olika förhållningssätt till dessa. 

Utifrån kategorin kan en viss skillnad noteras, där traditionella skriftliga prov verkar vara 

mest vanligt på högstadiet gentemot gymnasiet där skriftliga inlämningsuppgifter och 

grupparbeten i skiftlig form tenderar att vara vanligare. 

Det tyder eventuellt på att högstadielärarna vill vara än mer medvetna om hur deras elever 

ligger till kunskapsmässigt, genom skapandet av både oförberedda som förberedda skriftliga 

prov. Under intervjuerna med högstadielärarna talar de med jämna mellanrum om att de 

arbetar i ett SO-block som kräver tydlig dokumentation, jag upplever det som att de känner 

sig mer ”pressade” av att ha fyra ämnen, medan gymnasielärarna kanske känner sig tryggare i 

sin ämnesidentitet och att eleverna på denna skolnivå upplevs mer kapabla att både skriva 

andra typer av uppgifter och diskutera muntligt i olika former.    

4.3 Formativ bedömning i praktiken 

Nedan presenteras analysen och de resultat som tagits fram utifrån studiens andra 

frågeställning: hur ser det formativa bedömningsarbetet ut bland lärare i samhällskunskap? 

De teman som identifierats i relation till hur lärarna beskriver sitt formativa bedömningsarbete

är 1. Tiden – ett problem för formativt bedömningsarbete 2. Ett ämne med inslag av formativa

bedömningstekniker – men olika förhållningsätt 

4.3.1 Tiden – ett problem för formativt bedömningsarbete

Formativ bedömning – eller bedömning för lärande, som några lärare använder som uttryck, 

är något som alla intervjuade lyfter fram på olika sätt. De ser detta som i grunden bra, och de 

försöker på olika sätt arbeta formativt (se vidare 4.2.2). Återkommande i intervjuerna är 

emellertid en upplevelse av att formativt bedömningsarbete är mycket tidskrävande, och att 

det därför är svårt att hela tiden bedriva ett sådant bedömningsarbete. 

Högstadielärarna menar att ämnets stoffträngsel har inverkan på tiden. 

Ibland är man pressad och har lite tid, det är mycket ämnesstoff liksom, som gör att man prioriterar

det före feedback ibland och det tror jag blir en konsekvens (H1). 

Det är väldigt mycket stoff i ämnet samhällskunskap, som gör att man kanske inte tycker sig ha tid

med kamratbedömning och sådana saker (H2). 

30



Den stoffträngsel som ämnet bär på tar tid att gå igenom, det gör att flera formativa 

bedömningstekniker blir lidande i högstadieundervisningen. 

Även på gymnasiet (där samhällskunskapskursen är olika stor beroende på 

utbildningsprogram) kunde tiden ses som en svårighet och avgörande för det formativa 

bedömningsarbetet. En av gymnasielärarna som arbetar på ett yrkesprogram där kursen endast

ges på 50 poäng menade att bedömningarna oftast blir summativa, då tiden inte räcker till.  

Svårigheterna är framförallt tiden när jag har en 50p kurs och där det är väldigt mycket 

kunskapsmål som ska rymmas, då blir det en svårighet att bedöma någonting formativ. Det blir 

oftast att jag gör ett ämnesområde sen hoppar vidare. Jag vill ha en formativ bedömning men i 

mångt och mycket blir det en summativ bedömning i slutändan då (G1).

På gymnasiet tycks kursens storlek och längd ha inverkan på det formativa arbetet. På de 

teoretiska gymnasieprogrammen är samhällskunskapskursen längre, men även här verkar 

tiden vara avgörande för att läraren ska kunna arbeta formativt.    

Bedömning för lärande är jättebra men tar mycket mera tid. Jag skulle kunna ägna lika mycket tid 

åt exempelvis återkoppling som jag ägnar åt undervisning och det finns det inte utrymme för. Det 

är faktiskt helt omöjligt att arbeta så pass mycket med återkoppling som jag själv vill (G2). 

Även om formativa bedömningstekniker tycks förekomma oftare på de teoretiska 

programmen så är tidsaspekterna avgörande även här. 

Det framstår således utifrån alla fyra intervjuerna som att tiden ha en stor inverkan på det 

formativa bedömningsarbetet. En viss skillnad kan noteras mellan högstadiet och gymnasiet, 

där högstadielärarna tycks se ämnets stoffträngsel som anledningen, medan gymnasielärarna 

istället ser kursens storlek och längd som anledningen. En skillnad mellan 

gymnasieprogrammen kan också noteras, där bedömningarna på yrkesprogrammen verkar ske

summativt, då kursen är kort och tiden inte räcker till. På de teoretiska gymnasieprogrammen 

tycks ett formativt arbete förekomma i allt större utsträckning, även om tidsaspekterna gör det

svårt för lärarna att arbeta så mycket som de själva vill med formativ bedömning. 

Ämnets sammansatta karaktär, alla de olika inslag och den stoffträngsel som det innebär, 

utgör enligt lärarna således ett hinder för att arbete med formativ bedömning. De har så 

mycket de måste ”hinna med” att undervisa om, att återkopplingen till eleverna får stå 

tillbaka. 
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4.3.2 Ett ämne med inslag av formativa bedömningstekniker - men olika förhållningsätt 

Att tiden är avgörande för det formativa bedömningsarbetet är här ovan tydligt. Utifrån alla 

fyra lärarintervjuerna kunde dock formativa förhållningsätt urskiljas, genom att lärarna 

beskrev sin formativa bedömningspraxis, utan att intervjufrågor berörande de formativa och 

summativa bedömningsdiskurserna ens hade kommit på tal. 

Återkoppling

Högstadielärarna lyfter båda fram återlämningen av skriftliga prov som tillfällen för 

återkoppling, den ena i skiftlig form och den andra i muntlig.

När jag ger tillbaka ett prov så kan jag liksom skriva så här, att det här bör du utveckla. Att man 

liksom då försöker i positiva ordalag helt enkelt skriva vad de ska tänka på.  Det kan vara att föra 

mer komplexa resonemang eller fördjupa någonting (H2). 

Jag försöker alltid när man har haft de här tillfällena med skriftlig produktion eller prov, eller 

inlämningsuppgift att man har en tid med varje elev och pratar med dem. Att i varje arbetsområde 

försöka få till feedback det är absolut nödvändigt, man vill ju att de ska känna till vad som de gjort 

bra och hur de skulle kunna tänkt annorlunda (H1). 

På högstadiet kan viss skillnad i lärarnas återkopplingsarbete noteras. Att båda lärarna 

använder denna bedömningsteknik i samhällskunskapsämnet är ett faktum, men den ges till 

uttryck i både skriftlig och muntlig form. Det verkar däremot som att båda högstadielärarnas 

återkoppling först kommer till uttryck efter ett skriftligt prov eller inlämningsuppgift som 

eleverna har avslutat. 

Även på gymnasiet tycks den formativa återkopplingen ha en framträdande roll i 

bedömningsarbetet. Men här tycks återigen tiden ha en negativ inverkan på återkopplingens 

utsträckning i undervisningen. 

Tyvärr är det så att man har lite tid och rätt så stora klasser. Sen att man har samhällskunskap en 

gång i veckan med eleverna, men man måste skapa sig tid och framförallt se till så att eleverna vet 

vad de kan göra bättre till nästa gång. Den feedbacken är väldigt viktig för att kunna uppfylla 

kraven (G1). 

Det går att korta ner återkopplingen genom att spela in den, men det här tycker jag är det mest 

problematiska faktiskt, för jag vill ju använda återkoppling för det är ett bra pedagogiskt verktyg, 

men den tar tid (G2). 
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Båda gymnasielärarna ser återkopplingen i ämnet som viktig, där ena gymnasieläraren 

beskriver det som ett pedagogiskt verktyg. De menar att återkopplingen tydliggör för vad och 

hur eleverna ska nå ett visst kunskapskrav. Tiden och de stora klasserna kan vara ett problem 

till varför bedömningstekniken inte används i ännu större utsträckning. 

Som synes arbetar alla fyra lärarna med återkoppling, men genom lite olika förhållningsätt. På

högstadiet tycks lärarna arbeta för att ge eleverna positiv feedback. Där de helt enkelt får reda 

på vad de framförallt har gjort bra, men också vad de kan utveckla till nästa gång. På 

gymnasiet är återigen tiden avgörande för återkopplingsarbetet och en av lärarna har börjat 

spela in sin återkoppling för att hinna ge denna, eftersom att hen ser denna teknik som ett 

viktigt och bra pedagogiskt instrument. 

Kamrat- och självbedömning

Vid alla fyra intervjuerna började lärarna själva att diskutera sitt arbete med antingen kamrat- 

eller självbedömningar som skedde med jämna mellanrum. Två av lärarna beskrev 

kamratbedömning som sådan: ”Genom kamratbedömning försöker eleverna förstå 

betygskriterierna tillsammans och att man ser en tydlig utvecklingsprocess hos dessa” (G2), 

eller som den ena av högstadielärarna uttryckte sig: 

Kamratbedömning tycker jag är bra. Det handlar ju om att försöka få ihop de eleverna som är 

trygga med varandra (H1). 

Kamratbedömningar skapar enligt denne lärare alltså en relation mellan eleverna som gör de 

mer trygga med varandra. En av lärarna på gymnasiet beskrev däremot att eleverna behöver 

tränas in i kamratbedömningar för att de ska bli bra och användbara i lärandesyfte.   

Man kan göra kamratbedömningar väldigt mycket enklare i tvåan och trean när de har tränat på 

det. Kamratbedömning måste bli bra för annars leder det ingen vart, här måste eleverna gå in och 

träna sig själva. Men kamratbedömning har jag absolut i samhällskunskapen, där de kanske ger 

direkt feedback till varandra efter en muntlig presentation, liksom två bra saker med framträdandet

och någonting som de kan tänka på och göra bättre till nästa gång (G1).  

Att arbeta med kamratbedömningar genom direkt feedback till sina klasskamrater efter en 

muntlig redovisning är ett sätt att arbeta med kamratbedömningar. Ett annat är att göra 

kamratbedömningar på ett skriftligt arbete som en av lärarna på högstadiet.
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Eleverna kanske har gjort någon form av arbete och så kan jag ta in två stycken elever som ligger 

lite ifrån varandra, där den ena skrivit bättre än den andra. Sen ställer jag frågan om vad som 

skiljer dessa två arbeten mot varandra, varför det här arbetet är bättre än det andra. Det brukar visa 

sig ganska tydligt, och det är ganska populärt eller populärt kanske det inte är men de flesta tycker 

ändå att det går bra uppfattar jag det som (H1). 

Självbedömningar där eleverna själva får vara delaktiga i bedömningsprocessen och sitt eget 

lärande lyfts fram, om än i mindre utsträckning än kamratbedömning, då tre av de fyra lärarna

förde fram kamratbedömningar före självbedömningar. Självbedömningar verkar enligt 

lärarna nämligen vara svårare att genomföra och inte generera lika hög utvecklingsprocess 

som kamratbedömningar. Läraren på det studieförberedande gymnasiet uttalade sig såhär: 

Det faller inte så väl ut som kamratbedömning, men det är möjligt att i årskurs 3 ju närmre man 

kommer slutet, att eleverna vill veta vart det kan ha gått snett men i årskurs 1 och 2 har 

självbedömningar inte riktigt fungerat sådär jättebra (G2). 

En av högstadielärarna arbetar däremot en hel del med självbedömning, där syftet är att varje 

elev ska få en ”aha” upplevelse med förståelsen om hur hen kan få ett högre betyg om han 

eller hon bara svarar lite annorlunda.   

Det förekommer, ofta eller ja senast så fick de bedöma sig själva. Då fick eleverna svara på ett 

antal frågor och sen tog jag in dessa för bedömning, sen lämnade jag tillbaka det till dem och de 

fick t.o.m. facit och sen fick de kolla hur de skulle svarat för att få högre poäng. Sedan fick 

eleverna fylla i antalet E belägg, C belägg och A belägg och liksom räkna ihop själva. För att 

upptäcka att jaha om jag hade svarat på det här viset då hade jag nog haft mycket högre betyg 

(H2).  

Som synes kan viss skillnad noteras både gällande skolnivå och arbetsätt. Under intervjuerna 

tenderade kamratbedömningar att vara vanligare än självbedömningar, även om de fyra 

lärarna använder sig av båda teknikerna i sin undervisning. De reflektioner som görs kring 

detta framhåller att kamratbedömningar är en mer utvecklingsinriktad lärandeprocess och att 

den samtidigt skapar trygghet mellan eleverna, medan självbedömning i viss mån ses som 

svårare att arbeta med. 

Här kan emellertid skillnader noteras i lärarnas synsätt på elevernas förmåga. En av 

gymnasielärarna framhåller att eleverna möjligen är redo för självbedömning i årskurs 3, 

medan en av högstadielärarna arbetar kontinuerligt med detta. 
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Bedömningsmatriser

De båda gymnasielärarna samt en lärare på högstadiet beskriver under intervjuerna sitt arbete 

med bedömningsmatriser, som ett sätt att tydliggöra kunskapsmålen och betygskriterierna för 

eleverna. En av gymnasielärarna uttryckte sig så här när frågan kring matriser kom på tal. 

Jag använder rätt så mycket bedömningsmatriser i samhällskunskap. Vi har liksom 

uppgiftsmatriser, när man gör en uppgift så är det vissa saker som jag bedömer i den uppgiften. 

Där ska eleverna vara informerade om vad det är de blir bedömda i (G1).

Att göra uppgiftsmatriser är ett sätt att arbeta formativt, eftersom dessa informerar eleverna 

om vad och hur de blir bedömda på olika arbetsmoment i ämnet. Två andra lärare beskriver 

istället sitt arbete med att klargöra lärandemålen för varje arbetsområde. 

Jag försöker göra bedömningsmatriser för varje ämnesområde (G2).

Innan varje arbetsmoment berättar jag för eleverna, att det är det här vi ska göra och att det här är 

kunskapskraven (H2). 

Att tydliggöra och informera eleverna för de olika kunskapskraven vid varje arbetsområde är 

också ett sätt att arbeta formativt. En av lärarna på högstadiet företräder däremot ett delvis 

annorlunda synsätt när matrisfrågan kom på tal.  

Vi har bedömningsmatriser, men jag kanske inte är så bra på att använda dem eller liksom lägga 

fram dessa och berätta att du når det här och det här målet. För mig handlar det mer om att jobba 

med att visa vad som är kvalité, för det går igen egentligen i alla SO-ämnena (H1). 

Bedömningsmatriser spelar en roll för alla lärare, men de förhåller sig till och använder dem 

på lite olika sätt. En av lärarna på högstadiet samt gymnasieläraren på det teoretiska 

programmet tycks arbeta med matriser utformade för varje arbetsområde, en viss skillnad i 

jämförelse mot läraren på yrkesgymnasiet som utformar sina matriser efter varje uppgift, och 

kallar dessa för uppgiftsmatriser. En av högstadielärarna distanserar sig från matriser, och 

säger att hen inte är så bra på att använda de som finns. Hen försöker istället visa eleverna vad

kvalitet är. 
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4.4 Bedömningsarbetet inom olika arbetsområden

Nedan presenteras analysen och de resultat som tagits fram utifrån studiens tredje 

frågeställning: - Vilket eller vilka arbetsområden inom ämnet samhällskunskap skapar 

möjligheter för formativ bedömning? De teman som identifierats i relation till hur lärarna 

beskriver sitt formativa bedömningsarbete är 1. Arbetsområdena har betydelse. 2. Formativ 

bedömning i samhällskunskapens olika arbetsområden.

4.4.1 Arbetsområdena har betydelse

Att arbetsområdena i ämnet har betydelse för valet av redovisnings- och examinationsform 

visar sig under intervjuerna, då tre av de fyra lärarna förde fram olika resonemang kring detta.

En av högstadielärarna påpekar att vissa arbetsområden passar bättre för muntliga 

examinationer. 

Det finns vissa områden i samhällskunskapsämnet som passar mycket bättre för muntligt än 

skriftligt. Jag brukar ha muntligt när det kommer till lag och rätt och jag tror media där brukar jag 

ha muntligt också, de kunskapskraven lämpar sig bäst för muntligt tycker jag (H2). 

Även på gymnasiet diskuterar lärarna att olika examinationsformer passar för olika 

arbetsområden i samhällskunskapsämnet och att vissa områden lämpar sig bättre för muntliga 

redovisningsformer.  

Vissa områden passar ju för vissa saker, som sociala frågor där man kanske har mer av muntlig 

framställning och det går lättare att diskutera. Så visst finns det områden som är enklare att få upp 

en diskussion i än andra (G1).

Gymnasieläraren som arbetade på det studieförberedande programmet uttryckte sig samtidigt 

i termer av att arbetsområdet politik lämpar sig bra för skiftliga prov, genom dess 

karaktärsuppbyggnad.

I arbetsområdet kring politik är det så mycket listor som jag kan göra, liksom att eleverna ska 

kunna organisationens uppbyggnad som riksdag och regering. Det är så lätt att testa genom ett 

skriftligt prov (G2).  

Av intervjuerna att döma har arbetsområdena betydelse, då det finns områden i ämnet 

som lämpar sig bättre för olika typer av examinationsformer. Den ena av 

högstadielärarna ser arbetsområdena kring lag och rätt och media som passande för 
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muntliga examinationsformer. En viss skillnad kan noteras där gymnasielärarna istället 

diskuterar sociala frågor som lämpligt frö muntliga framträdanden, samtidigt som de 

kan urskilja politikområdet som lämpligt för skiftlig produktion i och med dess 

karaktärsuppbyggnad.  

4.4.2 Formativ bedömning i samhällskunskapens olika arbetsområden

När lärarna diskuterar sitt formativa arbete, ställdes en följdfråga om den formativa 

bedömningen skilde sig åt beroende på vilket ämnesområde som bedöms. Svaret jag får från 

alla fyra lärarna är att det alltid går att arbeta med formativt inom samhällskunskapsämnets 

alla arbetsområden, och att de försöker få in det så ofta som möjligt i undervisningen, 

eftersom de ser den formativa bedömningen som en viktig lärandeprocess för eleverna.   

Om tiden finns så kan jag självklart jobba formativt med allting i samhällskunskap. Det är liksom 

upp till läraren att lägga upp en planering och sådana saker (G1).

För min del spelar det där ingen roll vilket arbetsområde det gäller eller om jag exempelvis väljer 

att ha ett muntligt prov eller skriftligt prov, utan det formativa finns med hela tiden och alltid (H2).

Valet av examinationsform tycks inte påverka det formativa arbetet inom ett visst 

arbetsområde, däremot kan det finns tillfällen när läraren stressar vid bedömningsprocessen, 

så att det formativa arbetet blir lidande.   

Ibland stressar man nog på lite för mycket utan att komma till det här stället där man ger feedback 

som man skulle vilja. Men jag ser ingen skillnad i de olika arbetsområdena i samhällskunskap, nej 

det tycker jag inte (H2). 

Även om lärarna hävdar att ett formativt arbete är möjligt inom alla av samhällskunskapens 

arbetsområden, kan gymnasielärarna urskilja ett antal arbetsområden som är svårare att 

använda i formativt syfte. 

De politiska systemen och sådana saker kan vara rätt så svårt att jobba formativt med, det kan jag 

nog säga (G1).     

Ja jag tycker att det är svårare att arbeta formativt kring poltiken och ekonomin, det är så lätt att 

testa elevernas kunskaper här, summativt alltså (G2). 

På både högstadiet och gymnasiet går det att urskilja ambitioner om och tankar om att 
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det går att arbeta formativt i de flesta arbetsområden. Men även om de fyra lärarna 

påtalar sitt formativa arbete inom samtliga arbetsområden i ämnet, kan en viss skillnad 

kan noteras där gymnasielärarna plockar ut ekonomi och politikområdena som mer 

lämpliga för summativ diskurs. Under intervjuerna framgick det att ”Det är enkelt att 

testa om eleverna kan de politiska systemen” (G2).  Lärarna påtalade samtidigt stress 

som en bidragande faktor för den formativa återkopplingen. Stress i form av 

tidsaspekter var också något som ena gymnasieläraren diskuterade och såg som den 

stora orsaken till att arbeta formativt i ännu större utsträckning. 

4.5 Sammanfattning

Hela resultatkapitlet visar att samhällskunskapsämnet upplevs som sammansatt, och 

inkluderar bland annat ett särskilt fostransuppdrag. Men även om perspektivet och ämnets 

ansvar kring demokratifostran betonas, verkar den inte i särskilt hög grad göras till föremål 

för ”prövning” och bedömning, även om ämnets styrdokument visar att ämnet bland annat 

syftar till att eleverna utvecklar kunskaper och förmågan att reflektera över vad som utmärker 

ett demokratiskt samhälle (se vidare 2.2.1). 

Det verkar samtidigt som att skriftliga bedömningsuppgifter dominerar undervisningen, både 

på högstadiet och gymnasiet, även om lärarna försöker arbeta variationsmässigt. En viss 

skillnad kan noteras då traditionella skriftliga prov verkar vara vanligare på högstadiet, medan

gymnasielärarna möjligen känner sig tryggare i sin ämnesidentitet och att eleverna på denna 

skolnivå kanske upplevs mer kapabla att både skriva andra typer av uppgifter och diskutera 

muntligt i olika former.    

Alla fyra lärarna tilltalas av formativ bedömning (bedömning för lärande), och försöker på 

olika sätt använda sig av detta, vilket tyder på att de ser denna bedömningsdiskurs som en bra 

lärandeprocess för eleverna. Över lag finns likheter i den formativa användningen 

(återkoppling etc.), men också några nyanser exempelvis visar sig lite olika synsätt på 

självbedömning och matriser. De flesta områden framhålls som möjliga att arbeta med 

formativ bedömning inom, ändå tycks gymnasielärarna finna områdena (ekonomi och politik)

som svåra att arbeta med formativt. De båda arbetsområdenas karaktär upplevs nämligen 

passa bättre för en summativ bedömningsdiskurs.  

Slutligen anses av de intervjuade lärarna att den formativa bedömningen tar mycket tid i 

anspråk, och att lärarna arbetar mindre med detta än de skulle vilja. Ämnets sammansatta, 
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karaktär, stoffträngsel och korta kurser (framförallt på yrkesgymnasium), lyfts fram i relation 

till tidspressen och som potentiella anledningar till den minskande formativa användningen i 

samhällskunskapsundervisningen.    
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5. Diskussion

Kapitel 5 är uppbyggt på tre delar, först behandlas studiens resultat i relation till teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Därefter följer delen om metoddiskussion där en 

bedömning av studiens styrkor och svagheter berörs. Den avslutande delen redogör till sist för

studiens avslutande reflektioner. 

5.1 Resultatdiskussion

Följande tre delar kommer att diskutera högstadie- och gymnasielärarnas beskrivning av sin 

syn på bedömning i samhällskunskap, hur det formativa bedömningsarbetet ser ut i ämnet 

samt vilket eller vilka arbetsområden som skapar möjlighet för formativ bedömning i 

samhällskunskap. Först kommer däremot en diskussion kring lärarnas syn på 

samhällskunskapsämnet med fokus på demokratifostransuppdraget att föras nedan. 

I forskningen beskrivs att samhällskunskapsämnet skiljer sig gentemot andra skolämnen, 

genom dess stoffträngsel och två huvuduppdrag (kunskaps- och fostrandeuppdrag). Tidigare 

forskning diskuterar bland annat att undervisningen i ämnet ska utveckla eleverna till 

demokratiska medborgare (Sandahl 2011:175). Det visar också styrdokumenten, som 

beskriver att ämnet syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper inom 

demokrati (Gy 11:143). I det hänseendet blir emellertid perspektivet intressant att diskutera, 

då studiens resultat tyder på att alla fyra lärarna upplever samhällskunskapsämnet som 

sammansatt och betonar ett särskilt fostrandeuppdrag, men att uppdraget inte i särskilt hög 

grad görs till föremål för ”prövning” och bedömning. 

På vilket sätt lärarna testar elevers demokratikunskaper utan prövning framkommer inte 

heller. Det kan samtidigt ha att göra med att jag inte ställde några efterkommande följdfrågor 

inom just det området. Resultatet ger oss dock en bild av att samhällskunskapslärare liksom 

tidigare forskning, ser demokratiuppdraget som viktigt och något som genomsyrar 

undervisningen och ämnets karaktär.  

5.1.1 Bedömningspraxis i ämnet samhällskunskap

Alla fyra lärarna uttrycker att variation gällande redovisnings- och examinationsformer är 

viktigt, dock betonar lärarna på skilda sätt att skriftliga prov och uppgifter är centrala i ämnet.

På högstadiet tenderar skriftliga traditionella prov vara vanligaste examinationsformen, 

medan eleverna på gymnasiet tycks upplevas mer kapabla att både skriva andra typer av 
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uppgifter och diskutera muntligt i olika former. 

Min studie tyder således på att lärarna är dubbeltydiga, då de å ena sidan uttrycker ett 

variationsmässigt spår, men å andra sidan betonar att skriftliga prov och uppgifter är den 

dominerande examinationsformen i ämnet. Att SO-lärarna på högstadiet är mer ”pressade” av 

att ha fyra ämnen som kräver tydlig dokumentation, medan gymnasielärarna kanske känner 

sig trygga i sin ämnesidentitet, kan eventuellt vara en förklaring till att högstadielärarna 

använder mer skiftliga prov i undervisningen. Ytterligare en potentiell anledning torde vara 

begreppskaraktären som skapar utrymme för skiftliga produktionsformer. Den ena 

gymnasieläraren såg samtidigt att olika arbetsområden i ämnet är enkla att testa genom 

skiftlig produktion.  

I forskningen beskrivs summativ bedömning samverka med någon typ av betygsättning, 

omdöme eller rangordning av elevers arbetsprestationer, med syftet att uppmärksamma vad en

elev har för kunskaper i ett specifikt ämne (Korp 2003:77). Tidigare forskning visar att 

skriftliga uppgifter är vanliga i samhällskunskapsämnet, och att dessa främst används i 

summativt syfte (Jansson 2011:150). Det visar också andra studier som samtidigt framhåller 

att detta till stora delar beror på att läraren då är i närkontakt med betygsättningen (Grönlund 

2011:113). Min studie tyder således på liknande resultat och kan ge en bild av att 

samhällskunskapslärare betonar skiftliga prov och uppgifter som centrala i ämnet, och på så 

vis förhåller sig till en summativ diskurs i detta anseende. 

Sammanfattningsvis kan samhällskunskapslärares syn på bedömning förstås i termer av den 

sociokulturella lärteorin, där lärarens uppgift blir att både förklara hur elevers kunskaper 

utvecklas, men också redogöra för vilka som inte lyckas tillgodogöra sig dessa (Säljö 

2014:18). Även om lärarna i studien inte diskuterar den sociokulturella lärteorin som sådan, 

kan jag urskilja en nyans där samhällskunskapslärare använder sig av skiftliga prov och 

uppgifter för att på ett enkelt sätt förklara för eleverna hur de ligger till kunskapsmässigt. 

Att utvärdera kunskaper på ett sådant sätt passar inte för alla elever, tidigare forskning 

diskuterar bland annat att summativa bedömningar skapar betygsorienterande snarare än 

lärandeorienterade elever (Grönlund 2011:117), och kan leda till att motivationen i 

klassrumsundervisningen påverkas negativt, då eleverna enbart fokuserar på betygen och inte 

lärandet i sig. Ett viktigt inslag kan därmed vara att variera examinationsformen, vilket ökar 

chansen till att eleverna blir inre motiverade (Ryan & Deci 2000:76) och ser lärandet som det 
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viktiga och inte tvärtom. 

Min studie ger till sist en bild av att samhällskunskapslärare har en vilja att variera sin 

undervisning även om den summativa bedömningen med skriftliga prov och uppgifter tycks 

vara den dominerande examinationsformen för ämnet i stort. 

5.1.2 Formativ bedömning i praktiken

Mina resultat visar att alla intervjuade lärare tilltalas av formativ bedömning och försöker på 

olika sätt använda sig av detta. I forskningen beskrivs formativ bedömning som ett ideal och 

den bästa lärandeprocessen för att utveckla elevers kunskaper i klassrummet (se t.ex. Black & 

Wiliam 1998). Det tyder på att idéerna om den formativa bedömningsdiskursen som ett ideal 

är besvarade och något som samhällskunskapslärare vill förhålla sig till och arbeta med i sin 

undervisning. Detta kan förstås i termer av den sociokulturella lärteorin, där samverkan 

mellan olika individer spelar in på vad och hur mycket en människa lär sig (Dysthe 2003:43). 

Samhällskunskapslärarnas vilja att arbeta med formativ bedömning och samverkan med 

eleverna för att utveckla deras kunskaper på vägen mot lärandemålen är tydlig, även om de 

inte använder begreppet sociokulturell lärteori i intervjuerna. 

Min studie tyder på likheter i lärarnas användning av den formativa bedömningsdiskursen, 

men vissa nyanser kan urskiljas, bland annat har de något skilda synsätt på självbedömning 

och arbete med bedömningsmatriser. Att samhällskunskapslärare förhåller sig till den 

formativa bedömningen visar att deras lärande utgår ifrån den proximala utvecklingszonen, 

även om de inte talar i dessa termer och använder begreppet i sina resonemang. Det centrala 

inom denna teori bygger på att pedagogen förtydligar vad eleven klarar med hjälp- och 

stödinsatser, men också vad eleven klarar av att utföra på egen hand (Imsen 2006:316). Det 

ger oss en bild av att samhällskunskapslärare använder olika formativa tekniker, som ett 

pedagogiskt verktyg och hjälpinsats för att utveckla elevers kunskaper och lärande.                  

I min undersökning arbetar alla intervjuade lärarna med återkoppling, men har olika 

förhållningsätt till denna bedömningsteknik. Tidigare forskning visar att återkoppling är den 

mest effektiva metoden för att öka lärandet (Hattie & Timperley 2007:81), och det finns också

studier som visar att lärandet utvecklas när feedback ges och betyg inte finns med i bilden 

(Lundahl 2011:61). Min studie visar således att lärarna använder återkopplingen som ett 

pedagogiskt instrument i undervisningen och hjälpinsats för att utveckla lärandet. Detta kan 
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förstås i termer av Wiliams nyckelstrategi, ge feedback som för eleverna framåt (Wiliam 

2011:12), för även om lärarna inte för några resonemang kring nyckelstrategibegreppet ger 

det en bild av att samhällskunskapslärare arbetar med feedback i undervisningen och ser detta 

som en effektiv metod för elevers lärandeprocess. 

Även om återkoppling är effektivt för lärandet och resultatet visar att 

samhällskunskapslärarelärare arbetar med denna teknik, så finns faktorer som påverkar om 

lärandet blir positivt eller negativt (Jönsson 2013:88). Högstadielärarna i studien använder sig

av både skriftlig och muntlig återkoppling till sina elever. I tidigare forskning diskuteras att 

skiftlig återkoppling går över i en summativ diskurs, vilken hindrar det formativa lärandet 

framåt samt förstärker ett prestationsinriktat klassrumsklimat (Grönlund 2011:130). Min 

studie tyder således på att lärarna till viss del använder en summativ återkopplinsstrategi och 

bedömning mot sina elever, vilket ökar risken för ett prestationsinriktat klassrumsklimat. 

Min undersökning visar att alla fyra lärarna tilltalas av både kamrat- och självbedömningar i 

undervisningen, även om vissa skillnader i deras synsätt på självbedömning kan 

uppmärksammas. I grund- och gymnasieskolans läroplaner beskrivs att skolans mål är att 

varje elev tar ansvar för sitt eget lärande och kan bedöma sina studieresultat och 

utvecklingsbehov i förhållande till de uppsatta kraven (Gy 11:14), samt att varje elev 

utvecklar förmågan att ställa egen och andras bedömning i relation till sina egna 

arbetsprestationer (Gy 11:18). Tidigare forskning visar också på att självbedömningar i 

samhällskunskapsämnet är viktigt, då det inte bara utvecklar lärandet utan också självkänslan 

(Andersson 2000:271). Detta kan förstås i termer av Wiliams nyckelstrategier, nämligen att 

aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra och aktivera eleverna som ägare 

av sitt eget lärande (Wiliam 2011:12). Lärarna använder dock inte dessa begrepp i sina 

resonemang, men de visar ändå på att samhällskunskapslärare följer skolans mål, och 

nyckelstrategierna genom användandet av de båda bedömningsteknikerna. 

Resultatet visar att kamratbedömningar är allt vanligare, då lärarna upplever att denna teknik 

skapar trygghet mellan eleverna, samtidigt som de ser denna som mer utvecklingsinriktad. I 

tidigare forskning ses kamratbedömningar som en god metod, och utvecklar eleverna till att 

bli bättre på att bedöma sina egna arbeten när de får träna på att bedöma andra, liksom att det 

förstärker det egna lärandet hos eleverna (Lundahl 2011:138). Detta kan förstås i termer av 

den proximala utvecklingszonen där utmaningen sägs vara att få barnet (eleverna) att arbeta 

ihop för att utveckla lärandet (Imsen 2006:316). Att lärarna i studien vanligtvis använder 
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kamratbedömningar, visar således att samhällskunskapslärare inte ser detta som någon större 

utmaning, utan tvärtom som ett lättsamt och effektivt sätt att utveckla elevernas 

lärandeprocess. 

Bedömningsmatriser spelar en roll för alla fyra lärarna i studien, även om de förhåller sig till 

och använder dem på lite olika sätt. De flesta lärarna tycks arbeta med matriser utformade för 

varje arbetsområde i samhällskunskapsämnet. I tidigare forskning diskuteras att 

bedömningsmatriser klargör hur bedömningen av de olika kunskapsmålen kommer att gå till 

(Lundahl 2011:93). Detta kan förstås i termer av Wiliams nyckelstrategi klargöra, förstå och 

dela lärandemålen (Wiliam 2011:12). Som jag tidigare nämnt använder lärarna själva inte 

begreppet, men genom deras uttalanden ger det en bild av att samhällskunskapslärare 

använder bedömningsmatriser för att tydliggöra vad eleverna ska arbeta med i 

undervisningen, och på vilket sätt de ska göra det. 

Alla fyra samhällskunskapslärarna uttrycker samtidigt under intervjuerna att den formativa 

bedömningen tar mycket tid i anspråk, och att de gärna skulle vilja arbeta mer med denna 

bedömningsdiskurs än vad de gör i dagsläget. Potentiella anledningar till den minskande 

användningen av formativ bedömning, tycks vara ämnets sammansatta karaktär, stoffträngsel 

och korta kurser (särskilt på yrkesgymnasium). 

I forskningen diskuteras att samhällskunskapsämnet genom tiden har präglats av en 

stoffträngsel med flera olika ämnesinnehåll (Bronäs & Selander 2002:76). Det har också 

andra studier kunnat visa, där det beskrivs att ämnets stoffträngsel, tycks vara en förklaring 

till den tidsbrist som lärarna upplever och den största anledningen till att den formativa 

bedömningen blir lidande (Grönlund 2011:117). Även min studie tyder på att lärarna har 

mycket de måste ”hinna med” att undervisa om i ämnet, vilket hindrar den formativa 

bedömningen där exempelvis återkoppling till eleverna får stå tillbaka, för ämnets 

stoffträngsel.  

Detta ger oss en bild av att idéerna om formativ bedömning är något som 

samhällskunskapslärare upplever som tidskrävande. Detta kan förstås i termer av att den 

proximala utvecklingszonen blir lidande, då denna bygger på att pedagogen förtydligar vad 

eleven klarar av med hjälp- och stödinsatser och vad hen klarar av på egen hand (Imsen 

2006:316). Om den formativa bedömningen därmed ses som tidskrävande kommer läraren ha 

svårt att klargöra detta för varje elev, då tiden till att använda hjälpinsatser (som formativa 
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bedömningstekniker) inte räcker till. Lärarna i studien använder inte begreppet proximal 

utvecklingszon, men att de vill utveckla elevernas kunskaps- och lärandeprocess är däremot 

tydligt, även om tiden alltså ses som en avgörande aspekt för hur mycket de kan arbeta med 

formativ bedömning.

5.1.3 Bedömningsarbetet inom olika arbetsområden

Innan jag redogör för den sista delen i resultatdiskussionen, vill jag påpeka att det utifrån 

mina litteratursökningar inte har upptäckts så mycket forskning som rör 

samhällskunskapslärares arbete med bedömning i olika ämnesområden. Troligtvis beror det 

på att det samhällsdidaktiska forskningsområdet är ett relativt nytt fenomen, där forskningen 

hittills har fokuserat på kunskaps- och fostransuppdraget i ämnet. Nedan redogörs därmed 

framförallt för slutsatser kring hur bedömningen går till inom ämnets olika områden. 

Resultatet visar på att lärarna upplever att arbetsområdena har betydelse för valet av 

examinationsform. Att ämnet präglas av en stoffträngsel med flera olika arbetsområden har 

framhållits i tidigare studier (Bronäs & Selander 2002:76).  Min studie visar att 

högstadielärarna tycks se momenten lag och rätt samt media vara mer passande för muntliga 

presentationer, medan sociala frågor ses som passande för en muntlig examinationsform på 

gymnasiet. På gymnasiet tycks dessutom politikområdet vara mer lämpligt för skriftlig än 

muntlig produktion, eftersom det området ses som är svårdiskuterat. Detta kan förstås i termer

av den proximala utvecklingszonen, som handlar om att hjälpa eleven att nå uppgiften eller 

målet på egen hand (Imsen 2006:316). Det tolkar jag som att samhällskunskapslärare i sin 

undervisning, hela tiden och inom varje arbetsområde ska arbeta för att eleven ska klara av 

uppgiften själv. Att olika bedömningar passar för olika saker är således tydligt, då det ger en 

bild av att samhällskunskapslärare arbetar mot att eleverna ska klara av att nå de uppsatta 

målen även på egen hand efter avslutad skolutbildning. 

Att arbeta med formativ bedömning i samhällskunskaps olika arbetsområden blir därmed 

också av stor vikt. Det saknas i dagsläget studier som redogör för formativt arbete inom olika 

arbetsområden i samhällskunskap, däremot beskriver tidigare forskning att formativt arbete 

behöver ske ofta och i korta cykler (Wiliam 2009:30). Det kan tolkas som att 

samhällskunskapslärare oavsett arbetsområde behöver arbeta med formativa 

bedömningstekniker så ofta som möjligt, eftersom att korta cykler ger bäst effekt på lärandet 

(Wiliam 2009:30).  
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Studiens resultat kan uppvisa en viss nyansskillnad mellan högstadiet och gymnasiet. På båda 

skolnivåerna anser lärarna att det går att arbeta formativt inom de flesta arbetsområdena, men 

gymnasielärarna beskriver samtidigt att politik och ekonomiområdena är enklare att bedöma i 

en summativ diskurs. Läraren på det studieförberedande gymnasiet uttryckte sig att det är 

enkelt att testa eleverna inom dessa arbetsområden. 

Min undersökning kan således tyda på att samhällskunskapslärare på gymnasiet upplever 

dessa områden som mer annorlunda i karaktärsformen. Lärare kan inom dessa arbetsområden 

på ett mycket enkelt sätt utforma skriftliga prov eller uppgifter där enbart elevernas kunskaper

testas för att sedan betygsättas. Den formativa bedömningen med bl.a. feedback blir därmed 

inte aktuell inom dessa arbetsområden, eftersom dessa har summativa karaktärsdrag.   

5.2 Metoddiskussion

Mitt syfte med studien har varit att undersöka högstadie- och gymnasielärares syn på 

bedömning i ämnet samhällskunskap, samt vilka arbetsområden lärarna anser skapar 

möjligheter för formativ bedömning. Att diskutera trovärdigheten för studien är således av 

stor vikt. Ett första klargörande är att denna undersökning bygger på fyra intervjuade lärare, 

därmed kan resultatet inte ses som generellt för samtliga samhällskunskapslärare i landet. 

Däremot kan svaren ge en bild av hur högstadie- och gymnasielärare upplever 

bedömningspraxis, och en vidare förståelse för deras syn på ämnet. Ahrne och Svensson 

(2015) redogör för att det sällan räcker med att intervjua en eller två respondenter för att 

studien ska bli representativ. Det talas ofta om att forskaren ska uppnå en teoretisk mättnad 

där nya fynd inte uppkommer, utan där samma svar återkommer vid varje intervju (Ahrne & 

Svensson 2015:42).

Jag tolkar detta som att denna studie skulle kunnat ha haft fler respondenter, men genom 

undersökningens strategiska urval har jag ändå kunnat skapa variation och olikheter i vissa 

anseenden hos intervjupersonerna. Studiens trovärdighet har stärkts av mitt urval där 

respondenterna i studien besitter egenskaper som minst två års yrkeserfarenhet och behörighet

i samhällskunskapsämnet. Vidare eftersökte jag respondenter som arbetade på skolor belägna 

i både låg- och högstatusområden, att de arbetade på olika skolnivåer (högstadiet och 

gymnasiet) och olika gymnasieprogram (yrkes- och studieförberedande). I studien arbetar 

hälften av de intervjuade högstadielärarna i ett lågstatusområde, medan gymnasielärarna 

arbetar på olika gymnasieprogram, därmed kan även dessa variationer slås fast. 
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Att jag eftersökte lärare från båda skolnivåerna, beror framförallt på att det saknas 

samhällkunskapsdidaktiska intervjustudier med högstadielärare. Jag tror dessutom att 

skillnader gällande elevernas intressen och ambitionsnivåer skiljer sig skolnivåerna emellan, 

något som kan påverka lärarnas upplevelser av bedömningen i ämnet. Högstadielärare arbetar 

dessutom i ett SO-block med fyra olika ämnen, medan gymnasielärarna kan känna sig 

tryggare i sin ämnesidentitet och lägga mer tid till det specifika ämnet. 

Jag eftersökte dessutom variation i respondenternas kön, där målet är att ha en jämnfördelad 

könsidentitet bland lärarna. I studien är hälften av respondenterna således män, och hälften 

kvinnor. Genom studiens strategiska urval, har jag genom de fyra intervjuade lärarna skapat 

variation och kunnat följa mitt ideala urval som var tanken från början. Trovärdigheten anser 

jag har stärkts genom detta urval, samtidigt som skolorna där intervjuerna har skett är tre olika

skolor belägna i två mellansvenska städer. Att respondenterna har varit ärliga och 

sanningsenliga i deras svar är svårt att avgöra, men i och med att de flesta följde samma 

svarsmönster och att inga nya spektakulära fynd kunde göras utifrån dessa, kan jag dock påstå

att en teoretisk mättnad till viss del är nådd.  

5.3 Avslutande reflektioner

Studien har gett upphov till ett antal huvudfynd som tillsammans svarar mot studiens syfte 

samt frågeställningar, och skapar förståelse för samhällskunskapslärares bedömningsarbete på

högstadiet och gymnasiet. Undersökningen ger bland annat en bild av att 

samhällskunskapsämnet som sammansatt, och med ett särskilt ansvar för fostransuppdraget, 

dock verkar perspektivet inte i särskilt hög grad göras till föremål för ”prövning” och 

bedömning.

Samhällskunskapslärare tycks ha en vilja att variera sin undervisning i ämnet, även om den 

summativa bedömningen med skriftliga prov och uppgifter dominerar på både högstadiet och 

gymnasiet. En viss skillnad kan dock noteras mellan de olika lärargrupperna, då traditionella 

skriftliga prov verkar vara vanligare på högstadiet, medan gymnasielärarna möjligen känner 

sig tryggare i sin ämnesidentitet, samtidigt som eleverna på denna skolnivå kanske upplevs 

mer kapabla till att både skriva andra typer av uppgifter och diskutera muntligt i olika former. 

Det blir tämligen starkt att samhällskunskapslärare tilltalas av formativ bedömning 

(bedömning för lärande) och försöker på olika sätt använda sig av detta i sin undervisning, 

även om den summativa bedömningen emellanåt visar sig i form av skiftliga prov och 
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uppgifter. Det ger en bild av att samhällskunskapslärare, liksom tidigare forskning ser 

formativ bedömning som ett ideal och en bra lärandeprocess för att utveckla elevers 

kunskapsnivåer. Min studie tyder i det stora hela på likheter i den formativa användningen, 

men det finns också några nyansskillnader genom lärarnas olika synsätt på självbedömning 

och matrisanvändning. 

Samhällskunskapsämnet bygger på en stoffträngsel med flera olika arbetsområden, de flesta 

områdena framhålls dock som möjliga att arbeta formativt inom. Gymnasielärarna i studien 

ger ändå en bild av att ekonomi och politikområdena är svåra att bedöma på ett sådant sätt. De

båda arbetsområdenas karaktär upplevs nämligen passa bättre för en summativ 

bedömningsdiskurs.  

Till sist visar denna studie på att samhällskunskapslärare upplever att den formativa 

bedömningen tar mycket tid i anspråk, och att de arbetar mindre med detta än de skulle vilja. 

Potentiella anledningar som lyfts fram i relation till tidspressen och som förhindrar 

regelbundenheten med det formativa arbetet, tycks vara ämnets sammansatta karaktär, 

stoffträngsel och korta kurser (framförallt på yrkesgymnasium). Att lärarna ändå försöker 

arbeta med denna bedömningsdiskurs så mycket som det går, visar än en gång på att lärarna 

ser formativt arbete som ett bra pedagogiskt redskap i samhällskunskapsundervisningen, för 

att utveckla lärandeprocessen hos eleverna.  

   

Studiens huvudfynd visar på att samhällskunskapslärare utgår från sociokulturella lärteorier 

och flera av Wiliams nyckelstrategier i sin undervisning, även om de kanske inte nämner 

begreppen och dess termer. Att flera av dessa teorier tas om hand i undervisningen, visar än en

gång på att lärare vill använda sig av formativa bedömningar och ser detta som ett ideal, även 

summativa bedömningar emellanåt genomsyrar undervisningen. Huvudfynden visar samtidigt

att det finns vissa nyanser och skillnader i lärarnas synsätt beroende på vilken lärargrupp och 

skolnivå som studeras, även om samhällskunskapslärare till det stora hela har liknande 

synpunkter i bedömningsarbetet.     

Underundersökningar av detta slag är således viktiga och skapar förståelse om 

samhällskunskapslärares bedömningspraxis. Som jag tidigare nämnt är forskning inom 

samhällskunskapsdidaktik för närvarande mycket begränsad. Det har således slagit mig att 

denna studie likväl hade kunnat göras utifrån ett elevperspektiv, där forskaren samtidigt gör 

deltagande observationer för att försöka förstå hur elevernas kunskaper utvecklas i och med 
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den formativa bedömningsprocessen. Att fokusera på de lägre skolåren kan också bidra till 

nya intressanta fynd, där kanske lärarnas bedömningspraxis ser helt annorlunda ut i jämförelse

mot högstadie- och gymnasielärarnas svar i denna studie. Som synes finns flera förslag på 

vidare forskning, som utan tvivel kan finna nya intressanta resultat och fynd och ger en 

ytterligare förståelse kring samhällskunskapsämnet och lärarnas arbete kring detta. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide

Etiska principer
 Jag kommer att spela in intervjun om okej, och sedan transkribera den. Det är bara jag 

som kommer att lyssna på materialet och det kommer sedan att raderas. Dina svar 
kommer dock att analyseras och användas som citat i studien.

 Du är helt anonym.
 Du behöver inte svara på någon fråga om du inte vill, utan att lämna någon förklaring.
 Intervjun är helt frivillig och du har rätt att avbryta den närsomhelst.

Allmänt
 Ålder?
 Vad har du för utbildning?
 Hur länge har du arbetat som lärare i samhällskunskap?
 Hur länge har du arbetat på denna skola?
 Vilka skolår undervisar du i?
 Undervisning i fler ämnen?
 Varför valde du att arbeta som samhällskunskapslärare?

            Hur beskriver lärare i samhällskunskap sin syn på bedömning?

 Vad är bedömning för dig? 

 Vad är syftet med din bedömning i samhällskunskap?

 Hur arbetar du med bedömning?

 Vilka är de vanligaste examinationsformerna som du använder dig av?

- Används någon examinationsform mer än andra?

 Tycker du att bedömning i ämnet samhällskunskap, skiljer sig från andra av skolans 

ämnen?

- (Kunskaps- och fostrandeuppdrag)

 Samarbetar ni kring bedömning på skolan? (Arbetslag/Ämneslag)

 Har den senaste skolreformen påverkat bedömningsprocessen i ämnet?

 Finns det några svårigheter med bedömning i samhällskunskap?

 Finns det något i ämnet som är särskilt ”lätt”/tacksamt när det gäller bedömning? 

Hur ser den formativa bedömningen ut bland lärare i samhällskunskap?

 Arbetar du för att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande?

 Arbetar du för att urskilja om en elev har förstått uppgifter eller ej?

 Använder du bedömningsmatriser?

- Varför? (inte)

- Hur är dessa utformade? 

 Klargör du ämnets lärandemål för eleverna?
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- Tydliggörs målen? 

- Vet eleverna om vad som kommer att bedömas?

 Arbetar du med återkoppling (feedback) i undervisningen?

- Vad är syftet med kommentarerna?

 Är eleverna delaktiga i bedömningsprocessen?

- Självbedömningar?

- Kamratbedömningar?

- Kan du ge några konkreta exempel?

 Används någon bedömningsteknik mer än andra?

 Är du bekant med begreppen formativ och summativ bedömning?

 Vad är formativ och summativ bedömning för dig?

Vilket eller vilka arbetsområden inom ämnet samhällskunskap skapar möjligheter 

för formativ bedömning?

 Skiljer sig bedömningen åt beroende på arbetsområde i ämnet?

- Konkritiserar du lärandemålen till eleverna kring varje område?

 Är det enklare/svårare att arbeta formativt inom vissa av samhällskunskapsämnets 

arbetsområden?

- Varför?

- Vilket/ vilka områden?

- På vilket sätt arbetar du formativt där?

 Finns det områden i ämnet som bara lämpar sig för summativ bedömning?

 Redovisar du elevernas betyg efter varje avlutat arbetsområde?

- Varför? (inte)

 Till sist, om du tänker på hur du arbetar med bedömning idag, finns det något du

skulle vilja utveckla/arbeta mer eller annorlunda med?
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