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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare konstruerar uppgifter för att utvärdera 

kunskaper hos sina elever. Lärare jobbar dagligen med att utvärdera sina studenter vilket 

medför många bedömningar av skiftande slag. Till sin hjälp i det arbetet har lärarna 

styrdokument i form av läroplaner och kursplaner, läromedel, kollegor och sin egen 

kunskap och utbildning. Tidigare forskning har visat på hur användandet av formativa 

metoder kan främja elevers lärande, men att de summativa examinationerna trots detta 

lever kvar i högsta grad. Flera studier visar också att en tydlig återkoppling av resultaten 

på examinationerna är en betydande faktor i elevernas lärande. Frågeställningarna i denna 

studie behandlar typer av uppgifter, betydelsen av styrdokument samt vilket stöd 

pedagogerna upplever att de har i arbetet med uppgiftskonstruktion. En kombination av 

ämneskunskaper, didaktiskt kunnande och kännedom om rådande styrdokument för att 

kunna anpassa undervisningen och examinationerna efter varje elevs förutsättningar 

presenterades av Lee Schulman under det tidiga 1980-talet och fick benämningen PCK – 

Pedagogical Content Knowledge. PCK har använts som ett analysverktyg i denna studie. 

Undersökningen har utförts som en digital enkät till lärare i grundskolan i en större 

kommun. Resultaten pekar bland annat på att lärare känner sig trygga i kunskaperna om 

styrdokument, men att de önskar mer utbildning i uppgiftskonstruktion. Skriftliga prov är 

den vanligaste examinationsformen men andra former, som muntliga prov eller 

gruppuppgifter, förekommer också. I arbetet med att konstruera uppgifter tar de flesta 

hjälp av innehållet i läromedlen, men även uppgifter från de nationella proven i NO tas 

upp som en inspirationskälla.  

Nyckelord: Uppgiftskonstruktion, PCK, Naturvetenskap, Grundskola 

  



 

Abstract 
 

The purpose of this study is to examine how teachers construct questions and tasks to 

evaluate the knowledge of their students. Teachers are working daily to assess their 

students, which leads to the creation of many assessments of various kinds. To assist in 

this process, teachers have governing documents in the form of curricula and syllabi, 

teaching materials, colleagues and their own knowledge and education. Previous research 

has shown that the use of formative methods promotes student learning, but that the 

summative examinations is in majority despite this. Several studies also show that a clear 

feedback of the results of the examinations is a significant factor in student learning. This 

study examines what types of questions teacher use in assessments, the importance of 

policy documents and what support the teachers feel they have in their work with the 

construction of assignments and tests. A combination of subject knowledge, didactic skills 

and knowledge of current regulatory documents in order to adapt the teaching and 

examinations for each student's potential presented by Lee Schulman in the early 1980s 

and was named PCK - Pedagogical Content Knowledge. PKC has been used as a research 

tool in this study. The survey has been conducted as a digital survey of teachers in schools 

in a larger municipality. The results indicate, among other things, that teachers feel secure 

in the knowledge of the regulatory documents, but that they want more training in 

designing questions and tasks. Written tests are the most common examination form, but 

other forms such as oral exams or group assignments, also occur. In their efforts to design 

questions and tasks most of the teachers make use of the contents of teaching materials, 

but also information from the national exams in science is recognized as a source of 

inspiration. 
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Inledning 
 

Detta arbete avser att undersöka hur lärare konstruerar uppgifter för att utvärdera sina 

elevers kunskaper. Lärare jobbar dagligen med att utvärdera sina studenter vilket innebär 

mer eller mindre medvetna bedömningar. Vilka metoder som lärarna ska använda att 

arbeta med för att stimulera elevernas kunskapsutveckling och inlärning har varierat över 

tid. Fram till 1960-talet utgick man ifrån att det fanns en absolut kunskap vilken skulle 

överföras till eleverna. Under 1960-talet infördes det relativa betygssystemet som hade 

som huvudsyfte att rangordna eleverna, för fortsatt urval till högre studier (Skolverket, 

2001). Från 1980-talet och framåt ett par decennier skedde flera förändringar i sättet som 

man såg på och använde sig av bedömning. Ett begrepp som användes var ”ett nytt 

provparadigm”, där syftet med kunskapsbedömningen vidgades från betygssättning och 

sortering till att också stödja individers lärande och utgöra ett instrument för utveckling av 

undervisningen i klassrummet och även av läroplanerna (Korp, 2003). Denna nya 

inriktning medförde ett behov av förändring i sättet eleverna gavs frågor och uppgifter, för 

att kunna stödja deras lärande likväl som att värdera deras kunskaper. Jag kommer här att 

studera hur lärare anger att de arbetar då de konstruerar uppgifter för att utvärdera elevers 

kunskaper.  

Bedömning  
 

Enligt min erfarenhet har elever många gånger ställt frågan ”varför ska vi lära oss det 

här?” och nästan lika många gånger har jag som pedagog försökt ge ett svar på den frågan. 

En nästan lika vanlig fråga är ”kommer det här på provet?” och här finns möjligen ett 

ännu större intresse av ett pålitligt svar hos eleverna för att de vet alla att de bedöms hela 

tiden, och resultatet av bedömningarna och proven är deras biljett vidare i livet. I avsnittet 

Skolans värdegrund och uppdrag i den nuvarande läroplanen Lgr11 sägs att ”..en viktigt 

uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang” (Skolverket, 2011). Eleverna i 

mitt antagande här ovan frågar efter saker som leder till att de får ett sammanhang i den 

undervisning de befinner sig i. Ett konkret svar från läraren kan i det här fallet vara 

avgörande för elevens fortsatta resultat, eftersom en förutsättning för goda studieresultat 

är att man som elev känner till hur läroplanens kunskapskrav ser ut och har en 

förförståelse om vilka kunskaper man ska visa upp. Som ett stöd för lärarnas bedömning 
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av eleverna finns de nationella proven med som en avstämning i slutet av grundskolan för 

att säkra att eleverna har de efterfrågade ämneskunskaperna, vilka finns beskrivna i 

läroplanens kunskapskrav.  

 

Christina Wikström menar i sin bok Konsten att göra bra prov att sättet pedagogerna 

utformar sina frågor och utvärderingar är av stor vikt för hur väl det går att använda 

resultaten till att utveckla deras egen undervisning och bedöma elevernas kunskaper 

(Wikström, 2013). Genom att ha en väl genomtänkt struktur för hur frågor och uppgifter 

formuleras och utformas höjer pedagogerna kvaliteten på sin undervisning. Hon säger 

även att ju mer tid som läggs på förarbetet till ett prov desto enklare blir sedan 

frågekonstruktionen och sannolikheten ökar att provet får en högre kvalitet. 

Arbetsinsatsen ökar i inledningsskedet, men minskar sedan. Det gäller att på ett bra sätt 

förbereda och utbilda både blivande och yrkesverksamma pedagoger i hur uppgifter kan 

utformas, men även hur resultaten på uppgifterna återkopplas till eleverna, för att ge 

lärarna ett stöd i deras konstruktion av uppgifter och prov. Skapandet av bra uppgifter 

ställer krav på pedagogen i fråga om kunskaper om såväl det ämne som undervisningen 

gäller som de rådande kursplanerna och hur de är formulerade.  

Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att studera hur NO-lärare säger att de konstruerar examinerande 

uppgifter för att kunna utvärdera elevers kunskaper mot läroplanens mål. För att uppnå 

detta syfte har följande frågeställningar använts: 

1. Med vilken typ av uppgifter anger lärarna att de kan bedöma elevers kunskaper? 

2. Vilket stöd anger lärarna att de har då de konstruerar uppgifter för bedömning av 

elevers kunskaper? 

3. Vilken betydelse anger lärarna att kvalitetskriterierna i läroplanen har för dem i 

konstruktionen av uppgifter? 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de forskningsområden som ligger till grund för 

denna studie. Jag har sökt information om bedömning i grundskolan och då främst inom 

NO-ämnena eftersom det är dessa skolämnen studien inriktats mot. Olika generella 

bedömningsmetoder, som summativ/formativ bedömning, har inkluderats för att ge 

underlag till frågan vilken typ av uppgifter lärarna bedömer elevers kunskaper med. 

Utveckling av läroplaner och styrdokument inkluderades för att visa betydelsen av 

styrdokumenten i uppgiftskonstruktionen, men även hur både styrdokument och 

inriktningen på undervisningen och tankarna om utvärdering av elevers kunskaper 

påverkat varandra. Texter och arbeten rörande utformning av tester och prov har ingått 

som grund för att undersöka och värdera resultaten gällande hur pedagoger konstruerar 

uppgifter. 

I min sökning efter relevant litteratur har jag främst använt mig av sökorden 

”Assessment”, ”PCK”, ”Uppgiftskonstruktion”, ”Bedömning”, ”Styrdokument för 

grundskolan”, och smalnat av sökandet till texter från 2000 och framåt. Äldre texter har 

inkluderats då de kommit upp som referenser i annan litteratur. 

Bedömning i grundskolan 
 

I dagens skola står Bedömning för Lärande (BfL) och olika formativa bedömnings-

metoder i fokus, med forskare som Dylan Wiliam och Paul Black bland andra. Black och 

Wiliam har i sin forskning visat på hur användandet av formativa metoder kan främja 

elevers lärande och att deras kunskaper sedan kan bedömas med summativa 

examinationer, som de nationella proven (Black & Wiliam, 1998). Från flera håll inom 

den svenska skolan, bland annat från Christian Lundahl i sin bok Bedömning för Lärande 

(Lundahl, 2014), lyfts idag ett formativt bedömningssätt fram som det som bäst utvecklar 

elevernas kunskaper, men det används inte som ett slutbetyg då det inte finns någon tid 

kvar för just den eleven att vidareutveckla sina kunskaper. Upprepade gånger för elever i 

den svenska grundskolan väntar dock ändå ett summativt betyg i form av en lista med 

graderande bokstäver som ska sammanfatta den kunskapsnivå som en elev har 

ackumulerat under sin skolgång. Vägen fram till detta summativa omdöme i betygsform 

har föregåtts av en lång rad bedömningspraktiker i vardagen där lärare sökt identifiera och 
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beskriva elevens kunskaper inom olika områden på olika sätt.  De summativa betygen är 

de som av tradition använts i det svenska skolsystemet till att värdera och beskriva elevers 

uppnådda kunskaper.  

 

I början av 1900-talet fanns ett starkt fokus på den nya intelligenstestningen, en period 

ibland kallad ”the testing age” (Korp, 2003). Det flitiga användandet av test för att 

klassificera och rangordna individer kom bland annat från de liberala politiska tankarna 

om jämlikhet som kom till uttryck i samband med industrialiseringen. Dessa test ställde 

stora krav på objektivitet och noggrannhet i utformningen, och skulle vara standardiserade 

för att ge en bild av att vara trovärdiga och pålitliga. Senare under efterkrigstiden fanns ett 

stort behov av arbetskraft på alla nivåer och stora satsningar gjordes för att öka volymerna 

i de högre utbildningarna. Betygssättningen och bedömningen kunde bli en social 

språngbräda, och att proven kunde identifiera ”de duktigaste” var därför på ett självklart 

sätt överordnat andra tänkbara syften med bedömningen av elevers kunskaper. Som 

tidigare nämnts så gick vi i Sverige under 1960-talet från tron på en undervisning med 

absolut kunskap som skulle överföras till eleverna, över till ett relativt betygsystem, för att 

ännu senare gå vidare till de målrelaterade betyg vi har idag.  

 

Det målrelaterade kunskapssystemet fick sitt stora genombrott i och med 1994 års 

läroplan, och i kommentarmaterialet gällande bedömning och betygssättning från 

Skolverket tar man avstånd från det mer grupprelaterade system som funnits tidigare, där 

det var just poängsumman som var viktig i bedömningen – hur många uppgifter eleven 

löst (Skolverket, 2001). Man erkänner att det under 60 och 70-talet fanns stora inslag av 

en bedömning som var kvantitativt inriktad, där det gällde att besvara så många frågor 

som möjligt för att visa på hög kunskapsnivå, och även att den föreställningen levde kvar i 

många skolor då den texten skrevs. Styrningsformen i de tidigare läroplanerna föreskrev 

ett visst bestämt innehåll, medan den nya läroplanen 1994 istället satte upp mål för 

studierna.  

 

Redan 1939 lämnade dåtidens betygssakkunniga in ett betänkande gällande att upprätta 

standardprov för att stödja folkskollärarna i sin betygssättning (Ljung, 2000). Detta var 

föregångaren till dagens nationella ämnesprov, vilka ersatte standardproven 1998. Detta 
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system med nationella prov är lite ovanligt om man ser till skolsystemet i andra länder. 

Christian Lundahl presenterar i boken Bedömning för lärande en jämförelse mellan de 

olika nordiska länderna, där de svenska nationella proven är en udda fågel bredvid de 

avslutande examensprov som återfinns i Norge, Finland och Danmark. Målet med de 

svenska nationella proven var från början att ge en likvärdighet och standardisering i 

betygssättningen – de skulle inte styra lärarens bedömning av elevens kunskaper utan 

snarare stödja den (Lundahl, 2014). 

 

Den nuvarande läroplanen Lgr11 bygger mycket på erfarenheter från tidigare läroplaner 

och vad som varit mer och mindre framgångsrikt med dessa (Linde, 2012). De olika 

nivåerna på betyg formuleras utifrån kvalitativa skillnader, snarare än de gamla 

läroplanernas mer kvantitativa fokus. Helena Korp menar att i det postmoderna samhället 

har intresset nu istället börjat läggas på just metoder som fokuserar på människors 

subjektiva förståelse och kunskap beskrivs oftare som sociala konstruktioner (Korp, 

2003). Dessa båda inriktningar på såväl läroplansnivå som samhällelig nivå kan ses som 

en inledning till de formativa metoder som talas om i skolforskningen idag. 

Summativa och formativa bedömningar 
 

 I dagens skola används ofta begreppen summativ och formativ bedömning. En summativ 

bedömning anses vara en bedömning när undervisningen av ett moment är avslutad. Den 

formativa bedömningen kartlägger fortlöpande var eleverna befinner sig i sitt lärande så 

att undervisningen kan anpassas utifrån detta (Skolverket, 2013). Även om man använder 

formativa bedömningspraktiker behöver läraren löpande utvärdera sina elever på ett mer 

summativt sätt. Detta hör samman med att de i sin yrkesutövning har ett ansvar att 

förbereda sina elever och delge dem information om deras resultat inför slutbetyget 

(Skolverket, 2011). Det kan också vara så att dessa summativa bedömningar utgör en del i 

det formativa arbetssättet som fler och fler pedagoger använder sig av. I skollagen anges 

att ”undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800). Skolverket har för att stödja lärarna i arbetet att använda sig av vetenskapliga 

metoder i sitt arbete gett ut flera kortare kunskapsöversikter och skrivelser som tar upp 

just forskning för skolan. I en av dem, ”Forskning för klassrummet” (Skolverket, 2013), 

har man tittat närmare på forskning rörande bedömning bl.a. kombinationen av summativa 
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prov och formativt arbetssätt. En av de studier som tas upp där kommer från Paul Black et 

al som har gjort studier för att undersöka hur summativa examinationer kan användas i ett 

formativt syfte (Black, 2003). En grundpelare här är då att uppgifterna måste vara 

konstruerade så att de kan ge information till läraren som går att använda formativt även 

om uppgiften i sig har delats ut i ett mer summativt syfte. Blacks och Wiliams forskning 

visar att pedagoger som använt sig av formativa strategier i klassrummet har förändrat 

sättet de konstruerar sina uppgifter så att de verkligen ska gå att använda även i ett 

formativt syfte (Black & Wiliam, 2006).  

Uppgiftskonstruktion i lärarutbildningen 
 

Inom svensk lärarutbildning finns ett antal punkter rörande vad studenten ska ha uppnått i 

kunskapsväg efter avslutade studier, som kan variera lite beroende på vilket lärosäte som 

är ansvarigt för utbildningen. Där ingår oftast en fördjupad kunskap i bedömning och 

betygsättning, förmåga att självständigt och i samarbete med andra utvärdera 

undervisningen samt att göra pedagogiska bedömningar baserade på relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Varje lärosäte har då till uppgift att 

utforma utbildningen så att dessa krav uppfylls och studenterna går ut i yrkeslivet med 

dessa förmågor.  

Lärare skapar utvärderingar med syftet att ge ett bra underlag för bedömning av elevernas 

kunskaper, och likt all annan inlärning så ökar kunskapen om hur det arbetet kan göras ju 

längre läraren i fråga arbetar med det. Christina Wikström presenterar tre frågor varje 

provkonstruktör bör ställa sig; vad vill jag veta, varför vill jag veta det och hur ska jag 

använda den informationen? Hon tar även upp flera teorier från bland andra Messic och 

Kane, gällande provs och uppgifters validitet där just konstruerandet av uppgifter är helt 

och hållet beroende av utformningen av bedömningen av dessa uppgifter och vad provet 

syftar till att utvärdera (Wikström, 2013).  

Återkoppling av resultat 
 

I dagens undervisning på grundskolan är en av de vanligaste bedömningsformerna det 

kontinuerligt pågående samtalet i helklassundervisningen (Forsberg, 2011). Den formen 

av bedömning kompletteras ofta med någon form av skriftlig summativ examination, som 
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en inlämningsuppgift eller ett prov. Eleverna läser på till provet, öser ur sig kunskaperna 

och lägger dem sedan åt sidan eftersom de nu är avklarade. Förr var den enda formen av 

återkoppling där resultaten på proven leder till fortsatt kunskapsutveckling då eleven inte 

nått godkänd och måste göra en restuppgift eller ett omprov. De elever som nått målen 

återvänder kanske aldrig till dessa kunskaper under sin skolgång och de faller i glömska. 

Numera används olika former av matriser och andra typer av feedback till eleverna för att 

bättre utnyttja den information som den skriftliga examinationen gett till att fortsätta 

utveckla elevernas kunskaper (Lindberg, 2009). På individnivå behöver såväl lärare som 

elever och föräldrar information och feedback om elevens resultat. I lärarens fall för att 

bedöma de uppnådda kunskaperna och planera den fortsatta undervisningen, medan för 

eleven och föräldrarna behövs informationen för att veta hur man ska gå vidare och vilka 

styrkor och svagheter som finns att arbeta utifrån (Izard, 2005).  

Proven i grundskolan har ofta varit rent summativa och utvärderar endast hur stora 

kunskaper eleven har samlat på sig och kan redogöra för fram till provtillfället. Målet att 

ge eleverna bestående kunskaper har varit betydligt svårare att uppnå för pedagogerna. I 

en artikel beskriver Hattie och Timperley olika typer av feedback, med innehåll som 

kommunicerar var eleven befinner sig just nu, vart den är på väg och hur den kan nå dit 

(Hattie, 2007). Christina Wikström menar att den första delen är den minst tydliga, för vad 

betyder en prestation i form av ett uppnått mål vid en examination egentligen i det 

sammanhanget, och lägger fram detta som en av de största utmaningarna för varje 

provkonstruktör (Wikström, 2013).   

Då Blacks och Wiliams forskningsöversikt rörande formativa bedömningar från slutet av 

90-talet (Black, 1998) nådde ut till det pedagogiska samhället lades mycket stor fokus på 

att utarbeta formativa bedömningar och arbetssätt i klassrummet istället för rent 

summativa kunskapskontroller. Såväl skolledare som pedagoger såg ett nytt och till synes 

effektivt sätt att öka måluppfyllelsen och förbättra lärandet. Faran blev dock att den 

formativa bedömningen krymptes ner till en förenklad ”to do-list” över saker en lärare 

kunde göra i sin undervisning, vilket påtalats av bland andra Maddalena Taras (Tarras, 

2007). Hon varnade för att formativ bedömning reducerades till ett reklamjippo. Senare 

har klyftan mellan den formativa och summativa bedömningen minskats ner, och de bådas 

påverkan och betydelse för varandra lyfts mer. Eftersom pedagogen har skyldighet att 
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sätta ett betyg på elevens kunskaper i slutet av årkurs 9 då alla ämnen avslutats enligt 

Skollagens kap. 10 § 16 (SFS 2010:800), behövs en summativ bedömning, vilken baseras 

på pedagogens sammantagna bedömning av eleven från de gångna terminernas 

undervisning. Den bedömningen är ibland formativ i sitt utförande i klassrummet, men 

grundar sig inte sällan på en serie av summativa examinationer, och här blir kopplingen 

mellan de båda formerna av bedömning uppenbar – en form leder till en annan och 

tillbaka.  

Teori 

 
I Vetenskapsrådets rapport Svensk forskning om bedömning identifieras en rörelse från ett 

läge där kunskaper om bedömning är mer eller mindre oreflekterade till ett där metoderna 

att utveckla kunskap och bedömningar är mer distinkta och differentierade. (Forsberg, 

2011) Forskning kring klassrumsbedömning av både traditionellt slag och mer alternativa 

former tar plats bredvid forskning rörande utarbetandet av standardiserade test och 

bedömning av organisationer och strukturer. 

En kombinerad kunskap i att undervisa 
 

Just kombinationen av ämneskunskaper, didaktiska kunskaper och insikt i styrdokument 

är något som lyfts fram som kännetecken hos en god utbildare eller pedagog. Under 1980-

talet presenterade Lee Schulman sina tankar om PCK – Pedagogical Content Knowledge. 

Shulman definierade PCK som lärares tolkningar och omvandling av ämneskunskap inom 

ramen för undervisningen för att underlätta elevernas lärande. Senare har dessa tankar 

förts över på flera kunskapsområden, och tesen att det inte räcker med enbart pedagogik 

och metodik eller rena ämneskunskaper utan att det kvalitativa lärandet sker i mötet 

mellan dessa båda områden accepteras av fler och fler inom utbildningsväsendet. För att 

lära alla elever enligt dagens normer, menade Shulman, behöver lärare förstå ämnet djupt 

och flexibelt så att de kan hjälpa eleverna att skapa användbara kognitiva kartor, relatera 

en idé till en annan och undvika missuppfattningar. Lärarna måste se hur idéer knyter an 

över olika kunskapsområden och även in i vardagen för eleverna. Denna typ av förståelse 

ger en grund som gör det möjligt för lärare att lättare göra kunskaper tillgängliga för andra 

(Shulman, 1987). Genom att både ha kunskap om det specifika ämnet mekanik och 
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dessutom känna till metoder att bygga kunskap, t.ex. relatera till elevers verkligheter i 

form av känslan av att åka i en berg- och dalbana, kan en pedagog bygga upp en 

lärsituation om Newtons rörelselag som främjar elevernas lärande på ett bra sätt.  

 

Ramverket som Shulman byggde upp PCK-begreppet kring var utarbetat från att de lärare 

som var framgångsrika i sin undervisning och i förmedlandet av bestående kunskaper till 

sina elever hade tre kunskaper till sitt förfogande. Det var dels innehållslig kunskap 

rörande ämnet de undervisade om i sig – rena faktakunskaper, dels kunskap om de 

rådande läroplanerna som dikterade vad som skulle tas upp i undervisningen, samt en 

tredje kunskap som på ett sätt var en syntes av de båda andra i det att den förenar 

faktakunskaperna som ska läras ut med kännedom om varför de ska läras ut (läroplanen) 

och hur kunskaperna bäst lärs ut ”… the ways of representing and formulating the subject 

that make it comprehensible to others ” (Shulman, 1986). Den innehållsliga kunskapen 

inkluderade kunskapsstrukturer i ämnesområdet – förenklat det som i den svenska 

läroplanen Lgr11 refereras till som ”begrepp, modeller och teorier” – medan PCK också 

inkluderade teorier kring inlärningsprocessen hos elever och metoder som är lämpliga för 

pedagogen att använda sig av för att lära ut vissa specifika moment. (Shulman, 1992)  En 

uppgifts kvalitet bestäms både av hur bra eleven tolkar den och hur väl elevens svar ger 

pedagogen ett relevant underlag för bedömning. Om uppgiften har utrymme för 

feltolkning hos eleven kommer inte resultaten att ge pedagogen de resultat som eftersöks, 

liksom ifall pedagogen själv i konstruerandet av uppgifter är osäker på vilken information 

som uppgiften ska leverera. Behovet av väl genomtänkta uppgifter blir mycket tydligt, och 

tänkandet behöver inkludera såväl specifika ämneskunskaper som kunskaper i 

inlärningsteori och kännedom om rådande läroplaner och styrdokument.  

 

Shulman lyfter även fram hur nära varandra koncepten undervisning och inlärning 

(teaching and learning) ligger varandra och tar upp vikten av att en skicklig pedagog har 

kunskaper om bägge dessa områden. Den skickliga pedagogen har inte bara en enda 

metod att lära ut ett speciellt område eller begrepp, utan har en hel uppsjö av olika 

metoder att välja mellan för att förklara på så sätt att alla elever får de bästa 

förutsättningarna att förstå och lära sig (Shulman, 1986). Detta gäller såväl vid 

undervisningen i klassrummet som vid examinationerna, där en variation i utformandet av 
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uppgifterna möjliggör för fler elever att förstå uppgiften och visa sina kunskaper. Senare 

vidareutvecklade Schulman sina teorier med en lista över sju grundläggande 

kunskapskategorier som han ansåg vara nödvändiga för undervisning. Denna lista har 

debatterats och diskuterats, och hela PCK-begreppet har i internationell 

forskningslitteratur funnits vara mer komplext än vad det först gav intryck av att vara 

(Skolverket, 2012). I en granskning av PCK gjord av Vanessa Kindt i England betonar 

hon att PCK fortsätter vara ett användbart redskap för att utveckla en större förståelse för 

lärares undervisningspraktik (Kindt, 2009). Jag har valt att använda PCK-begreppet som 

teoretiskt verktyg i min analys av resultaten i min enkätundersökning, då flera av dess 

delar samstämmer väl med mina frågeställningar. 

Metod 
 

Här presenteras den metod jag valt för att undersöka vad lärare anger att de tar med i 

arbetet då de konstruerar uppgifter och prov för att kunna göra en korrekt utvärdering av 

sina elevers kunskaper. Insamlingsmetoden är en enkätundersökning bland ett utvalt antal 

pedagoger i en större kommun. Jag valde en enkätundersökning av två orsaker – 

möjligheten till stort underlag samt bekvämlighetskriteriet, då tiden inte fanns att delta i 

och utforma intervjuer som skulle ge mig svar på mina forskningsfrågor. Enkätens mål var 

att ge information om hur pedagogerna anger att de arbetar för att konstruera uppgifter 

som ger en grund för bedömning av elevers kunskaper, och även information om vilken 

utbildning de har fått i uppgiftskonstruktion.  

Datainsamlingsmetod 
 

Enkäten hade utformats som ett webbaserat frågeformulär och mailades ut för att 

underlätta för pedagogerna att besvara enkäten. Den bestod av ett fåtal frågeställningar i 

form av dels flervalsfrågor och dels värderande frågor på en 6-gradig skala, en så kallad 

semantisk differential skala. Sådana skalor lämpar sig för utvärderande frågor, vilket jag 

använt dem till.  En skala från 1 till 5 ses ofta som det minsta tänkbara spannet, medan en 

skala från 1 till 10 lätt blir för stor och de olika svaren hamnar väldigt nära varandra 

(Cohen, 2007). En skala från 1 till 6 tvingar respondenten att ta ställning och ger då 
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tydligare svar på vad den svarande egentligen tycker. Jag utformade frågorna utifrån de 

forskningsfrågor jag ville ha svar på, och inkluderade inledningsvis ett antal frågor 

rörande informanternas bakgrund för att kunna studera eventuella skillnader i svaren 

beroende på bakgrunden hos de svarande. Jag lät en kollega läsa ett utkast och ge sin 

bedömning av frågorna, för att få en uppfattning av hur andra skulle kunna tolka dem, och 

diskuterade även med min handledare innan jag formulerade den slutliga versionen. 

Utskicket av enkäten 
 

Med i enkäten fanns frågor rörande utbildning, år inom yrket och erfarenhet av 

bedömning och uppgiftskonstruktion. Enkäten sändes ut med en svarstid på två veckor, 

och då fyra dagar återstod av den tiden sändes en påminnelse ut. Då svarstiden för 

enkätundersökningen gått ut hade 48 svar kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på 1/3, 

eller ca. 33 %  och det gav mig inte det underlag jag behövde för att kunna dra några 

relevanta slutsatser. I ännu ett försök att öka andelen svar förlängdes svarstiden med en 

vecka och en ny påminnelse skickades ut. Vid sluträkningen hade jag fått in 53 svar, 

vilket resulterade i en svarsfrekvens på knappt 37 %. Fördelningen bland de inkomna 

svaren baserat på vilken åldersgrupp pedagogen undervisade i var 11 undervisande i 

årskurs 1-3 (motsvarande 21 %), 13 undervisande i årskurs 4-6 (motsvarande 30 %), samt 

26 undervisande i årskurs 7-9 (motsvarande 49 %). För att ge mig ett säkrare statistiskt 

underlag valde jag då att fokusera min undersökning på de pedagoger som undervisade i 

de senare årskurserna 7-9, då det är dessa som jag främst intresserat mig för i utarbetandet 

av frågorna. För att få ett underlag för hur stor svarsfrekvens av pedagoger som arbetar 

med elever i årskurs 7-9 i NO-ämnena (Biologi, Fysik och Kemi) kontaktade jag skolorna 

i kommunen får att få reda på det faktiska antalet sådana pedagoger. I den digitala enkäten 

fanns inget krav på att ange vare sig namn eller arbetsplats, så de deltagandes anonymitet 

var förhållandevis säker, vilket också påtalades i följebrevet (bilaga 2). Deltagandet var 

givetvis frivilligt. 

Urval 
 

För mitt urval till undersökningen kontaktade jag ansvariga vid kommunkontoret för att få 

en förteckning över alla Ma/NO-lärare i kommunen med kontaktuppgifter. Den 
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ursprungliga listan bestod av 206 pedagoger. Jag filtrerade bort alla som inte var 

registrerade som lärare i NO-ämnena (Biologi, Fysik och Kemi) vilket gav mig en ny lista 

med 144 pedagoger, till vilka jag skickade ut den digitala enkäten. Då registret jag fått 

tilldelat mig från kommunkontoret för att kontakta pedagogerna inte innehåller 

information om vilka av dessa ämnen de i dagsläget undervisar i utan bara vad de fått sin 

ursprungliga anställning som, förtydligade jag i ett följebrev att enkätfrågorna gäller de 

som idag undervisar i NO-ämnena Biologi, Fysik och Kemi. Sålunda är det tveksamt om 

detta i inledningsskedet kan räknas som en stickprovsundersökning, eftersom alla 

individer i den berörda gruppen fått möjlighet att delta i undersökningen. 

Enkätens urval utgörs alltså av NO-lärare i årskurs 7-9. Min sammanräkning gav att det 

fanns 49 sådana pedagoger och bortfallet var 23, vilket gav min undersökning en 

svarsfrekvens på 53 %. Detta bortfall gör att jag inte kommer att kunna dra några 

generella slutsatser men däremot kan svaren ge en bild att reflektera utifrån. Anledningen 

till det stora bortfallet kan vara lärarnas höga arbetsbelastning vilket gör att de sållar bort 

det som inte är nödvändigt för deras undervisning eller är påtvingat från högre ort. Jag 

försökte undvika att belasta mina respondenter genom att skicka ut enkäten en vecka in på 

vårterminen, efter att det vardagliga arbetet kommit igång, för att öka chanserna till en 

hög svarsfrekvens, men lyckades inte nå en högre svarsfrekvens trots det. Bland de som 

svarat har en övervägande del varit yrkesverksamma i mer än 10 år och har erfarenhet av 

minst två olika läroplaner. Alla utvalda pedagoger undervisar i NO-blocket, men jag 

saknar data om ifall något ämne är mer representerat än de andra av de tre ingående 

ämnena Biologi, Fysik och Kemi. 

Analysmetod 
 

I det sammanhang som den här studien behandlar kommer Shulmans Pedagogical Content 

Knowledge (fortsättningsvis benämnt PCK) in som en faktor i utvärderingen av frågorna 

om stödet lärarna anger att de har då de konstruerar uppgifter och betydelsen av 

läroplanens kunskapskrav för dem. Jag har valt att använda PCK-begreppet som verktyg i 

min analys av resultaten i min enkätundersökning, utifrån att dess delar samstämmer med 

mina frågeställningar. Jag har ställt upp ett ramverk utifrån de tre ursprungliga punkter 

Schulman lyfte fram, i form av lärares kunskaper och utbildning i sina ämnen, deras 
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kunskaper om styrdokument och läroplaners utformning och innehåll samt deras 

kunskaper om hur olika elever lär sig på olika sätt. Dessa tre punkter i kombination 

utmynnar i Schulmans tanke om en sammantagen pedagogisk kompetens, och besvarar de 

frågeställningar jag ställt upp i syftet för denna studie på. Pedagoger får utbildning om 

olika inlärningsmetoder som stöd för att formulera sin undervisning och sina 

examinationer. De styrs i sin undervisning av styrdokument, och deras ämneskunskaper 

ligger till grund för hur och vad de undervisar om. 

 

Lärares Specifika 
Ämneskunskaper. 
 

Lärares kunskaper om 
styrdokument. 

Lärares kunskaper om 
inlärningsmetoder. 

ex. Geografi, matematik, 
kemi, skrivning etc. 

ex. Kursplaner, skollagen, 
förordningar, 
kommentarsmaterial etc. 

ex. Tankar om vad kunskap 
är, hur kunskap kan formas, 
byggas upp och utvärderas, 
etc. 
 

Pedagogical Content Knowledge 
 

Sammanfogning av ämneskunskaper med de krav som ställs av styrdokument, och med 
användande av kunskap om olika lärstilar för att skapa en effektiv inlärning hos eleven 
och kunna reagera på lärsituationer pedagogen inte förutsett.  
 
Tabell 1. Min tolkning av PCK-begreppets ramverk 

Jag sammaställer svaren från enkäten i digital form och ställer upp resultaten i tabell- och 

diagramform i kalkylprogrammet Excel. Dessa data matchas sedan mot det ovanstående 

ramverket. Frågorna i enkäten söker svar på om pedagogerna uppfyller de olika 

kompetenser som finns med i PCK-begreppet, om de känner att de fått utbildning och 

träning i uppgiftskonstruktion, tolkning av kursplaner, och hur de arbetar med 

examinationer och utvärderingar. I min analys söker jag efter gemensamma 

beröringspunkter mellan pedagogernas svar och ramverket i PCK, och även exempel på 

när svaren märkbart skiljer sig från detta ramverk. Jag ställer frågor som knyter an till 

dessa tre punkter, med en viss emfas på punkten rörande lärares kunskaper om 

inlärningsmetoder, då det är den punkten som tydligast tar upp vilka sätt kunskaper kan 

utvärderas och bedömas på.   



14 
 

 

Avgränsning 
 

Min undersökning ska sålunda kunna ge svar på hur pedagoger arbetar för att formulera 

examinerande uppgifter, vilka metoder de använder för att skapa dessa uppgifter och hur 

de upplever sig styrda av läroplaner och andra styrdokument. Jag kan inte dra några 

slutsatser gällande variationer mellan olika skolämnen, då min enkät endast riktats till 

NO-lärare. Det går inte heller att visa ifall det finns variationer mellan olika årskurser i 

grundskolan eftersom urvalet begränsats till pedagoger i grundskolans senare år, och 

ingen fråga i enkäten har berört eventuella skillnader i bedömningen av elever i olika 

åldrar. Jag ställer inte några frågor om hur pedagogerna anpassar undervisningen och 

examinationer utifrån elevgruppens sammansättning, eftersom den frågan skulle kräva en 

annan form av undersökning med en mer kvalitativ inriktning än den jag utfört. I 

förlängningen kan det dock vara en intressant fortsättning på denna studie.  

Resultat 
 

Här presenteras resultatet från analysen av enkätundersökningen. Jag redovisar svaren från 

min enkätundersökning i diagramform följt av korta kommentarer med syfte att visa 

kopplingen till min analys baserad på PCK-begreppets ramverk. 

Enkätfrågor rörande bakgrund och utbildning 
 

Av de tillfrågade pedagogerna hade två av dem erfarenhet av att arbeta utifrån alla 

läroplaner från Lgr 80 och framåt, medan endast en av pedagogerna enbart hade arbetat 

med Lgr 11. Alla andra hade arbetat både utifrån Lpo94 och Lgr11. Sex stycken hade 

arbetat kortare än 10 år, 18 hade arbetat mellan 10 och 20 år och en hade arbetat längre än 

20 år. En pedagog hade inte svarat hur länge han eller hon hade arbetat som lärare.  
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Figur 1. Fördelning av yrkesår hos informanterna 

Fyra pedagoger hade angett en annan grundutbildning än Grundskollärarutbildning 

Ma/NO 4-9. Tre av dem hade en utbildning som gymnasielärare medan en hade gått 

Grundskollärarutbildning för Senare år.  

En av de första frågorna som ställdes till pedagogerna var i vilken omfattning de kände sig 

trygga i att tolka de kunskapskrav i Lrg11 de arbetar utifrån i sin undervisning i NO. På en 

skala från 1-6, där 1 motsvarar den lägsta tryggheten och 6 den högsta, hade inga 

pedagoger valt svarsalternativ 1 eller 2. Fördelningen mellan de övriga visas i diagrammet 

här nedan. 

 

Figur 2. Trygghet i tolkning av kunskapskrav. 
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När det gäller utbildning i att tolka läroplaner och kursplaner svarar en majoritet av de 

tillfrågade (58 %) att de fått träning i att läsa och tolka läroplaner och kursplaner, medan 

27 % är osäkra och 15 % svarade att de inte fått någon träning i detta. 

 

Figur 3. Utbildning att tolka läroplaner. 

Gällande utbildning och fortbildning i uppgiftskonstruktion uppger merparten av de 

tillfrågade att de fått både träning under sin grundutbildning liksom fortbildning på 

arbetsplatser i konstruerandet av prov och uppgifter, men en majoritet anser inte att de fått 

tillräcklig träning. Fler pedagoger svarar att de fått fortbildning i uppgiftskonstruktion än 

som svarar att de fått träning på detta i sin grundutbildning. 

 

Figur 4. Utbildning i uppgiftskonstruktion. 

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Osäker

0

5

10

15

20

25

Ja Nej Osäker



17 
 

 

Figur 5. Fortbildning i uppgiftskonstruktion. 

 

Figur 6. Upplevd känsla av tillräcklig utbildning i uppgiftskonstruktion. 

Även om många av de tillfrågade pedagogerna uppgav att de fått träning i att konstruera 

prov och uppgifter, så känner mer än 4/5 att den träningen inte är tillräcklig. En pedagog 

skriver som egen kommentar i enkäten: 

”Minnet kanske är kort, men jag kommer inte ihåg att vi fick lära oss konstruera uppgifter 

under utbildningen. Det är ju intressant vad som egentligen är en bra och vad som är en 

sämre uppgift. Man har väl lärt sig allt eftersom, men fortbildning hade inte varit helt fel. 

Skulle också vara bra om man fick tid med kollegor att konstruera vettiga uppgifter. Det 

ger så mycket när man får resonera med varandra.” 
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Enkätfrågor rörande typer av examinationer 
 

Efter dessa frågor om vilken bakgrund och utbildning de olika pedagogerna ställde jag ett 

antal frågor rörande sättet de examinerar och utvärderar sina elevers kunskaper. De fick 

svara på vilka typer av examinationer de använt sig av i sin undervisning utifrån några 

förbestämda alternativ. Fördelningen av deras svar ser ut som följer.

 

Figur 7. Använda typer av examinationer. 

Alla alternativ markeras av över 50 % av de tillfrågade, vilket visar på en god spridning 

av sätt att utvärdera elevers kunskaper.  
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För att få mer information om pedagogernas sätt att konstruera uppgifter ställde jag även 

några frågor rörande hur bedömningarna går till, eftersom den planerade bedömningen av 

uppgifter kan påverka såväl utformningen av uppgifterna som kvaliteten på examinationen 

i sin helhet. Inledningsvis ställdes frågan om pedagogerna använde sig av 

bedömningsmatriser, likt de som används i de Nationella proven eller som finns 

tillgängliga från Skolverkets bedömningsstöd. Resultaten varierade något beroende på om 

frågan gällde vid skriftliga, muntliga eller praktiska prov. 

 

Figur 8. Användning av matriser vid bedömning av skriftliga prov. 

 

Figur 9. Användning av matriser vid bedömning av muntliga prov. 
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Figur 10. Användning av matriser vid bedömning av praktiska prov. 

 

Enkätfrågor rörande bedömningen av uppgifter 
 

När det gäller hur pedagogerna bedömer uppgifterna och återkopplar resultaten till 

eleverna ser resultaten ut som följer. De första diagrammen visar hur pedagogerna 

bedömer uppgifterna vid rättningen, i vilken utsträckning de använder sig av de nuvarande 

betygsstegen E-A respektive poäng i form av siffror. 

 

Figur 11. Bedömning av uppgifter med bokstavsbetyg. 
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Figur 12. Bedömning av uppgifter med sifferpoäng. 

Skalan går även i dessa diagram från 1-6, där 1 är den lägsta frekvensen och 6 den högsta. 

Som synes används sifferpoäng i liten omfattning i jämförelse med bokstavsbetyg i 

bedömningen av uppgifter. 

 

Figur 13. Samma uppgift testar flera kunskapsnivåer. 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6

0

5

10

15

20

25

3 4 5 6



22 
 

 

Figur 14. Samma uppgift testar endast en kunskapsnivå. 

Fler pedagoger väljer att ställa frågor och ge uppgifter som testar kunskaper på flera 

nivåer än vad som ställer frågor som testar endast en kvalitetsnivå. Inga av de tillfrågade 

har markerat något av de två lägsta värdena på den frågan, medan det omvända gäller 

frågan om användandet av uppgifter som testar endast en kvalitetsnivå på kunskaper, t.ex. 

E-frågor eller A-frågor. 

Enkätfrågor rörande uppgiftskonstruktion 
 

Nu följer en redovisning av frågor rörande uppgiftskonstruktion, och hur processen bakom 

skapandet av uppgifter och prov ser ut hos de tillfrågade pedagogerna. 

 

Figur 15. Samarbetar med kollegor vid uppgiftskonstruktion. 
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Frågorna behandlade varifrån pedagogerna hämtade inspiration till de uppgifter de ger 

sina elever. Pedagogerna fick sedan gradera i vilken omfattning de anpassade sina 

uppgifter dels efter hur uppgifterna i läroböckerna ser ut och dels efter hur uppgifterna i 

de Nationella proven i NO ser ut. Även här används en skala från 1 till 6 där 1 är det 

lägsta värdet (liten anpassning) och 6 det högsta (stor anpassning).  

 

Figur 16. Anpassar uppgifter efter läroboken. 

Svaren på om man anpassade sig efter läroboken var spridda över hela skalan, med ökad 

frekvens på alternativen 3-5.  

 

Figur 17. Anpassar uppgifter efter Nationella proven i NO. 
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När det kom till om man anpassade sina uppgifter efter de Nationella Proven så markerade 

inga pedagoger något av de två lägsta värdena, men inte heller det högsta värdet, utan 

även här var svarsfrekvensen lokaliserad till alternativ 3-5.  

Pedagogerna frågades även vilka resurser de använde sig av då de utarbetade sina prov 

och uppgifter. 

 

Figur 18. Utnyttjade resurser vid uppgiftskonstruktion. 

 

Under rubriken ”Annat” fanns förslag som; ”Naturvetenskapliga utvärderingar av vad 

elever egentligen förstår när det gäller olika abstrakta begrepp. T ex Björn Andersson”, 

”Fakta från bl.a. Media”, ”Gamla egna prov”, ” Mest uppgifter som jag själv har 

konstruerat och som utvecklas hela tiden och därmed blir olika år från år.” och ”Hittar på 

egna uppgifter”. De tre senare kommentarerna lyfter alla fram egenkonstruerade uppgifter 

i någon form, medan de tidigare hämtar inspiration från andra källor.  
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Figur 19. Metod för återkoppling av resultat. 

 

Under rubriken ”Annat” finns förslag som ”Brukar ge omdöme men inte med bokstav”, 

”Skriver betyg samt kommentarer kring provet i Lärum”, ”Återkopplar vissa uppgifter 

mer noggrant, t ex utredande frågor” och ” Eleverna får tillfälle att förbättra/förtydliga 

sina svar”. Lärum är den digitala lärplattform som används i kommunen, vilken innehåller 

en inlämningsfunktion för arbeten och möjlighet att ge återkoppling av provresultat 

knutna till kunskapskraven och det centrala innehåll från Lgr11. De första tre av dessa 

kommentarer har det gemensamma att de alla handlar om att pedagogerna ger fördjupad 

skriftlig återkoppling till eleverna. På vilket sätt denna fördjupade återkoppling skiljer sig 

från svarsalternativet ”Återlämning med beskrivande omdöme” går inte att utläsa, men 

vore intressant att få svar på i en senare undersökning. 
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Analys 
 

De tillfrågade pedagogernas svar matchades vid inläsningen mot de tre punkterna i PCK - 

lärares kunskaper och utbildning i sina ämnen, deras kunskaper om styrdokument samt 

deras kunskaper om inlärning och kunskap. Kunskaper om styrdokument undersöktes i 

frågor om känslan av trygghet i tolkning av kunskapskrav samt om pedagogerna fått 

utbildning i tolkning av läroplaner. Som visas i figur 2 och 3 i min studie så svarar något 

mer än hälften av pedagogerna positivt på att de fått utbildning och träning i att läsa och 

tolka läroplaner och styrdokument. Dessutom känner sig alla utom en sig trygga i sin 

tolkning av kunskapskraven. Schulmans teorier kring PCK (Shulman, 1986) trycker på 

behovet av att pedagogerna kan variera sina metoder att lära ut beroende på situation och 

grupp av elever. I en situation där pedagogen inte är trygg i någon av de delar som bygger 

upp dennes professionella kunskapsbas, må det vara kunskap om styrdokument, om ämnet 

eller om elevernas sätt att lära, kommer undervisningen att bli lidande. Resultaten på 

dessa båda frågeställningar pekar mot att pedagogerna har goda förutsättningar att hålla en 

god undervisning utifrån sin kunskap om styrdokument. 

Som figur 7 visar så ligger de skriftliga proven högst i statistiken över vilka typer av 

examinationer de tillfrågade pedagogerna använder sig av med 100 % av de tillfrågade 

pedagogerna, medan olika digitala uppgifter får lägst resultat med 58 %. Alla 

svarsalternativ får svar från över 50 % av pedagogerna, vilket kan vara ett tecken på att 

det finns en tydlig variation i sättet att examinera eleverna. I detta fall kan PCK-

begreppets punkt om olika sätt att lära ses som behandlat av de tillfrågade pedagogerna i 

deras examinationsmetoder. Genom att jämföra andelen jakande/positiva svar i figur 4 och 

5 med andelen nekande/negativa svar i figur 6 drar jag slutsatsen att även om många av de 

tillfrågade pedagogerna uppger att de fått utbildning i och har kunskaper om 

uppgiftskonstruktion, finns ett behov av mer träning och fortbildning. 

I figur 11-14 undersöks hur bedömningen av de olika uppgifterna utformats med fokus på 

värdering av svaren och vilken typ av svar som efterfrågas i uppgiften. Detta matchas dels 

mot punkten rörande kunskap om styrdokument och dels punkten rörande kunskap om 

inlärning, utifrån jämförelsen mellan sifferbetyg och bokstavsbetyg och möjligheten att 

visa alla nivåer av kunskap i en uppgift. Svaren pekar på att fler pedagoger bedömer 
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utifrån de nuvarande bokstavsbetygen än med sifferpoäng även på enskilda uppgifter. 

Skillnaderna i om en uppgift testar kunskap på endast en nivå eller på flera är inte så 

tydliga, även om en viss förskjutning finns mot att testa fler kunskapsnivåer. Att 

formulera uppgifter som dels testar flera kunskapsnivåer och dessutom bedömer dessa 

utifrån rådande bokstavsbetyg visar på pedagogernas förmåga att kombinera kraven från 

läroplanen med såväl ämneskunskaper som kunskaper om hur inlärning och utvärdering 

kan genomföras på bra sätt. Även om resultaten inte är helt tydliga så kan PCK-begreppet 

här ses som åtminstone delvis uppfyllt av de tillfrågade pedagogerna. 

På frågan om man brukar samarbeta med sina kollegor i utarbetandet av uppgifter så 

svarade ett lika antal pedagoger Ja respektive Nej (7 stycken, motsvarande 27 %) medan 

majoriteten svarade att de ibland samarbetade med kollegor i utarbetandet av uppgifter 

och prov (se figur 15). Pedagogerna fick sedan gradera i vilken omfattning de anpassade 

sina uppgifter dels efter hur uppgifterna i läroböckerna ser ut och dels efter hur 

uppgifterna i de Nationella proven i NO ser ut. Svaren här matchades mot punkten i PCK 

rörande ämneskunskaper utifrån hur mycket pedagogerna angav att de anpassade sina 

uppgifter utifrån en annan källa. Resultaten på detta visas i figur 16 där det går att läsa ut 

en något större förskjutning mot den övre delen av skalan när det gäller att inspireras av 

upplägget i de Nationella Proven än när det gäller att inspireras av läroboken. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att pedagogerna har ett större förtroende för 

kvaliteten hos uppgifterna från de Nationella Proven än uppgifterna från läroböckerna, 

men den frågan har inte ställts i denna undersökning. Inom PCK-begreppet så diskuteras 

den kombinerade förmågan av att känna till sitt ämne och att även känna till hur elever lär 

sig, och just metoden att som pedagog helt förlita sig på färdiga prov eller enbart vad som 

står i läroböckerna ses som mindre användbar, om inte helt kontraproduktiv.  

Figur 18 presenterar vilka källor och resurser pedagogerna tar hjälp av i sitt arbete med att 

konstruera uppgifter. Att ta in och använda sig av flera olika inspirationskällor till metoder 

för inlärning och undervisning passar bra in på PCK-begreppets tankar om att den goda 

pedagogiken handlar om att ha många olika sätt att undervisa och examinera för att kunna 

anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. En sammanräkning av svaren på 

denna fråga ger att varje pedagog i medelvärde angett mer än fyra olika svarsalternativ. 

Det kan tolkas som att pedagogerna hämtar inspiration och tar intryck från olika källor, 
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och därmed också uppfyller den kombinerade förmågan av de tre delarna i PCK-

begreppets ramverk att kunna variera och anpassa sina uppgifter baserat på 

ämneskunskaper, kunskaper om inlärning och kännedom om läroplaner och mål för 

undervisningen. 

Frågor om återkoppling av resultat är en viktig del av inlärning och såväl figur 8-10, som 

undersöker hur pedagogerna bedömer elevernas svar, som figur 19, som handlar om sättet 

pedagogerna återkopplar sina bedömningar till eleverna, matchas mot punkten om 

kunskaper om inlärning. Svaren rörande om frågorna bedöms med matriser gav svar som 

till största del placerades i alternativet ”Ibland” (figur 8-10), och är därför svåra att dra 

några djupare slutsatser ifrån. Bland metoderna att återkoppla resultaten får fyra av de sex 

alternativen 50 % eller mer av svaren, vilket pekar mot att flera olika metoder att 

återkoppla resultaten används. Även här kan då PCK-begreppets tanke kring att variera 

metoder utifrån ämnesinnehåll och tankar kring hur kunskap kan byggas upp anses vara 

uppfylld av de tillfrågade pedagogerna. 

Sammanfattning av resultaten 
 

Resultaten visar på att lärarna känner sig trygga med sina kunskaper om den rådande 

läroplanen. De upplever att de fått träning både i att konstruera uppgifter och tolka 

styrdokument, men de tycker inte att den utbildningen varit tillräcklig för deras behov. De 

bedömer sina elever med hjälp av uppgifter som bedöms med bokstavsbetyg och som 

helst testar flera kunskapsnivåer, även om de tycker att den typen av uppgifter är ibland 

svåra att konstruera. De tar hjälp av sättet uppgifterna är konstruerade i de Nationella 

Proven mer än sättet läroböckerna lagt upp sina uppgifter, även om de allra helst använder 

sig av fakta från läroböckerna i sin konstruktion av sina egna uppgifter. Den vanligaste 

examinationsformen är enskilda, skriftliga prov, men det finns en variation i sättet 

elevernas kunskaper testas.  De samarbetar ibland med sina kollegor i arbetet att ta fram 

uppgifter och prov. De använder sig av matriser för att bedöma uppgifter, främst vid 

skriftliga prov, men inte i så stor utsträckning. Det vanligaste sättet att återkoppla resultat 

är genom att gå igenom facit gemensamt i klassen, men många av de tillfrågade 

pedagogerna ger även en mer individuell återkoppling, muntlig eller skriftlig. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var alltså att få veta mer om hur lärare arbetar i sin konstruktion 

av uppgifter och prov för att bedöma kunskaperna hos sina elever, och jag har genom att 

ställa frågor till pedagoger i grundskolans senare år och jämföra hur deras svar relaterar 

till de kunskaper och förmågor som Lee Shulman introducerat i sina arbeten om 

Pedagogical Content Knowledge – PCK – kunnat bygga upp en bild av hur dessa 

pedagoger säger att de arbetar med de områdena.  

På frågan om vilken typ av uppgifter pedagogerna använder för att bedöma elevers 

kunskaper visar min undersökning på att de skriftliga proven är den vanligaste formen av 

examination, men att det finns en variation mellan använda examinationsformer hos de 

tillfrågade pedagogerna. Uppgifter som testar fler kunskapsnivåer är något vanligare än de 

som endast testar en nivå och fler pedagoger graderar ofta svaren på uppgifterna med 

bokstavsbetyg än med poäng.  

Frågan om vilket stöd pedagogerna använder i konstruerandet av uppgifter visar på att 

fakta från läroböckerna är den vanligaste utnyttjade resursen, men även uppgifter från 

nationella prov är ofta använda. Det är en lika stor del av de tillfrågade pedagogerna som 

svarar ”ja” som ”nej” på frågan om de samarbetar med kollegor vid utarbetandet av 

uppgifter, men den största delen svarar ”ibland”. 

Den tredje frågeställningen om vilken betydelse läroplanen har för pedagogerna i 

konstruktionen av uppgifter har redan berörts här ovan, i sättet pedagogerna använder 

bokstavsbetyg vid bedömning och inkluderar flera kunskapsnivåer i sina uppgifter. 

Pedagogerna svarar att de känner sig trygga i att tolka läroplanen och har fått utbildning i 

att göra det. Även om många svarar att de även fått utbildning i att konstruera uppgifter 

svarar de flesta att de önskar mer träning i detta. 

Utifrån mina sammantagna resultat och den litteratur jag läst in mig på under denna studie 

har jag så kommit fram till följande slutsatser: 

- Det finns ett behov hos pedagoger idag av utökad fokus på konstruktion av såväl 

uppgifter som bedömningsunderlag för dessa i lärarutbildningarna. 
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- Det finns också en önskan om mer tid för yrkesverksamma pedagoger att mötas i 

diskussionsgrupper där de kan diskutera bedömning och uppgiftskonstruktion, och 

på så sätt utvecklas i sin yrkesroll. 

Mina egna erfarenheter både som undervisande pedagog och utvecklare av uppgifter och 

prov har givetvis haft betydelse för mina tolkningar av resultaten. Jag har strävat efter att 

bygga upp mitt analytiska ramverk inte enbart utifrån dessa erfarenheter utan i första hand 

från litteratur i ämnet. Detta för att minska ner risken för brister i objektiviteten under 

analysen av data. Eftersom mitt underlag inte var större så går det inte att dra några 

generella slutsatser utifrån data, men resultaten kan ändå ligga till grund för följande 

diskussioner. 

Kunskap om Styrdokument 
 

De flesta pedagogerna, alla utom en, i undersökningen markerade ett värde i den övre 

halvan av skalan på om de känner sig trygga i sin tolkning av de kunskapskrav utifrån 

vilka de ska bedöma sina elever, även om endast en av de tillfrågade markerar det högsta 

värdet på skalan (Figur 2). Man kan hoppas att det tyder på att under de fem år som gått 

sedan Lgr11 introducerades i skolorna har pedagogerna lagt energi och tid på att sätta sig 

in i kunskapskraven för sina ämnen, och detta med all rätt. I PCK-begreppet lyfts lärarens 

insikt i både ämneskunskap och rådande styrdokument fram som två viktiga delar, jämte 

en god insikt i hur elever lär sig och tar till sig kunskap och undervisning. Under de första 

åren efter introduktionen av en ny läroplan finns enligt min erfarenhet ofta ett större mått 

av osäkerhet hos pedagogerna, även om de fortfarande har samma ämneskunskaper. De 

befinner sig då i en situation där andra, nya kunskapskrav ska presenteras för eleverna på 

ett tydligt sätt för att dessa ska få goda förutsättningar att kunna lära sig, men om inte 

lärarna själva har tillräcklig insikt i de nya kraven blir det svårare för dem att 

kommunicera dem på ett tydligt sätt till eleverna.  

Samarbete om uppgiftskonstruktion 
 

Att få arbeta med vad som är en bättre eller sämre uppgift gemensamt i en arbetsgrupp är 

en metod som används i flera organisationer inom skolvärlden. Christian Lundahl lyfter i 

sin bok Bedömning för Lärande fram det så kallade Boråsprojektet, där man i Borås 
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kommun avsatte tid och resurser för att låta grupper av lärare och pedagoger mötas och 

diskutera frågor i så kallade Teacher Learning Communities (Lundahl, 2014). Denna 

metod har sina rötter i England hos en forskargrupp ledd av Paul Black och Dylan 

Wiliam, och i försöket i Borås har man sett en förhöjd medvetenhet kring värdet av att 

arbeta med bedömningsfrågor bland lärarna. Bedömningarna blir mer genomskinliga och 

lättförståeliga, och lärarna kan hämta inspiration och stöd hos sina kollegor. I min studie 

svarar dock de tillfrågade pedagogerna ”Ja” på frågan om de diskuterar sina uppgifter med 

sina kollegor i endast 27 % av fallen (Figur 15). Frågan är då varför inte fler pedagoger 

svarar att de samarbetar i frågorna gällande bedömning och uppgiftskonstruktion när det 

finns studier som visar på fördelarna med ett sådant arbetssätt. Är det för att det inte ges 

utrymme för sådana möten i pedagogernas scheman, eller är det bara för att man inte är 

van vid ett sådant arbetssätt? Min studie har inte undersökt detta och just den metod jag 

valt lämpade sig inte att ge svar på en sådan fråga heller, men det vore en lämplig ny 

forskningsfråga att ta sig an.  

Fortbildning om uppgiftskonstruktion 
 

För en rektor vars uppdrag bl.a. är att höja måluppfyllelsen på sin skola är det förstås 

mycket intressant att skapa möjligheter för pedagogerna att ha sådana möten som jag 

talade om här ovan, med en tydlig struktur, för att fokusera på en fortbildning i frågor 

rörande bedömning och uppgiftskonstruktion. Som rektor med ansvar att leda och fördela 

arbetet kan det vara lättare att organisera sådana möten än för de enskilda lärarna, även 

om de också har i sitt uppdrag att främja utvecklingen på sin arbetsplats. Nu visar 

enkätundersökningen också att en majoritet av de tillfrågade upplever att de fått 

fortbildning i prov- och uppgiftskonstruktion på sin arbetsplats, men att en större andel 

inte känner att de har tillräcklig utbildning i frågan (Figur 6). När det gäller formen av den 

fortbildningen så framgår det inte i min undersökning vilken form av fortbildning det rört 

sig om. Det skulle vara ett område att bygga vidare på efter denna studie, att undersöka 

hur pedagoger ser på fortbildning och vilka faktorer som inverkar positivt på deras attityd 

till fortbildningen.  

En av de deltagande pedagogerna beskrev den fortbildning som skett på den skolan som 

att kollegorna fick tid att sitta tillsammans och diskutera och jämföra sina prov och 
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examinationer vid något enstaka tillfälle, men inget mer (personlig kommunikation, 26 

januari 2016). Det är möjligt att denna pedagog var en av de som svarat Ja på frågan om 

lärarna diskuterar sina uppgifter med sina kollegor, men det är okänt. Ingen litteratur eller 

föreläsare/inspiratör hade funnits att stötta pedagogen och kollegorna i deras arbete, och 

inga riktlinjer hade givits dem. Detta är ett steg på vägen mot Teacher Learning 

Communities, men för att dessa ska kunna ge en märkbar effekt behöver arbetet i 

grupperna struktureras och göras till en återkommande del av verksamheten. Likt många 

andra aktiviteter i skolan så sker förändringen sakta, och arbetet med Teacher Learning 

Communities är inget undantag. Dylan Wiliam presenterade på AERA-konferensen i april 

2009 hur arbetet med dessa grupper lagts upp (Leahy, 2009). I artikeln så understryker 

författarna att det är viktigt att skynda långsamt i arbetet med att stärka pedagogernas 

professionalitet för att vara säkra på att de nya kunskaper och förmågor man eftersträvar 

befästs i den vardagliga verksamheten, och inte faller i glömska en kort tid senare.  

Upprepade möten på 1-2 timmar med ca. 4 veckors mellanrum, en tydlig mötesstruktur 

för varje träff och, i studien utförd av Leahy och Wiliam, ett arbete som låtits fortgå i 5 år 

visade på en höjning av pedagogernas professionalitet. Fokus för den här höjningen av 

professionaliteten låg i att utbyta erfarenheter och skapa diskussionsforum för att hitta 

metoder att skapa goda inlärningssituationer för eleverna men även att ge pedagogerna 

möjlighet att titta närmare på sin egen inlärning.  

Utveckling av bedömning och uppgiftskonstruktion 
 

De flesta inom skolan är medvetna om hur svårt det är att utvecklas utan utbyte med 

andra. Det blir lätt att man fastnar i gamla tankebanor och får svårt att bryta de mönster 

man är väl inkörd i. Kommentaren från en av de pedagoger som besvarat min enkät visar 

på känslan av osäkerhet i det egna arbetet; ”Jag tycker att det är svårt att konstruera 

frågor som ger möjlighet att visa A kunskaper. Det är lättare att testa E. Jag brukar dock 

försöka.” Med den känslan av osäkerhet dokumenterad skulle jag gärna se att mer tid 

kunde avsättas på fler skolor för att kunna träffas sådana mindre grupper av pedagoger 

liknande de som Leahy och Wiliam studerat. Deras studie, liksom det tidigare nämnda 

Borås-projektet, pekar mot att det arbetssättet gynnar pedagogernas utveckling, och kan 

hjälpa alla dem som försöker, men inte är säkra på om de lyckats. Såväl arbetet med 



33 
 

konstruktion av uppgifter som diskussioner kring former för bedömning och utvärdering 

är bra punkter att ta upp i dessa grupper. I min undersökning ville jag se på bägge dessa 

sidor av prov- och uppgiftskonstruktion, eftersom det i mitt tycke är mycketsvårt att 

utesluta den ena delen och ändå göra ett bra arbete med den andra. Du måste veta vad och 

hur du tänker bedöma när du skapar frågorna. 

I figur 7 visas en spridning mellan olika examinationsformer som används av pedagogerna 

i undersökningen. Denna variation kan komma sig av att det finns flera olika lärstilar 

representerade i de olika elevgrupperna, att det finns en vilja hos pedagogerna att testa 

eleverna på olika sätt för att få ett gott bedömningsunderlag eller helt enkelt en uttalad 

målsättning från skolornas sida att det ska ingå flera olika slags examinationer i 

undervisningen. Intressant att se i enkätsvaren är också att även om andelen pedagoger 

som svarar Ja på frågan om de använder sig av matriser i sina bedömningar av skriftliga, 

muntliga och praktiska examinationer varierar mellan 9 stycken vid skriftliga prov, 6 

stycken vid muntliga och 5 stycken vid praktiska prov, så är det hela 15 stycken som 

anger att de återkopplar resultaten till sina elever med hjälp av att dela ut 

bedömningsmatriser (Figur 8-10, samt 19). Det skulle innebära att ett antal pedagoger 

efter att de rättat och bedömt elevernas examinationer genom att antingen sätta ut 

bokstavsomdömen eller poäng i form av siffror eller bara genom att skriva små egna 

kommentarer överför denna bedömning till en ny matris för att ge till eleverna. Vad skulle 

syftet med detta dubbelarbete kunna vara? En förklaring är att pedagogerna vet att 

återkopplingen till eleverna är en av de viktigaste faktorerna i att skapa ett meningsfullt 

lärande, och även är en effektiv form av bedömning av det mer formativa slaget. De vet 

det så väl att de går ifrån sin vanliga, mer summativa rättning för att skapa en lättförståelig 

form av återkoppling för eleverna, även om det medför ett merarbete för dem själva.  

Att hoppa över mellansteget att överföra en summativ bedömning till en mer formativ 

matris, och istället använda sig av matrisen i rättningen och bedömningen från första 

början är ett arbetssätt som inte har nått fram till dessa pedagoger ännu, av olika 

anledningar. Olika pedagoger föredrar givetvis olika metoder och det finns inget som 

säger att detta sätt skulle vara det enda rätta.  En pedagog skriver som egen kommentar i 

enkäten att:  
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”Arbetet med bedömningsmatriser som är progressiva med ett flertal kvalitetsnivåer, 

tenderar att bli rena avprickningslistor. Så är det inte meningen att det ska vara, utan det 

är hur långt eleverna har utvecklat de förmågor som de har tränat som ska bedömas. 

Detta är oerhört viktigt att tänka på, när man utarbetar bedömningsmatriser eller andra 

typer av formulär för bedömning. Detta är inte lätt.” 

Detta uttalande ligger nära de tankar som lyftes i bakgrunden från Maddalena Taras 

(Tarras, 2007) om faran att den formativa bedömningen kan reduceras till just en 

avprickningslista av saker att göra i klassrummet utan större eftertanke om man inte ägnar 

tid och ansträngning åt att begrunda vad målet med de olika aktiviteterna är i syfte att 

främja inlärningen.  

Återkoppling av resultat 
 

Nu handlar konstruktionen av bedömningsmatriser mer om en summativ bedömning, men 

som tidigare sagts kan även det summativa bedömningarna fylla ett formativt syfte i 

återkopplingen av resultaten. Som pedagogen med kommentaren säger så är det inte lätt 

att utarbeta bedömningar som utvärderar elevers progression. Christian Lundahl menar att 

för att återkopplingen ska föra lärandet framåt för eleverna behöver den innehålla relevant 

information och tips på strategier som talar om hur eleven kan komma vidare. (Lundahl, 

2014) Han tar upp de tre frågorna: 
 

� Var i förhållandet till målet befinner sig eleven? 

� Vad skulle kunna vara nästa steg i lärandet? 

� Hur kan eleven ta sig dit?           

        
som viktiga punkter i återkopplingen till eleverna, men påpekar också att återkoppling är 

lika viktigt för pedagogen som för eleverna. Pedagogen behöver återkopplingen för att 

kunna planerna kommande lektioner och steg i lärprocessen. Återkoppling kan här komma 

både från eleverna, men även från andra pedagoger i diskussioner kring upplägget av 

undervisningen och en gemensam utvärdering av arbetsområdet. Genom att tillsammans 

planera och konstruera såväl uppgifter som bedömningar av dessa kommer en grupp av 

pedagoger få möjlighet att både öka likvärdigheten i bedömningarna och även höja sin 

egen inlärning och kompetens. De frågor som bedömning för lärande tar upp här passar 
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bra in i PCK-begreppets delfokus på olika sätt för elever att lära, med behovet av att 

tydligt definiera målen, både för eleven och för pedagogen själv och tankarna kring olika 

sätt att undervisa för att hjälpa eleven att ta sig dit.  

 

Återkopplingen till eleverna när det kommer till hur deras resultat utvärderats av 

pedagogerna i min undersökning verkar oftast ske i form av en gemensam genomgång av 

de rätta svaren i helklass (Figur 19). Eftersom tre av de fem återstående svarsalternativen 

förutom den gemensamma genomgången markerats av minst hälften av de tillfrågade 

pedagogerna gör jag antagandet att det dessutom skett någon form av personlig 

återkoppling till varje elev. Att endast ha en gemensam genomgång av de svar som 

pedagogen förväntat sig på de olika frågorna och uppgifterna utan någon konstruktiv 

kritik eller återkoppling till eleverna vore ett svårt avsteg från de teorier om 

kunskapsbyggande som tas upp i de teorier jag använt mig av här, PCK och Bedömning 

för Lärande, och som har blivit en mycket betydande del av den svenska skolan. 

Återkopplingen bör handla om vad nuläget är (resultatet på provet eller uppgiften), vad 

som behöver förbättras (kopplat till läroplanens kunskapskrav eller annan målbild) och 

hur det skulle kunna gå till. En återkoppling som endast består av betyg kan uppfattas som 

att den är riktad mot eleven som individ och främjar knappast lärandet, eftersom om 

betyget är lågt kan det leda till en minskad motivation hos eleven. Den bästa 

återkopplingen anses vara den som också kan överföras på andra uppgifter eller områden, 

medan återkoppling på uppgiftsnivå inte är lika effektiv (Skolverket, 2013).  

Summativt eller formativt? 
 

 Tankar om förhållandet mellan summativ och formativ bedömning och arbetssätt, och 

utarbetandet av relevanta examinationer av elevernas kunskaper ställs inför ett av sina 

mest konkreta uttryck i slutet av grundskolan. En elev som under hela högstadiet har haft 

godkänt i sitt ämne men inte når upp till målet för godkänt på ett nationellt prov hamnar i 

ett pedagogiskt limbo som grundar sig i att tiden är för kort för att resultatet på provet ska 

kunna användas i ett formativt bedömningssätt för den eleven, och då ligga till grund för 

att reparera de brister eleven uppvisat i sina kunskaper. Samtidigt har ändå eleven fram till 

dess visat upp tillräckliga kunskaper för att bli bedömd som godkänd. Alltså blir provet en 

förenklad summativ sammanfattning av elevens arbete de gångna tre åren och den 
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betygssättande läraren ställs då inför uppdraget att underkänna en elev som har gått 

genom hela högstadiet med godkända betyg, utifrån denna förenkling. Detta kräver en del 

av pedagogen som kan möta stort ifrågasättande från både föräldrar, elev och kanske till 

och med skolledning.  

Men visst kan de Nationella Proven användas formativt – för pedagogen. Genom att 

studera resultaten på proven kan pedagogen anpassa och utveckla sin undervisning. Som 

svaren i min undersökning på frågan om varifrån pedagogerna hämtar inspiration till sina 

uppgifter visar, så är det bara uppgifter från läroböckerna som har högre andel än vad 

uppgifter från de Nationella Proven har (Figur 18). Pedagogernas svar om ifall de 

anpassar sina uppgifter utifrån hur uppgifterna i de Nationella proven ser ut ligger 

stigande från en 3:a till en 5:a, vilket också tyder på ett förtroende för kvaliteten på 

uppgifterna och även på ett formativt utnyttjande av dessa uppgifter (Figur 17).  

 

Även om fokus i den pedagogiska debatten länge legat hos formativ bedömning i 

klassrummet, bedömning för lärande och liknande teorier, så höjs allt fler och fler röster 

för att man inte kan utesluta vare sig den summativa delen eller den formativa delen av 

bedömningar av elever, då det handlar om två olika saker. Summativ bedömning är just en 

bedömning medan formativ bedömning också kan användas mer som ett arbetssätt. De 

båda kompletterar varandra. Resultatet från den summativa utvärderingen kan användas 

formativt, förutsatt att den innehåller frågor vars svar kan användas för att utveckla 

elevernas lärande. Den fortlöpande formativa bedömningen i klassrummet kan ligga som 

grund för en utvärdering vars syfte är att verifiera elevers kunskaper – den roll som 

tidigare ansetts vara vikt åt det summativa provet eller examinationen (Skolverket, 2012).  

 

Eftersom de nationella proven har fått en så stor roll i debatter om bedömning och 

betygsättning i den Svenska skolan, och även visat sig ha betydelse för pedagogerna i min 

undersökning i deras arbete med uppgiftskonstruktion, har jag valt att ta med dem 

upprepade tillfällen i mina diskussioner i denna studie. Skolverket skriver på sin hemsida 

att de Nationella Proven är tänkta att vara främst summativa –  

”.. en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven 

har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.” –  men även att resultaten 

kan användas formativt för att utveckla undervisningen och den enskilda elevens 
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kunskaper. För att kunna använda uppgifter i såväl ett utvärderande syfte som ett verktyg 

att utveckla kunskaperna hos eleverna behöver pedagogerna dels ha god insikt i de krav 

som ställs i läroplanen och dels så bra ämneskunskaper att de kan testa dessa krav i en 

begriplig kontext. Om uppgiften känns konstlad för eleven kommer den inte att prestera 

sitt bästa och uppgiften tappar i värde som verifierande av kunskap. Den kan dock 

fortfarande ha ett värde som bas för fortsatt kunskapsutveckling på ett mer formativt sätt. 

Likaså om kontexten är bra och begriplig, men frågan saknar förankring i kunskapskraven 

sjunker validiteten hos uppgiften. För att skapa goda examinationer och uppgifter som ger 

pålitlig information om elevernas kunskapsnivå behövs bägge kunskapsaspekterna hos 

pedagogen.  

 

När Lee Schulman utökade sin teori kring PCK till sju kunskapskategorier inkluderade 

han kunskap om skolans kontext liksom kunskap om målen för undervisningen och 

lärandet. Kontexten i en uppgift och skolans kontext kan vara nära förknippade, t.ex. 

fördelen att ställa en fråga om renskötsel och viltvård till elever vid en skola i den svenska 

fjällvärlden istället för åt elever i en skola i någon av Stockholms miljonprojekts-förorter. 

Genom ett effektivt användande av sina kunskaper om elevernas vardag kan pedagogen då 

lättare utvärdera deras ämneskunskaper genom att placera eleverna i en frågesituation där 

de känner sig hemma och lättare kan förmedla sina kunskaper. Validitetsbegreppet blir här 

betydelsefullt på flera sätt, och dessutom än mer komplext då det ser på 

uppgiftskonstruktionen ur två synvinklar. Denna tvådimensionella validitet tas upp i en 

artikel av Samuel Messic (Messic, 1989), där han delar upp validiteten dels i ett provs 

eller en uppgifts utformning (slutsatser och konsekvenser) och dels i provets eller 

uppgiftens resultat och funktion (hur provresultaten tolkas och används).  

 

Jag har tolkat resultaten på frågan hur pedagogerna i min undersökning bedömer elevernas 

svar vid rättning att de oftare sätter ut värderingar av elevernas svar relaterat till 

betygsskalan, i form av bokstavsomdömen, än vad de använder sig av poäng som senare 

då behöver omvandlas till ett omdöme knutet till elevens uppvisade kunskapsnivå (Figur 

11-12). Precis som Christina Wikström skriver i Konsten att göra prov, så är en 

poängsiffra meningslös om den inte ställs i relation till något (Wikström, 2013). Jag kan 

också läsa ut en tendens att oftare ställa frågor till eleverna som ger dem möjlighet att visa 
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kunskaper på flera nivåer av kunskapskraven än att testa en kunskapsnivå per uppgift 

(Figur 13-14). Detta är inte alltid lätt, och svaren om hur man testar kvalitetsnivåerna är 

spridda över fyra svarskategorier vardera, även om endast en pedagog angett nivå tre 

vilken var den lägsta valda nivån, på frågan om uppgifterna testade flera kunskapsnivåer. 

Det är även flest pedagoger som angett nivå fyra, vilken var den högsta valda nivån, på 

om de testar en kunskapsnivå per uppgift.  

 

Utifrån denna spridning är det svårt att se några tendenser kring lärares konstruktion av 

uppgifter utifrån sättet uppgifterna värderas i rättningen. En pedagog skriver som 

kommentar: ”Jag tycker att det är svårt att konstruera frågor som ger möjlighet att visa A 

kunskaper. Det är lättare att testa E. Jag brukar dock försöka. När jag rättar proven så 

skriver jag korta kommentarer om jag tycker att eleven har missuppfattat eller svarat 

felaktigt.” Här kommer dock återkopplingen till eleven in med skriftliga kommentarer 

som en typ av formativ bedömning. 

Personliga tankar om bedömningen i grundskolan 
 

Jag har i min yrkesverksamhet stött på pedagoger och skolledare som väljer att inte sätta 

ut betyg på enskilda prov och uppgifter för att slippa ta diskussioner med föräldrar och 

elever om varför eleven fått ett visst slutbetyg som verkar skilja sig från det omdöme 

eleven har delgivits på de olika examinationer och prov som har passerat under de gångna 

terminerna. Detta sätt att undvika en till synes summativ gradering under terminen är 

vilseledande för alla då elever inte får lära sig vilka krav som finns för de olika nivåerna, 

föräldrarna förstår inte hur vårt betygsystem är uppbyggt utan tror att det är bara att lägga 

ihop de resultat som de fått ta del av utifrån vad som eleverna presterar på skrivningar och 

pedagogerna sätter sig inte in i läroplanen väl nog för att förklara och beskriva dessa krav. 

Det är inte lätt för en pedagog att stå för ett sådant arbetssätt medveten om att hen kan 

drabbas av föräldrars och ibland även skolledares missnöje och ifrågasättande av sin 

yrkesutövning.  

Att skapa goda uppgifter och bedömningar till dessa, som kan vara till hjälp i 

diskussionerna med elever, föräldrar och skoledare, är som redan sagts inte lätt. I början 

av karriären ”lånar” läraren uppgifter från kollegor och läromedel, eller skapar egna 
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uppgifter som kanske inte alltid är så genomtänkta. Allt eftersom lärarens erfarenheter av 

bedömningar och konstruktion av uppgifter ökar så kan förståelsen för det nära 

förhållandet mellan skapande av specifika uppgifter och av bra former av bedömning 

komma att öka även den. Emellertid så kan det också vara så att en lärare under sin karriär 

vänjer sig vid en viss typ av uppgifter eller undervisningssätt, som ifall de visar sig vara 

mindre framgångsrika trots allt är svåra att vänja sig av med. Dylan Wiliam hävdade vid 

ett seminarium på Institute of Civil Engineers i London 2006 att det inte går att säga åt en 

lärare vilket sätt som är det rätta att agera på eftersom undervisningssituationen är så 

komplex att det inte finns en färdig, fast lösning. Han menar att all förändring av sättet att 

utvärdera och bedöma tar tid (Wiliam, 2015).  

Shulman diskuterar i sin forskning ofta de kunskaper och förmågor som återfinns hos 

”skickliga pedagoger”, eftersom hans arbete främst grundas på studier och utvärderingar 

av lärarutbildningar, och att känna att man som pedagog själv inte alltid uppfyller de krav 

som ställs på en leder lätt till att man till sist börjar tvivla på sin egen skicklighet. Frågan 

kan ställas huruvida det är elevernas slutbetyg som är ett tecken på en skicklig pedagog? I 

Svensk forskning om bedömning – en kartläggning presenteras hur omstruktureringen av 

den svenska skolan lett till en spridning av ansvaret för uppföljning och utvärdering till 

alla nivåer, och att det dessutom, i och med det fria skolvalet, gjort att betygen blir den 

hårdvaluta som skolor och kommuner kan konkurrera med (Forsberg, 2011). Ett sådant 

ökat ansvar för synliggörande och spridning av resultat rimmar illa med den rädsla för 

kritik som jag beskrev i början av detta stycke. Min personliga åsikt är att det är mer 

viktigt att utbilda eleverna i att ha kännedom om och förstå de krav som ställs på dem 

hellre än att försöka dölja hur min bedömning av dem ser ut.  

I sina teorier kring bedömning för lärande menar Dylan William att en av de 

grundläggande punkterna för en ökad inlärning är att förtydliga intentionerna och kraven i 

undervisningen för eleverna (William, 2010). Om jag som pedagog döljer kraven för 

eleverna eller ställer frågor till dem som skiljer sig från de fakta som tagits upp på 

lektionerna eller i deras litteratur kommer de inte att ta till sig kunskaperna lika snabbt och 

effektivt om ifall jag är klar och tydlig med vilka krav som ställs på dem, hur de kommer 

att bedömas och hur den bedömningen kommer att gå till. Även Schulman påpekar flera 

år före Wiliam att undervisning börjar med att läraren kan något som eleven inte kan, men 
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ger sedan genom en serie aktiviteter eleven tydliga instruktioner och möjligheter till 

lärande (Shulman, 1987). 

Slutsatser 
 

Som jag konstaterade i inledningen av diskussionen så pekar mina resultat alltså på att det 

finns behov av ökad kunskap om uppgiftskonstruktion, och även en önskan om ett ökat 

utrymme i lärares yrkesliv att mötas och samtala om bedömningar och examinationer. 

I en tid då svenska skolor står inför en brist på behöriga pedagoger i de naturvetenskapliga 

ämnena och många lärosäten ser över sina lärarutbildningar kan dessa slutsatser vara 

lämpliga att ta hänsyn till i den process som syftar till att skapa en god lärandemiljö och 

en skola i utveckling för både elever och pedagoger. 
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Bilaga 1 - Enkät provkonstruktion 

Bakgrundsfrågor 
1. Vilken är din pedagogiska grundutbildning? 

o Grundskollärare yngre år 
o Grundskollärare senare år 
o Grundskollärare 1-7 
o Grundskollärare 4-9 
o Gymnasielärare 
o Annan ________________________ 

 
2. Hur länge har du varit yrkesverksam i grundskolan? ______________________ 

 
3. I vilka årskurser har du merparten av din undervisning idag? 

o 1-3 
o 4-6 
o 7-9 

 
4. Vilka läroplaner har du erfarenhet av att arbeta utifrån? (markera alla relevanta) 

o Lgr11 
o Lpo94 
o Lgr80 
o Annan ___________________________________ 

 
5. Hur trygg känner du dig i tolkningen av de kunskapskrav som finns i Lgr11 för NO-

ämnena biologi, fysik och kemi? 
 

Inte alls trygg   Mycket trygg 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 

5. Har du under din utbildning fått någon träning i att konstruera prov och uppgifter? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Osäker 

6. Har du under ditt yrkesliv fått någon fortbildning i att konstruera prov och uppgifter? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Osäker 

7. Upplever du att du fått tillräcklig utbildning om uppgiftskonstruktion under din 
utbildning? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Osäker 

8. Har du under din utbildning fått någon träning i att läsa och tolka läroplaner och 
kunskapskrav? 
 ○ Ja ○ Nej ○ Osäker 
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Typer av examinationer 
 

9. Vilka typer av följande examinationer har du använt dig av i din NO-undervisning i 
klassrummet? (markera alla aktuella) 

o Skriftliga prov 
o Skriftliga uppgifter i par eller grupp 
o Muntliga prov 
o Muntliga redovisningar i par eller grupp 
o Laborativa prov enskilt 
o Laborativa prov i grupp 
o Digitala uppgifter  

10. Brukar du använda dig av bedömningsmatriser i rättandet av skriftliga uppgifter i 
NO-ämnena biologi, fysik och kemi? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Ibland 

11. Brukar du använda dig av bedömningsmatriser i rättandet av muntliga uppgifter i NO-
ämnena biologi, fysik och kemi? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Ibland 

12. Brukar du använda dig av bedömningsmatriser i rättandet av praktiska uppgifter i 
NO-ämnena biologi, fysik och kemi? 

  ○ Ja ○ Nej ○ Ibland 

Uppgiftskonstruktion 
 

13. Brukar du samarbeta med kollegor då du konstruerar uppgifter till examinationer? 

 ○ Ja ○ Nej ○ Ibland 

14. Vilka resurser brukar du använda då du konstruerar uppgifter till examinationer? 
o Fakta från läroböcker 
o Färdiga uppgifter från läroböcker 
o Digitala resurser 
o Tidigare gjorda uppgifter från kollegor 
o Uppgifter från nationella prov 
o Annat _______________________________ 

 
15. Till vilket del upplever du att du anpassar dina uppgifter efter hur uppgifterna i 

läroböckerna ser ut? 
 

Inte alls            Helt och hållet 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 
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16. Till vilket del upplever du att du anpassar dina uppgifter efter hur uppgifterna i de 

nationella proven ser ut? 
 

Inte alls            Helt och hållet 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 

Bedömningen av uppgifter 
 

17. Hur ofta bedömer du skriftliga uppgifter med bokstavsbetyg (E-A)? 
Aldrig              Alltid 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 

 
18. Hur ofta bedömer du skriftliga uppgifter med poäng? 

Aldrig              Alltid 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 
 

19. Hur ofta ger du eleverna möjlighet att visa olika kvalitetsnivåer i en och samma 
uppgift? (ex. E-C-A) 

Aldrig              Alltid 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 

 
20. Hur ofta ger du eleverna olika uppgifter som var och en testar kunskap på en 

kvalitetsnivå? 
Aldrig              Alltid 
0. ○      1. ○      2. ○      3. ○      4. ○        5. ○        6. ○ 

 
21. På vilket sätt återkopplar du oftast elevernas resultat till dem? (markera alla aktuella) 

o Återlämning av examinationen med kort omdöme utskrivet (t.ex. ”E”) 
o Återlämning av examinationen med beskrivande omdöme utskrivet 
o Återlämning av examinationen tillsammans med bedömningsmatris 
o Gemensam genomgång av examinationens facit i klassrummet 
o Muntlig enskild återkoppling av examinationens resultat 
o Annat _______________________________ 

 

Här kan du lämna en egen kommentar eller tanke om arbetet med uppgiftskonstruktion och 

återkoppling av resultat. __________________________________ 
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Bilaga 2 – Följebrev 

Mitt namn är Anders Brager och jag arbetar som lärare i Ma/NO på Grubbeskolan i Umeå. 
Jag har ett försteläraruppdrag med inriktning mot bedömning och då främst inom 
naturvetenskap och matematik. I dagens skola och samhälle är frågan om hur vi lärare 
bedömer elevers kunskaper en flitigt diskuterad fråga och åsikterna är många om vad och hur 
lärarna ska ta hänsyn till. Under den gångna terminen har jag arbetat med att skriva en uppsats 
för Magisterprogrammet i Pedagogisk Yrkesverksamhet på Umeå Universitet, där jag bl.a. 
undersöker hur lärare arbetar då de konstruerar uppgifter för att utvärdera elevers kunskaper.  

För att samla in data om detta har jag utarbetat en enkät riktad till dig som lärare. Enkäten är 
webbaserad i form av ett Google-formulär som tar ca.10 minuter att fylla i. Det är självklart 
frivilligt att besvara enkäten, men för att ge så pålitligt resultat som möjligt är det förstås 
önskvärt att så många som möjligt bevarar enkäten. 

Svaren på enkäten kommer att behandlas konfidentiellt och du som svarande kommer att vara 
avidentifierad i sammanställningen av resultaten. Frågorna är i första hand riktade till er som 
undervisar i NO-ämnena biologi, fysik och kemi. Känner du att det inte stämmer överens med 
ditt nuvarande uppdrag som lärare kan du helt enkelt bortse från den här undersökningen. 
Väljer du att besvara enkäten ber jag dig att skicka in dina svar senast onsdag v. 4, för att jag 
ska hinna sammanställa resultaten på ett bra sätt. 

För att komma till enkäten kan du klicka på länken här nedanför. 

http://goo.gl/forms/lBP9OtfXMI 

Om du har några frågor gällande enkäten i stort eller enskilda frågeställningar är du 
välkommen att kontakta mig. Jag är lättast att nå via min mail, som står längst ner i det här 
utskicket. 

Tack så mycket på förhand för din hjälp. 

Anders Brager 
Ma/NO-lärare, Grubbeskolan 
anders.brager@umea.se 

 


