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Abstrakt 

Denna studie syftar till att undersöka samhällskunskapslärares tankar och upplevelser kring 

bedömningspraxis. Den undersöker hur lärare tänker kring sin egen bedömning i relation till 

likvärdighet, samt vad de uppfattar som målet med sin bedömning. Detta undersökningsin-

tresse undersöks med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem stycken lärare för att undersöka 

hur de tänker kring bedömning på en djupare nivå. 

Resultatet visar att lärarna ser bedömning som något bra eller åtminstone nödvändigt. Studien 

visar att lärare försöker jobba formativt i sin bedömning för att hjälpa eleven utvecklas. Den 

summativa bedömningen har på så vis mindre plats i bedömningen hos de undersökta lärarna. 

Den kunskap lärarna söker är både faktakunskap och förmågor där fakta ses som en nödvän-

dig grund för att utveckla elevernas förmågor. Målet med bedömningen enligt lärarna är att ge 

eleverna kunskaper som de har nytta av genom hela livet och inte enbart under sin skolgång. 

Lärare ser likvärdighet som något som uppnås på deras egen skola mellan dem och deras kol-

legor. Likvärdighet ses dock på nationell nivå ouppnåeligt vilket anses problematiskt. För att 

uppnå likvärdig bedömning mellan elever anser lärarna att beprövad erfarenhet i de flesta fal-

len säkerställer detta, metoder som matriser är mindre vanligt. Lärare uppfattar på så vis lik-

värdighet som ett problem men skolan och lärarna har få konkreta metoder för att stärka sin 

likvärdighet.  
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Förord 

Under min utbildning till lärare har min uppfattning om rollen som lärare förändrats genom 

möten med lärare och lärarstudenter samt de moment som utbildningen berör. Mötet med 

olika lärare och sätt att undervisa har gett mig perspektiv på yrket och dess komplexitet. En av 

dem delar där min syn på läraryrket har förändrats är bedömning, som är en del av lärares 

arbete som kan se väldigt olika ut. Det verkar också som att det är en del av arbetet där lärare 

genom olika metoder och tillvägagångssätt kan effektivisera sitt arbete och minska stress och 

sin arbetsbörda. För att fördjupa mig i bedömning som fenomen kändes det intressant att 

träffa olika verksamma lärare för att undersöka uppfattningar kring de möjligheter och pro-

blem som finns med bedömning.  

Bedömning är också ett väldigt aktuellt ämne då mycket uppmärksamhet bland annat från 

media och politiker har riktats mot skolan och bedömningen av elever. Detta berörs i ”Utbild-

ningens bedömningskulturer i granskningens tidevarv” (2014) där förklaras det att med de-

centraliseringen av skolan och de nya marknadsinslagen som friskolor och fritt skolval påver-

kas skolan av fler variabler och aktörer. Detta har i sin tur gjort att för att kontrollera att sko-

lan är likvärdig och styrs på ett rättfärdigt sätt finns ett större behov av att granska skolan 

(Forsberg, 2014, 56).  

Det globala engagemanget kring bedömning har också ökat och utövar mer inflytande över 

utbildningen på nationell nivå. Kunskapen kring utbildning mellan länder utbyts, testas och 

rankas nu internationellt för att försöka föra utvecklingen framåt. På så vis har tester som ex-

empelvis PISA och TIMSS som mäter elevers kunskap i matematik, språk och naturvetenskap 

fått stor genomslagskraft för att forma skolan (Forsberg, 2014, 57-58)  

För att få information om elevers kunskap i samhällskunskap görs testet ICCS som samman-

ställts i ”Morgondagens medborgare” (2009). Studien visar att elever i den svenska skolan 

placerar sig en bra bit över det europeiska och internationella medelvärdet kunskapsmässigt 

och visar på goda kunskaper inom samhällskunskap. Elevresultaten är varken bättre eller 

sämre än för tio år sedan vilket visar på en stabilitet i undervisningen. Skillnaderna mellan de 

lägst presterande och de högst presterande eleverna är dock större än andra länder, vilket visar 

på problem med likvärdigheten och skolsegregation (Skolverket, 2009, 9-10).  
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Då elevers kunskaper inom samhällskunskap enligt ICCS är på en hög nivå så blir det intres-

sant att undersöka vilken typ av kunskap som samhällskunskapslärare eftersöker hos sina ele-

ver. Studien visade också på att det finns ett lågt intresse för exempelvis politik bland elever-

na i jämförelse med andra länder medan intresset för miljöfrågor är högt. Lärares tankar och 

uppfattningar kring målet med bedömningen är en faktor som kan påverka elevers motivation 

och är därför också intressant att undersöka (Skolverket, 2009, 11)  
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1. Inledning 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 

oavsett var i landet den anordnas (Skollag 2010:800, 9 §) 

Skollagen i Sverige fastställer att utbildningen i landet ska vara likvärdig, vilket innebär att 

oavsett vilken skola eleven går på ska betygen och utbildningen vara jämförbara mot andra 

skolor. Likvärdigheten i landet har försämrats sedan 90-talet. Det finns exempelvis fler elever 

idag som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieutbildning samtidigt som paradox-

alt nog fler når högsta meritvärde (Skolverket, 2012, 81). Likvärdigheten mellan skolor har 

också försämrats från 1990-talet och framåt vilket skapat en segregering mellan skolor. Elev-

sorteringen har ökat efter införandet av det fria skolvalet vilket innebär att elever får välja 

vilken skola de vill gå på.  Detta påverkar i positiv mening framför allt de högpresterande 

eleverna som använder det fria skolvalet i större utsträckning. Det finns enligt Skolverket 

också en risk att erfarna lärare flyttar till skolor med bättre förutsättningar (Skolverket, 2016).  

En del av likvärdigheten är kopplad till bedömning. I rapporten Likvärdig bedömning i och av 

den svenska skolan (2014) bekräftas också att den svenska skolans likvärdighet försämrats 

och att det pågår en betygsinflation i grundskolan. Detta påverkar den sammanlagda reabilite-

ten i betygen för ansökan till gymnasiestudier negativt (Gustavsson, Cliffordson & Erickson, 

2014, 8). 

Likvärdighet i bedömning betyder att även fast lärare använder olika metoder och tolkar styr-

dokumenten olika, ska elever med liknande kunskapsnivåer få samma betyg. Svårigheten med 

likvärdighet i bedömning kan delvis förklaras med att det svenska mål- och kunskapsrelate-

rade betygsystemet går ut på att alla elever kan få höga betyg (Jönsson, 2013, 191). Detta i 

kontrast mot de betyg som användes åren 1962 till 1994 där det endast fanns en viss mängd av 

varje betyg att dela ut. Betygskriterierna under den perioden hade tydligare riktlinjer rörande 

vilka kunskaper som skulle uppnås vid specifika betygsnivåer och var till större del styrda av 

staten.  Det mål- och kunskapsrelaterade systemet som idag används kräver att styrdokumen-

ten bryts ner och konkretiseras, styrdokumenten är inte detaljstyrda i samma utsträckning vil-

ket gör det svårare att fastslå och definiera betygsnivåer. Lärare bryter själva ner styrdoku-

menten på olika sätt vilket gör det svårt att upprätthålla likvärdighet (Jönsson, 2013, 191-

192). 
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För att bryta ner styrdokumenten i bedömningsanvisningar används olika metoder som kan ge 

mer likvärdiga bedömningar och få elever att lättare förstå vad som förväntas av dem. En be-

dömning som inte är likvärdig innebär att elever har olika förutsättningar att konkurrera då de 

ska söka till gymnasiet med hjälp av sina betyg. Bedömingen mellan lärare kan alltså bli mer 

eller mindre likvärdig, beroende på lärarens metod och samarbete med andra lärare (Jönsson, 

2013, 192).  

 

I ämnen som till exempel matematik och språk utgår bedömningen utifrån ett jämnare ämnes-

stoff och läroplanen har större betydelse (Linde, 2012, 65). I samhällskunskapsämnet är arbe-

tet kring att bryta ner styrdokumenten, i jämförelse, mer fritt och öppet. Undervisning och 

bedömning påverkas således mer av samhällskunskapslärares värderingar, erfarenheter, och 

val av faktastoff (Lindmark, 2013, 21). Effekten blir att lärare i samhällskunskap skiljer sig 

väldigt mycket åt i sin tolkning av styrdokumenten. Av den anledningen kan det vara intres-

sant att undersöka just den här lärarkategorin. Att undersöka lärares uppfattningar om bedöm-

ning kan bidra med kunskap om lärares kunskapssyner, uppfattningar om utbildningens syfte 

samt tolkningsramar av styrdokumentens innehåll i relation till betygsättning i samhällskun-

skap. Med dessa utgångspunkter i åtanke presenteras i nästa kapitel uppsatsens syfte och frå-

geställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syfte  

Uppsatsens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur samhällskunskapslärare uppfattar och 

tänker kring sin bedömningspraxis i årskurs 7-9 med hjälp av Biestas utbildningsfunktioner. 

 

Frågeställningar 

● Vilka kunskaper eftersträvar samhällskunskapslärare att eleverna ska få i sin bedöm-

ningspraxis? 

● Hur uppfattar samhällskunskapslärare relationen mellan sin bedömningspraxis och 

likvärdigheten? 

● Vad anser samhällskunskapslärare är målet med sin bedömningspraxis? 
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3. Tidigare Forskning 

I detta kapitel redogörs för forskning som undersökt samhällskunskap som ämne med fokus 

på likvärdighet, bedömningspraxis, formativ och summativ bedömning. Detta görs för att ge 

en inblick i de olika delarna av vad denna studie berör men också som underlag för att reflek-

tera kring uppsatsens resultat i diskussionskapitlet.  

3.1 Samhällskunskap som ämne  

Uppsatsen fokuserar på lärares uppfattningar om bedömning inom samhällskunskap. Fokus 

för detta avsnitt är hur samhällskunskapsämnet beskrivs idag men också en kortare beskriv-

ning av hur synen på ämnet förändrats över tid. Denna jämförelse används för att ge en bak-

grund till hur samhällskunskapslärares bedömningspraxis relaterar till nuvarande och tidigare 

styrdokument. Den här jämförelsen är betydelsefull då lärare präglas både av sin egen tid som 

elev men också av yrkeserfarenheter som lärare då tidigare styrdokument konstituerade sko-

lans praktik. 

Samhällskunskapsämnet präglas av en sorts dualism sett till sin karaktär. Dess ena uppgift kan 

kopplas till socialisation där eleverna ska fostras in i ett medborgarskap. Elever ska lära sig 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är betydelsefulla för att kunna fungera och 

vara aktiva i samhällslivet. Den andra uppgiften utgörs av ämnets koppling till ett vetenskap-

ligt förhållningssätt med en särskild betoning på det kritiska och kognitiva uppdrag som utgör 

en bas i samhällskunskapsämnet (Långström & Virta, 2011, 18). 

Synen på samhällskunskap som både fostrande och kritiskt skolämne har förändrats genom 

åren, framförallt under 1900 talet. Det kallades under 1930-talet för medborgarkunskap, äm-

nets uppgift då var att ge elever kunskap om sina rättigheter och skyldigheter som följde med 

rösträtten (Bronäs & Selander, 2002, 75). Under 50-talet utvecklas samhällskunskapen till ett 

ämne mer grundat på olika vetenskapliga discipliner. Ämnets uppgift var då att lära eleven om 

olika aspekter om människan som samhällsvarelse. Socialpsykologi, kulturantropologi, socio-

logi, är exempel på vetenskapliga områden som var nya i skolan och blev en del av samhälls-

kunskapen (Bronäs & Selander, 2002, 76).  
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Under 60-talet och 80-talet kännetecknades ämnets innehåll av att beskriva och hantera fakta, 

det centrala är en stor mängd ämnesstoff. Ämnesstoffet utgick ifrån vad staten tyckte att ele-

ver borde lära sig för att bli demokratiska medborgare. Befolkning, bebyggelse, näringsliv, 

samhällsekonomi, statsskick, politiskt liv, opinionsbildning, internationell politik och aktuella 

samhällsfrågor är några av de huvudämnen som samhällskunskapsämnet delade upp i. Väldigt 

lite tid lades på att lära elever kritiskt tänkande och ifrågasättande, och denna utveckling är 

närvarande fram till mitten av 90-talet (Bronäs & Selander, 2002, 76). 

Från 2000-talet har enligt Långström och Virta (2011) samhällskunskap fortfarande funktion-

en att fostra elever till medborgare. Betydelsen av medborgarfostran har dock förändrats ge-

nom åren, från mer passiva medborgare mot aktiva och demokratiska medborgare som är del-

aktig i förändringsprocessen av samhället. Den tidigare nämnda dualistiska karaktären i sam-

hällskunskap utgör fortfarande två sidor i förberedelsen av elever för livet efter skolan. Socia-

lisationsprocessen har som funktion att göra eleven medveten om kulturer, normer och värde-

ringar. Samtidigt som den vetenskapliga delen av samhällskunskap ger eleven verktyg för 

kritiskt tänkande som idag ses som en medborgardygd (Långström & Virta, 2011, 18-19). 

I jämförelse med 60-80 talets faktastoffsfokuserade undervisning där innehållet var mer de-

taljstyrt av staten så har samhällskunskapsundervisning förändrats mot ett mer öppet ämne, 

sett till ämnesstoff (Bronäs & Selander, 2002, 76). Enligt Göran Linde (2012) så är samhälls-

kunskap ett i jämförelse fritt ämne där ramarna för ämnesstoff är väldigt svagt avgränsade och 

kopplingarna till styrdokumenten svaga. Istället för att ha ett styrt och specifikt ämnesstoff så 

utgår undervisningen mer efter lärarnas egna faktakunskaper. Därför skiljer sig lärares tolk-

ningar av samma läroplan väldigt mycket åt. Undervisningen i samhällskunskapsämnet 

präglas därför av lärarnas livshistoria, beläsenhet, erfarenhet av yrket samt de utbildningstrad-

itioner som var dominerande under lärarnas akademiska studier (Linde, 2012, 65).  

På så sätt ser inte undervisningen likadan ut i något klassrum om man kollar till ämnesstoffet. 

Detta kan ställas i kontrast mot ämnen som är starkt avgränsade när det gäller ämnesstoff 

såsom matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk. Dessa ämnen har som nämnts ett 

jämnare ämnesstoff och läroplanen har en stor betydelse (Linde, 2012, 65). 
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Sammanfattningsvis är alltså samhällskunskap ett ämne som under 1900-talet gått från att 

formuleras för att hjälpa medborgare att rösta och veta sina rättigheter och skyldigheter på 30-

talet. För att sedan fokusera på ämnesstoff och att skapa demokratiska medborgare under 60-

80- tal, där ämnet var väldigt inramat och kontrollerat av staten. Under 90-talets mitt till idag 

utvecklas ämnet mot ett fokus på kritiskt tänkande och aktiva medborgare som ska kunna 

främja samhällsutvecklingen framåt och påverka till exempel lagar och politiska val. Ämnet 

samhällskunskap har också blivit mindre avgränsat och lämnar plats åt en för enskilda lärare 

mer subjektiv tolkning av styrdokument och läroplaner. 

3.2 Likvärdig bedömning i skolan 

I detta avsnitt berörs den nationella likvärdigheten och hur den utvecklats sedan 90-talet.  

Likvärdighet är i grunden att oberoende på vart eleven går i skolan och vem som sätter betyg 

så ska eleven få samma betyg för samma insatts. Likvärdighet kan på så vis ses från olika 

perspektiv och nivåer. Det är dels på den nationella nivån där det kan förekomma skolsegre-

gation, det vill säga stora skillnader mellan skolor när det kommer till elevers olika bakgrund 

och de betyg som sätts. Men också skillnader mellan de lokala skolorna, lärare på samma 

skola och likvärdighet mellan lärarens elever. Det blir på så vis ett mikro och makroperspektiv 

på olika nivåer när det gäller likvärdighet. Detta är intressant för studien då det går att koppla 

lärares upplevelser kring likvärdighet till både mikro och makroperspektiv. 

Likvärdigheten i den svenska grundskolan har som nämnts försämrats. Rapporten Likvärdig 

utbildning i svensk grundskola av Skolverket (2012) beskriver en utveckling där likvärdighet-

en försämrats drastiskt sedan 90-talet. Rapporten utgår ifrån PISA undersökningarna och be-

lyser en betydande ökning rörande spridningen av elevers resultat. Denna utveckling exempli-

fieras med att en större andel elever inte blir behöriga till gymnasieutbildning samtidigt som 

fler elever uppnår högsta meritvärde (Skolverket, 2012, 81; SKL, 2015, 8). Skillnaden mellan 

kommuner, skolor och klasser har också ökat, där skillnaderna i betygsättningen är en del i 

detta men också en ökad skolsegregation där studiemotiverade elever tenderar att utnyttja det 

fria skolvalet mer (Skolverket, 2012, 7; Skolinspektionen, 2014, 7). Utöver det så ser man en 

effekt av att elevgruppers sociala bakgrund påverkar skolors resultat samt även lärares för-

väntningar. En skola med många elever med högutbildade föräldrar påverkar betygen mer 

positivt nu än det gjorde på slutet av 90-talet (Skolverket, 2012, 7-8).  
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Valfrihet och decentraliseringsreformerna har med stor sannolikhet påverkat likvärdigheten 

negativt. Samtidigt som kompensatorisk resurstilldelning i för liten omfattning inte kunnat 

motverka den negativa utvecklingen i relation till likvärdighet (Skolverket, 2012, 8; Skolin-

spektionen, 2014, 7)  

I SNS rapporten Likvärdig bedömning i och av den svenska skolan (2014) undersöker Gus-

tavsson, Cliffordson och Erickson problematiken kring likvärdighet i svensk skola. Grundsko-

lebetygen är enligt författarna utsatta för inflation och brister i likvärdighet mellan lärare men 

också mellan skolor (Gustavsson, Cliffordson, Erickson, 2014, 8). Det är problematiskt då det 

blir ett orättvist system att använda betygen för att söka vidare till gymnasieutbildning. Utöver 

detta ser de också problem i likvärdigheten i nationella proven. I de nationella proven visar 

det sig att lärare i de flesta ämnena bedömer mer generöst än de som bedömer externt. Dessu-

tom finns stora skillnader i provbetyget från ett år till ett annat i de flesta ämnena. Problem 

som uppstår med detta är att provet inte är det stöd för lärares bedömning som det skulle 

kunna vara, samt att betyget inte går att använda som analysunderlag av kunskapskravens 

uppfyllnad på skolnivå eller nationell nivå (Gustavsson, Cliffordson & Erickson, 2014, 8). 

Skolsegregationen har som tidigare nämnts en negativ effekt på likvärdigheten mellan skolor 

(Skolverket, 2016). I IFAUs rapport Segregation och skolval (2015) skriver Anders 

Böhlmark, Helena Holmlund och Mikael Lindahl om segregationen som uppstått i den 

svenska skolan. Studien visar att segregationen mellan skolor i Sverige ökar. Skillnaden är 

framförallt mellan två grupper där skillnaderna ökar från 90-talets början. Dessa två är dels 

mellan elever med utländsk och svensk bakgrund och dels elever med hög respektive lågut-

bildade föräldrar. Från 90-talets mitt ökar också skillnaderna mellan elever med föräldrar som 

är hög- respektive låginkomsttagare (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015, 9). 

Rapporten drar slutsatsen att när olika grupper koncentreras till vissa områden så påverkar det 

vilka som går på skolorna i området vilket kan skapa olika förutsättningar och skolresultat 

(Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015, 9-10)  

Studien tar också upp att friskolornas intag av elever skiljer sig mot de grupper som finns i 

närområdet. Det visar att friskolor framförallt finns i tätorter och stadskommuner. Där finns 

också en högre andel elever med utländsk bakgrund som i mindre utsträckning går i friskolor. 

En slutsats som görs är att om friskolor skulle innehålla elevgrupper som bor i närområdet 

skulle skolsegregationen minska (Böhlmark, Holmlund & Lindahl, 2015, 9-10).   
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I rapporten framgår också att skolsegregationen är som störst i kommuner med hög andel 

friskoleelever och lägre i kommuner där friskoleexpansionen varit mindre (Böhlmark, Holm-

lund & Lindahl, 2015, 13).  

Det fria skolvalet har enligt rapporten påverkat skolsegregationen negativt. Det är dock oklart 

i hur stor utstäckning. En av tankarna med fria skolvalet var att den skulle ha positiv effekt på 

mångfalden hos skolor då elever fick söka vilken skola de ville gå på oberoende av skolans 

plats och elevens bakgrund. Friskolor kan heller inte välja de bästa eleverna eller ta elevavgift 

vilket borde ge en större mångfald. Studien understryker dock på att det är mer vanligt för 

elever med god socioekonomisk bakgrund att gå i friskola. Detta kan förklaras med att det är 

övervägande föräldrar med god socioekonomisk ställning som söker sig bort från kommunala 

skolor (Böhlmark, Holmlund & Lindahl 2015, 15-16). Det finns ett betydande problem med 

likvärdigheten i den svenska skolan idag mellan elever, skolor och kommuner. Kommunen, 

staten, skolan och läraren kan dock med olika medel jobba för att stärka likvärdigheten. 

3.3 Metoder för likvärdig bedömning 

Här belyses olika metoder som kan användas för att stärka likvärdigheten. Denna framställ-

ning görs för att ge en referensram till hur lärarna i studien upplever likvärdigheten och vad 

de gör för att göra sin egen bedömning likvärdig. Men också hur de uppfattar eventuella åt-

gärder på nationell nivå eller från skolans ledning. 

Anders Jönsson skriver i sin bok Lärande bedömning (2013) om olika tillvägagångssätt för att 

stärka likvärdigheten i bedömningen. Nationella prov är en av de åtgärder som har till uppgift 

att bland annat förbättra likvärdigheten bland lärare. Tanken är att man låter ämnesexperter 

och provkonstruktörer konstruera prov och bedömningsanvisningar som sedan ges till lärare 

att använda. Detta ska leda till att alla lärare får en gemensam konkretisering och tolkning av 

läroplanen som testar ett specifikt moment i ämnet. Fördelen med detta är att bedömningen 

och testet ska vara lika för alla istället för spridda tolkningar av olika lärare (Jönsson, 2013, 

193). 

Det finns dock problem med likvärdighet i nationella proven. Dels täcker bara nationella prov 

en liten del av de moment som ingår i ett ämne då det bara görs ett eller enstaka gånger per 

läsår (Jönsson, 2013, 193). Dels så utförs provet till största del skriftligt och under en lång tid 

vilket påverkar elevers prestationer då den typen av examination passar vissa elever bättre än 

andra. Proven är utformade på så sätt för att provet måste vara lätt att genomföra och får end-
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ast ta upp en begränsad andel tid. Det resulterar i att provets tolkning av kursplanerna oftast 

blir snäv då det bara täcker ett litet område vilket sedan resulterar i att provens betydelse för 

betygsättning blir vag och oklar. Dessutom innebär provets utformning, i jämförelse med ex-

aminationsformer som vanligtvis används av lärare, att elever blir nervösa, vilket kan påverka 

deras resultat negativt (Jönsson, 2013, 194-196). 

Jämkning är en annan metod som tas upp. Jämkning handlar om att lärare i en specifik grupp 

utbildas för att granska andra lärares bedömning. Tanken är att bedömning och betygsättning 

sker i den vardagliga undervisningen, alltså inte bara som ett moment vid enstaka tillfällen 

som nationella prov. Detta gör att lärarna kan använda olika bedömningsformer för att exami-

nera eleverna. Det görs sedan ett representativt urval av elevernas examinationer som skickas 

till granskningsgruppen som ger råd till skolan. Råden handlar om att kommunicera till lärar-

na om de har gjort rättvisa bedömningar, om bedömningen är i linje med kursplanerna och 

lämpligheten i bedömningsmetoderna. Råden implementeras sedan på övriga elever som inte 

varit del av urvalet. Positiva effekter av jämkningsmetoden är att lärares bedömning oftast blir 

bättre och mer rättvis därför att lärares kompetens ökas. På så vis är den här modellen mer 

flexibel i jämförelse med nationella prov och ger en större påverkan på likvärdigheten (Jöns-

son 2013, 198-199). De problem som finns med modellen är att den är resurs och tidskrä-

vande då en organisation för granskning måste skapas samt att lärare måste granska och tolka 

styrdokumenten tillsammans vilket tar tid, men den ger dem en mer enhetlig syn på bedöm-

ningen (Jönsson, 2013, 200). 

Den tredje och sista metoden som berörs är sambedömning, det betyder kortfattat att lärare 

samarbetar kring bedömning. Det kan antingen vara genom diskussion om bedömning eller 

genom att tillsammans bedöma elevresultat. Det är en lokal modell som fått ökat intresse 

bland lärare, detta är också en mer rimlig modell som är lättare att genomföra (Jönsson 2013, 

200-201). Denna modell leder till att lärare får en mer gemensam syn på styrdokumenten då 

de skilda tolkningarna synliggörs när bedömning diskuteras bland lärare. Det centrala i denna 

metod är att analysera elevers arbeten för att sedan diskutera de olika synvinklarna och föra en 

diskussion när man har olika uppfattningar om nivåer på elev prestationen. Det kan ge effekt i 

lärares ökade bedömningskunskaper men också ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper 

(Jönsson, 2013, 201). 
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Sambedömning som arbetssätt stöds av Skolverkets stödmaterial Sambedömning i skolan – 

exempel och forskning (2013). Där visar man med hjälp av empiriska exempel att lärares 

sambedömning kan ge en mer gemensam syn på till exempel kunskapsmål och kvalité i elev-

prestationer. Texten visar dock på att stödet kring lärares bedömning av till exempel enskilda 

uppsatser och provsvar är oklar. På lång sikt ger dock sambedömning en positiv effekt på lik-

värdigheten bland lärare (Skolverket, 2013, 33). 

I ett betänkande till utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt sy-

stem för kunskapsbedömning (2016:25) ges förslag på förändringar av nationella proven för 

att bland annat förbättra likvärdigheten. Detta ska göras genom att ge nationella proven ett 

nytt syfte som renodlas, preciserat mot att stödja betygsättningen (SOU 2016:25, 23). Utred-

ningen ger ett antal förslag kring förändringar av nationella proven i olika ämnen. För sam-

hällskunskap och de övriga So-ämnena föreslås att nationella proven i SO åk 9 ska utgå helt 

och ersättas av frivilliga bedömningsstöd. Dessa stöd ska vara liknande till de nationella pro-

ven i hur de konstrueras, prövas, följs upp, analyseras och kvalitetssäkras (SOU 2016:25, 254-

255). 

Detta gör att man går förbi många av de negativa effekterna som tidigare nämnts om nation-

ella prov. Lärarna kan nu oberoende av tidsbegränsningar använda frågor och anvisningar i 

alla SO ämnen. Det kan läggas in i den vanliga undervisningen i olika sammanhang och an-

passas till olika examinationsformer. Detta ger eleverna större möjlighet att visa sina kun-

skaper och lärare fler sätt att testa deras förmågor (SOU 2016:25, 255). 

3.4 Formativ och summativ bedömning 

I det här avsnittet kommer begreppen formativ och summativ bedömning förklaras då de är 

centrala i lärares bedömning. Definitionen av de två begreppen kan skilja sig åt beroende på 

forskningstradition och teoretiska perspektiv, därför kommer begreppen förklaras i generella 

termer.  

I boken Assessment and classroom learning (1998) beskriver Paul Black och Dylan William 

formativ bedömning, både som begrepp och hur bedömningsformen kan praktiseras i under-

visning. Formativ bedömning kan brytas ned i två steg. Det första är att eleven, antingen på 

egen hand eller med hjälp av läraren får bedöma vart eleven är och vad som är nästa mål i 

elevens utveckling. Det kan till exempel vara att eleven uppnår ett E i betyg men har C som 

mål. Eleven får sedan reda på vad som krävs för att nå C betygen och vad den kan träna på för 
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att ta sig dit. Nästa steg är att eleven tränar och jobbar upp sig till nästa steg och på så vis tar 

sig framåt mot sitt mål. På så vis krävs det att eleven är aktiv i sin betygssträvan för att forma-

tiv bedömning ska fungera (Black & William, 1998, 20-21). 

Ändamålsenlig formativ bedömning är beroende av att flera faktorer uppfylls i lärandesituat-

ionen. I rapporten Formativ bedömning på 2000-talet (2015) av Åsa Hirsh och Viveca Lund-

berg sammanställs forskning som belyser dessa faktorer. Det krävs enligt författarna en klass-

rumskultur som uppmuntrar aktivitet och interaktion. Eleverna måste sätta upp tydliga mål 

som sedan följs upp under deras lärandeprocess. Läraren måste också använda varierade 

undervisnings- och bedömningsmetoder som tillgodoser elevers olika behov och förståelse 

(Böhlmark, Holmlund & Lindahl 2015, 30). 

Verktyg som kan användas för att främja formativ bedömning är till exempel lärares feedback 

till elever. Eleverna kan också bedöma sig själv, så kallad självbedömning, eller så kan ele-

verna bedöma varandra, alltså kamratbedömning. Dessa två bedömningsformer kan användas 

för att få eleverna att reflektera på egen hand över kvalitet på svar och sin egen utveckling. 

Dessa metoder har visat på en positiv effekt hos elevers lärande (Hirsh & Lundberg, 2015, 

40).  

Formativ användning av bedömningsmatriser är en annan metod som också har visat på posi-

tiva effekter för elevers lärande. En bedömningsmatris är en form av bedömningsanvisningar 

som kan användas vid bedömning. Bedömningsmatriser kan se ut på olika sätt men har alla 

gemensamt att de dels tar upp kriterier men också olika nivåer för kvalitet. På så vis blir det 

tydligt för både lärare och elever vad som krävs av eleven (Jönsson, 2013, 79). Användandet 

av matriser i till exempel prov minskar elevers stress och ger dem bättre insikt i vad läraren 

efterfrågar. Det har också visat positiva effekter i elevers självbedömning samt underlättar 

framförandet av feedback (Panadero & Jönsson, 2013, 130, 138).  

Avslutningsvis, i artikeln Summative assessment for higher education (2002) av Peter Knight 

definieras summativ bedömning. Den beskrivs som feedout istället för feedback. Det vill säga 

att summativ bedömning är när lärare sätter betyg eller klassificerar elevers prestationer. Det 

görs för att ge till exempel skolor och arbetsgivare en indikator på elevens prestationer. På så 

vis är syftet med den summativa bedömningen inte till för elevens utveckling utan som ett 

mätinstrument för kunskap som ska kunna användas av utomstående för att bedöma elevens 

kvalitéer (Knight, 2002, 276). 
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3.5 Lärares bedömningspraxis 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om hur lärare tänker, uppfattar och utför be-

dömning. I studien Proven, kunskapen och undervisningen (1998) svarade 103 SO-lärare i 

årskurs 9 på en enkät med fokus på deras undervisning och bedömning. Studien visade att 

uppfattningen om målet med undervisningen skilde sig mellan lärarna. Lärarna var inte heller 

eniga kring tolkningen av den dåvarande läroplanen Lpo-94. Hälften av lärarna i studien 

kände en stress på grund av hög arbetsbörda och ställde enligt dem själva höga mål som över-

ensstämde med läroplanen, men som de inte hann förverkliga (Svingby, 1998, 23).  

I studien fick lärarna skicka in prov till Skolverket som sedan analyserades, detta visade på att 

lärares syn på konstruktion av prov och praktiska konstruktion av prov inte överensstämde. 

Proven fokuserade på reproduktion av kunskap istället för reflektion och kreativitet. Lärares 

mål överensstämde med läroplanen men proven mätte inte de mål lärarna själva formulerat. I 

studien dras slutsatsen att lärare inte har tid över för att reflektera över sin undervisning. 

(Svingby, 1998, 52)  

I enkätstudien Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan (2001) har Maj 

Törnvall undersökt lärares upplevelser kring bedömning. I studien framgår det att lärare pri-

märt examinerade elever med summativa prov. Dessa prov tillverkades av lärarna själva och 

poängskalor användes för att räkna ut vilket betyg eleverna skulle tilldelas. Proven skulle vara 

lätta att rätta och ta så lite tid som möjligt (Törnvall, 2001, 158). Proven ansågs vara ett bättre 

alternativ än essäer och uppgifter kring problemlösning därför att det skulle kräva lärarens 

kvalitetsinriktade och subjektiva bedömningar. Detta ansågs vara för komplicerat och ta för 

mycket tid att använda och formulera. Det gjorde det lättare för lärare att rättfärdiga tid- och 

resurstilldelning när summativa resultat redovisades för föräldrar och skolledning. Detta även 

fast att lärare uttryckte att subjektiv kvalitetsinriktad bedömning gav mer tid för elevernas 

utveckling (Törnvall, 2001, 158). Användningen av summativa prov skapade nervositet hos 

eleverna, detta var även lärarna medvetna om. Det påverkade dock inte deras beslut om att 

använda det som examineringsform. Istället försvarades de summativa proven utifrån med att 

det var mer rättvist om alla elever skrev samma prov. Användandet av siffror vid bedömning 

av resultat ansågs göra det lättare att ge en likvärdig betygsättning. Summativa prov ansågs 

också vara ett bra sätt att diagnostisera eleverna så att lärare kunde förändra sin undervisning 

beroende på resultat. Det ansågs ge en positiv effekt på elevers läsning till prov vilket de lärde 

sig mer av (Törnvall, 2001, 159).  
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Lärarna i studien kände dock ett tryck från bland annat den dåvarande läroplanen att ändra sin 

kunskapssyn och bedömning för att tillgodose nya krav. Eleverna skulle bedömas efter deras 

förmågor att bland annat tillämpa, analysera och förstå, något som var formulerat som läromål 

i läroplanen Lpo94. Det ansågs dock som ett problem hos vissa lärare då de inte visste hur de 

skulle gå tillväga. (Törnvall, 2001, 159-160) 

Studien Prov och bedömning i samhällskunskap (2010) av Odenstad syftade till att bland an-

nat undersöka vad lärare fokuserar på i skriftliga prov. I studien beskrivs en förändring på så 

vis att styrdokumenten har större genomslag i lärarnas praktik i jämförelse med tidigare läro-

planer. Jämförelse, analys och argumentation var stora inslag i provfrågorna. Fokus i proven 

handlade om begrepp och fenomen där dessa förmågor fick en central roll. Proven hade 

mindre fokus på implementering av kunskap, problemlösning och granskning av fakta. För-

mågor som fokuserades handlade om att förklara orsaker, konsekvenser och att analysera samt 

dra slutsatser, motivera ställningstagande och argumentera för åsikter (Odenstad, 2010, 152).  

Odenstad påpekar att tidigare forskning visat på att prov och bedömning är mer inriktade på 

faktafrågor och mindre vikt läggs vid exempelvis argumentation och analys. Detta menar 

Odenstad kan vara en effekt av att det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet har föränd-

rat lärares kunskapssyn. Fokus har förflyttats från elevers faktakunskaper mot förmågor och 

förståelse. En förklaring till detta kan enligt studiens resultat vara styrdokumentens ökade 

inslag hos lärare (Odenstad, 2010, 153). 

I studien Att rymmas i sitt friutrymme (2011) av Anna Karlefjärd intervjuades lärare i sam-

hällskunskap om deras upplevelser kring bedömning. Resultaten visar bland annat att lärarna i 

de flesta fall ville använda sig av varierade examinationsformer. Dessa bestäms ofta i samråd 

med de elever som läraren har vid tillfället. Lärarna ansåg att varierade examinationsformer 

behövs för att göra det mer likvärdigt mellan elever. De ansåg att olika examinationsformer 

kräver olika förmågor vilket ger en bredare bild av elevens kunskaper. I studien lyfts det 

också fram att större klasser försvårar möjligheterna till varierade examinationsformer (Karle-

fjärd, 2011, 84). 
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Studien visade att lärarna strävade efter att använda olika examinationsformer och att de an-

passade sig efter klassen. Problem som uppstod var att i sin anpassning riktade lärarna sig till 

en majoritet av klassen men inte alla, vilket gjorde att en del förmågor riskerade att inte testas. 

Studien visar också att fast att samhällskunskap ses som ett ämne som kan tolkas väldigt olika 

så var lärarnas tolkningar av ämnet väldigt likartade. Det fanns också tecken på att beroende 

på om eleven var högpresterande eller lågpresterande kunde lärarna höja och sänka sina be-

tygskrav för att motivera elever att jobba hårdare eller få dem godkända (Karlefjärd, 2011, 

109-111). 
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4. Teori 

I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas för att 

analysera och tolka uppsatsens resultat.  

Gert Biesta skriver om målet med undervisning i relation till de senaste 20 årens ökning av 

internationella tester som bland annat PISA (Biesta, 2008, 33). Med dessa tester har frågan 

om hur man ska forma undervisning tagit fart. Argument för dessa tester anser att utbildning-

en bör utvecklas mot en mer faktabaserad lärarprofession. Detta ska genomföras via stora 

experimentella studier som ska få elever att utvecklas på en progressiv och systematisk nivå 

(Biesta, 2008, 34). Biesta menar på att kunskaper i moderna språk och matematik är högre 

värderade än andra ämnen som till exempel samhällskunskap även fast att det inte nödvän-

digtvis finns stöd för det. Biesta menar att matematik, moderna språk och naturvetenskap har 

en högre status på grund av att det passar en viss grupp av samhället, vilket i sin tur gör 

undervisningen orättvis. Detta ger i sin tur kredibilitet till undersökningar som till exempel 

PISA. Effekten av detta är att när ämnen som matematik och språk har högre status skapas 

problem med likvärdighet bland elever då ämnenas kunskapsformer passar vissa elever bättre. 

Det här drivs av tankesättet att det mest meningsfulla i utbildning är att skaffa hög utbildning 

till exempel universitetsstudier. Detta blir sedan ett förändrat läge när stor del av befolkningen 

uppnår högre utbildning. Då blir utbildning en statusfråga utifrån var och vilken utbildnings-

kategori som betyder mest. På så vis skjuts hela tiden likvärdigheten åt sidan för att gynna 

privilegierade grupper i samhället (Biesta, 2008, 37).  

Biesta anser vidare att utbildningen har fått ett terapeutiskt anslag där elever i skolan primärt 

ska må bra, på bekostnad av att de ges gedigna kunskaper där elever förstår vad de lär sig och 

varför (Biesta, 2008, 39). Biesta beskriver tre olika typer av kunskapsmål för utbildningen och 

skolan rörande vad och varför elever ska lära sig. Han använder sig av tre så kallade utbild-

ningsfunktioner; kvalificering, socialisering och subjektifiering. Dessa funktioner används i 

föreliggande uppsats för att analysera hur olika lärare tänker kring vad de vill att elever ska 

lära sig av deras undervisning, vad de bedömer hos eleverna och vad de ser som målet med 

bedömning.  

 

 

 



 

18 
 

Kvalificering 

Med kvalificering menar Biesta att skolans funktion är att eleverna ska kvalificera sig, med 

andra ord kunna förberedas för en viss uppgift. Det gör de genom att lära sig kunskaper, för-

mågor och förståelse vilket ger dem möjlighet att utföra en uppgift. Målet med undervisning 

är att kvalificera sig och träna inför ett specifikt syfte. Syftet kan vara att förbereda sig för att 

klara av en viss förmåga, teknik eller ett jobb. Eleven går därför i skolan för att lära sig för ett 

specifikt mål, detta kan till exempel vara ett yrkesprogram. Funktionen kan ses i koppling till 

arbetslivets krav på en utbildad arbetskraft (Biesta, 2008, 39-40). 

Socialisation 

Med socialisation menar Biesta att eleven lär sig och blir en del av kulturer, normer och får 

tillfälle att skaffa sig värderingar. I socialisationsfunktionen är målet att eleven blir en del av 

olika kulturella, politiska och sociala grupper i sin skoltid och sedan i arbetslivet. Skolan be-

rör direkt och indirekt olika sociala delar vare sig det är menat eller ej. I skolan berörs normer, 

värderingar, samt både religiösa och sekulära kulturer och traditioner. Även om lärare inte ser 

detta som målet med undervisning så har det en stor påverkan på elever. Elever blir därför 

under sin skoltid medvetna om olika sätt att vara och agera som person. Skolan och undervis-

ningen för på så vis vidare kultur och tradition både med positiva och negativa resultat (Bi-

esta, 2008, 40). 

Subjektifiering 

Subjektifiering uppstår när eleven blir självständig, autonom och därmed utvecklas som indi-

vid. Målet med undervisningen blir att se eleven som ett subjekt och stärka denna som indi-

vid. Utbildningen ska förse eleven med självkännedom för att kunna motstå och ifrågasätta 

rådande normer och traditioner och på så vis skapa en egen uppfattning. Subjektifiering kan 

förklaras som motsatsen till socialisation. Målet är att eleven inte blir en del av rådande kul-

terer och normer utan att eleven ska lära sig ifrågasätta dem (Biesta, 2008, 41). 
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Undervisning är inte bara en sak, snarare är den ofta en hybrid av flera av dessa synsätt och 

mål men i denna uppsats utgör dessa utbildningsfunktioner en teoretisk grund att operational-

isera i analysen av intervjuerna. Lärares uppfattningar om vad som är viktigt i bedömningen 

kan kategoriseras i dessa tre utbildningsfunktioner. Till exempel kan fokus på likvärdighet ses 

som kvalificering då det handlar om elevers lika chans till rättvis kvalifikation till gymnasi-

estudier. Men också vad och varför bedömer lärare på ett visst sätt. Lärares fokus på summa-

tiv eller formativ bedömning, fakta och förmågor kan sättas in i dessa kategorier. Exempelvis 

kan man med denna kategorisering se om lärare bedömer formativt för att stärka elever som 

individer eller deras förmåga at bemöta olika kulturer och normer. Eller om deras fokus är att 

eleven ska kvalificera sig till ett jobb eller gymnasiestudier och om de då tänker på ett visst 

sätt kring hur likvärdighet ska uppnås för att eleverna ska ha lika chans till att kvalificera sig. 
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5. Metod 

I föreliggande kapitel berörs de metoder som kommer att användas i studien för att inhämta, 

analysera och bearbeta resultatet. De olika metoderna används som stöd för att på bästa möj-

liga vis underlätta studiens process. Studien avser att få en fördjupad kunskap om hur lärare 

uppfattar sin bedömningspraxis. För att undersöka detta behövs en metod som kan möta den 

ambitionen. I sammanhanget är kvalitativ metod särskilt användbar då den avser ge en dju-

pare förståelse av det studerade samt möjliggöra att skillnader respektive likheter samt nyan-

ser framträder i datamaterialet (Trost 2010, 32; Kvale & Brinkmann 2014, 142-143). Den 

kvalitativa forskningen inriktar sig mer på insikt och inte på att statistiskt analysera ett ämne. 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning har sin plats, men med tanke på tiden och utsträck-

ningen passar den kvalitativa forskningen mer i det här sammanhanget (Bell 2014, 20).  

5.1 Fenomenografisk metod 

Fenomenografi handlar om att undersöka hur ett fenomen betraktas av andra för att åskådlig-

göra nyanser av ett studieobjekt i erfarandets variationer (Marton, 2000, 146). I den fenome-

nografiska processen måste den som undersöker ta ett steg bort från sitt eget erfarande. Istället 

bör den som undersöker se fenomenet utifrån intervjupersonens perspektiv (Marton, 2000, 

158, 159). I fenomenografisk metod söker man att hitta variationer inom en specifik grupp 

genom olika kategorier (Marton, 2000, 162). Urvalet av kategorier som undersöks ska ha en 

tydlig koppling till fenomenet som undersöks, i denna uppsats är fenomenet bedömnings-

praxis i samhällskunskap. Relationen mellan dessa kategorier måste vara logisk. Dessa kate-

gorier ska också vara så få som möjligt så att metodanvändningen är rimlig och genomförbar 

(Marton, 2000, 163).  

I insamling av data så är den som undersöker inbegripen i en läroprocess där den som inter-

vjuar försöker lära sig av den intervjuade. Detta sker på två nivåer, dels i form av samtal där 

den som intervjuar ställer frågor för att undersöka hur den intervjuade erfar ett fenomen, inte 

helt olikt ett vanligt samtal om än innehållet skiljer sig. Dels på en metanivå där den som in-

tervjuar ställer frågor för att få en djupare insikt i personens erfarande, där intervjuaren försö-

ker hjälpa personen hitta djupare tankar. Detta kan gå väldigt smidigt och enkelt, eller möta 

motstånd från den intervjuade då den kan likna ett terapeutiskt samtal. Den som intervjuar för 

hela tiden tillbaka personen till ämnet som reflektionen kretsar kring för att uppnå en djupare 

kunskap om erfarandet (Marton, 2000, 168-169). 
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Analysen av data börjar när materialet samlas in i en preliminär analys. Under analysens gång 

bildas en mer och mer detaljerad bild av ämnet men också nya perspektiv. Den som undersö-

ker är som tidigare nämnt en lärande som försöker hitta struktur och mening i ämnet. Redan 

från början finns en klar bild om forskningens mål som blir mer och mer klar under forsk-

ningens gång, vad som är det viktigaste och mest intressant i undersökningen växer således 

fram i en processliknande, framåtriktad rörelse. Samtidigt så måste den övriga informationen 

som samlas in ges plats för att ge undersökningen en stabil empirisk grund (Marton, 2000, 

172). 

Analysen måste ha ett avgränsat fokus men det måste finnas en öppenhet mot variationer. 

Avgränsningarna måste också vara förändringsbara eftersom det gäller att vara öppen för vad 

som kan vara relevant för att förklara skillnader i materialet. Resultatet av analysen ska identi-

fiera ett antal kvalitativt skilda sätt på hur fenomenet har erfarits men också variationer i att 

uttrycka erfarandet (Marton, 2000, 173). 

Med den fenomenografiska metoden avses i denna studie att undersöka fenomenet bedöm-

ningspraxis med hjälp av samhällskunskapslärares erfarande och perspektiv. Det är deras erfa-

renheter och upplevelser kring bedömning som hamnar i fokus. Som undersökare möjliggör 

metoden mig att ge lärare möjlighet att på djupet reflektera kring deras erfarenheter, samtidigt 

måste jag i egenskap av den som undersöker släppa taget om mina egna erfarenheter och för-

söka förstå utsagor utifrån lärarnas perspektiv. Detta metodperspektiv innebär att den här 

undersökningen också innebär en läroprocess som ska ge mig en möjlighet att lära mig om 

bedömning och lärarnas erfarenheter för att sedan kunna se likheter, skillnader och variationer 

mellan lärarnas erfarenheter inom deras kontext.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer då det är ett funktionellt verktyg för 

att undersöka uppfattningar och nyanser i tankar om ett ämne. Den möjliggör fördjupning då 

det under intervjun finns tillfälle för följdfrågor och uppföljning. Syftet är att förstå hur den 

som intervjuas tänker och upplever ämnet vilket gör att intervjuer passar bra som metod 

(Trost, 2010, 53). Intervjuerna hade i den här studien en halvstrukturerad form för att jag som 

intervjuare skulle ha friheten att beroende på svar, utveckla resonemang och fördjupa min 

förståelse av det sagda. Därför förberedes och presenterades teman under intervjun, till exem-
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pel bedömning som fenomen. I intervjuerna användes dessa teman som diskussionsunderlag, 

beroende på eventuella svar, fanns på förhand givna konstruerade följdfrågor men även spon-

tana följdfrågor hanterades (Kvale och Brinkmann, 2014, 172-173).  

Intervjuerna skedde på skolorna där lärarna är verksamma de fick sedan välja plats för inter-

vjun vilket blev avskilt i konferens eller grupprum där intervjuerna kunde fortgå ostört. Lärar-

na fick själva välja om de ville att intervjun skulle spelas in eller inte. Fyra av lärarna gick 

med på att spelas in och en intervju antecknades för hand under tiden. Sedan presenterades de 

etiska punkterna som till exempel att deras namn eller namnet på skolan inte kommer finnas 

med i studien samt att de när som helst kan dra sig ur. När intervjuerna började förklarades att 

intervjun utgick från teman som till exempel bedömningsmetoder eller likvärdighet, samt att 

de fick berätta fritt och att eventuella följdfrågor kunde ställas. Intervjuerna fortskred enligt 

intervjuguiden som förberetts där lärarna berättade om deras tankar och upplevelser utifrån 

teman och de frågor som jag tog upp. Följdfrågor ställdes när det var något som kunde ut-

vecklas eller ge fördjupad kunskap om ämnet. Intervjuerna kändes naturliga och ofta behöv-

des inte vissa frågor tas upp då lärarna själva tog upp de i samband med andra svar, men var 

något oklart så frågade jag mer om ämnet. När jag kände att jag fått svar på de frågor jag hade 

så avslutades intervjuerna och lärarna tackades för deras medverkan. 

5.3 Metoddiskussion 

Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer, nackdelar med intervjuer är att de tar lång tid att 

förbereda och genomföra. Detta medför att studien innehåller färre deltagare än vad till exem-

pel enkätstudier vanligtvis gör. Ett alternativ hade kunnat vara att genomföra telefonintervjuer 

då det hade tagit mindre tid och varit lättare att få fler lärare på fler geografiska platser att 

medverka. Något som talar för fysiska intervjuer är att den som intervjuar kan uppfatta reakt-

ioner som inte uppfångas i en enkät eller telefonintervju, exempelvis genom kroppsspråk, 

fysiska reaktioner eller rörelser. Den valda intervjuformen förenklar den som intervjuar att 

följa upp och gå djupare in på intressanta aspekter av ämnet unika för den specifika intervjun 

(Bell, 2016, 189-190). 
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När den kvalitativa intervjun diskuteras i metodlitteratur anses begrepp som reabilitet och 

validitet vara svårare att applicera än i kvantitativa studier. Reabilitet förutsätter till exempel 

att intervjuerna sker på exakt samma sätt och att frågorna ställs på exakt samma vis, det vill 

säga att intervjun är högt standardiserad. Detta är möjligt med till exempel enkäter, men i 

detta fall utförs intervjuerna mellan människor som aldrig är statiska i sitt uppförande. Istället 

är det förändringarna som är intressanta, kvalitativa intervjuer förutsätter låg standardisering 

vilket innebär att hög reabilitet är svårare att uppnå (Trost, 2010, 131-132). 

Reabilitet i intervjuer är starkt kopplat till huruvida den som intervjuar använder ledande frå-

gor som kan påverka svar från den som intervjuas. I den här studien har ledande frågor undvi-

kits just på grund av detta. För att reabilitetens möjlighet att vara hög betyder det som sagt att 

studien ska kunna göras om med samma resultat. På grund av det halvstrukturerade formatet 

av denna studie blir det mer komplicerat. Studien har dock i det stora utgått från intervjugui-

den, vilket gör att en stor del av resultatet skulle kunna göras igen (Kvale & Brinkmann, 2014, 

295). Validiteten i studien kan styrkas med hjälp av en kontinuerlig kontroll genom studiens 

gång under hela processen. Exempel på detta kan vara att resultatet styrks av tidigare forsk-

ning och kopplas till den valda teorin, vilket har gjorts i denna studie (Kvale & Brinkmann, 

2014, 295). 

För att undersökningen ska vara trovärdig är det viktigt att studien känns relevant för den pro-

blemställningen som presenterats. På så vis har det under studiens gång varit viktigt att moti-

vera de olika avsnittens relevans till ämnet (Trost, 2010, 133-134). 

5.4 Beskrivning av skolorna 

Skola 1 är en kommunal skola, belägen i en mindre stad.  Skolan har ca 400 elever varav ca 

50 % av eleverna har föräldrar med eftergymnasial bakgrund (Siris, 2016). Skola 2 är en 

kommunal skola belägen i ett mellanstort samhälle. Skolan har ca 200 elever varav strax un-

der hälften har föräldrar med eftergymnasial bakgrund (Siris, 2016). Skola 3 är en kommunal 

skola belägen i en mellanstor stad. Skolan har ca 250 elever varav ca 70 % har föräldrar med 

eftergymnasial bakgrund (Siris, 2016). 
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De lärare som intervjuades har i den här studien fått ett fiktivt namn. Detta för att dölja lära-

rens identitet men också för att göra resultaten mer lättlästa. Nedan följer en tabell om detaljer 

rörande intervjuerna. 

Tabell 1. Studiens informanter, skoltillhörighet samt intervjuernas omfattning i tid och transkriberade sidor. 

Studiens urval av lärare till intervju skedde genom mailkontakt med olika skolor. Över 20 

lärare kontaktades varav 7 svarade och 5 tackade ja till en intervju. Lärarna jobbade på tre 

olika kommunala skolor. En lärare jobbade på Skola 1, två lärare på Skola 2 respektive Skola 

3. Den enda av dessa fem lärare som hade ett extra ämne utöver SO ämnena var läraren Ma-

ria. 

Intervjutiden skiljde sig ganska mycket mellan lärarna. Maria ville inte bli inspelad, därför 

antecknades hennes svar vilket bidrog till att intervjun blev längre. På grund av att intervjuer-

na var halvstrukturerade kunde lärarna besvara frågorna fritt. Vissa intervjuer blev därför 

längre än andra, samt att vissa fick mer följdfrågor.  

5. 5 Innehållsanalys 

Den här studien bygger på data insamlade via kvalitativa intervjuer som samlats in i fysiska 

möten med lärare. Intervjumaterial har analyserats och bearbetats genom innehållsanalys. I 

kvalitativa undersökningar är det en vanlig metod för att analysera datamaterial. Syftet med 

innehållsanalys är att ta reda på mönster, likheter, skillnader och gemensamma drag i material 

som bearbetas (Larsen, 2014, 101). Innehållsanalys används i de flesta fall för att analysera 

texter som nyheter och tidningar, dock kan den även användas på kvalitativa intervjuer. Ge-

nom innehållsanalys försöker man komma åt kvantitativa beskrivningar av det material som 

behandlas. Det kan dels resultera i att innehållsanalysen ger en inblick i det som presenteras, 

dels också ge en inblick i vad som finns mellan raderna (Bryman, 2011, 282).   

 

     

 
Fiktiva namn Skola Intervjutid i minuter Transkriberade sidor 

 

 
Maria 1 Ca 45 3 

 

 
John 2 Ca 25 4 

 

 
Björn 3 Ca 11 3 

 

 
Karin 2 Ca 11 3 

 

 
Lena 3 Ca 15 3 
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Processen kan beskrivas i flera steg, i föreliggande uppsats analysarbete av data har först in-

tervjumaterialet genomlyssnats noga och bearbetats, sedan sammanställs till texter. Texterna 

har sedan kodats för att därefter klassificeras i teman eller kategorier. På så sätt blir det sedan 

lätt att hitta till exempel likheter och skillnader i materialet som sedan utgör innehållet för 

resultatpresentationen (Larsen, 2014, 101-102).  

5.6 Etik 

Undersökningen utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Principerna är utfor-

made i fyra huvudkrav: informationskravet, samtycketskravet, konfidientialitets kravet och 

nyttjandekravet. Detta betyder i korthet att de personer som intervjuas i min studie i förväg 

fått reda på syftet med studien. De har fått ge sitt samtycke om delaktighet och blev informe-

rade om att de närsomhelst under studiens gång kunde dra sig ur. De blev även informerade 

om att intervjuerna bara kommer att användas i forskningssyfte och individerna kommer vara 

anonyma (Vetenskapsrådet 2002, 6-14). 
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6. Resultat  

6.1. Kunskap och metoder i lärares bedömningspraxis 

Intervjuerna som genomförts i den här studien har berört olika teman kring bedömning i sam-

hällskunskap i årskurs 7-9. Lärares tankar om den kunskap de vill att eleverna ska få med sig i 

deras undervisning är centralt då olika typer av kunskap efterfrågas i styrdokumenten vilket 

sedan tolkas och bryts ned i undervisningspraktiken. Lärares syn på kunskap kan se olika ut 

beroende av ambition och deras praktik vilket kan ses i deras examination och bedömning 

(Svingby, 1998). Här nedan redogörs för dessa lärares tankar om faktastoff och förmågor i 

relation till vikten de bör ha i undervisningen. 

Synsätt på kunskap i lärares bedömning 

Lärarna har en relativt enhetlig syn kring vilken kunskap som eftersträvas. Eleverna anses 

först behöva en del faktakunskaper som grund för sitt lärande. Fakta i sig anses inte vara det 

centrala men eleverna ska kunna använda sina förmågor med fakta som stöd. Med andra ord, 

eleverna ska lära sig fakta för att kunna tillämpa förmågor som till exempel analys och pro-

blemlösning. Tillsammans med fakta anses ord och begreppskunskap vara viktigt. Detta är 

något som alla lärare i olika grader fokuserar på i sin undervisning och bedömning. För-

mågorna anses dock vara det centrala, detta för att eleverna skulle lära sig färdigheter som de 

kan ha med sig efter sin skoltid. Karin pratar om att ge eleven ett samhällsmedvetande som 

kan hjälpa dem förstå sin omvärld. 

Att de förstår hur det fungerar då det både är politik och samhällsekonomi, som jag håller på med 

niorna nu till exempel. Att de förstår vad det är, hur pengarna far omkring och vilken påverkan de 

kan ha och kommer att få. Det är inte bara fakta utan det är också att de ska få med sig ett sam-

hällsvetande. (Karin, Skola 4) 

Detta kan kopplas till tanken om medborgarfostran där elever ska fostras till aktiva och de-

mokratiska medborgare (Långström, Virta, 18). Björn pratar också om att kunna kritiskt 

granska och reflektera om saker som berör eleverna i deras liv efter skolan. 

Det är en avsevärd skillnad i att inte kunna beskriva och att kunna beskriva genom att reflektera på 

ett bra sätt redan i tidig ålder. Sen att gå ut i livet och ifrågasätta om det är rimligt det man ställs 

inför vare sig det är i tidningen eller på ett jobb. Man får lära sig att tänka själv utifrån de här för-

mågorna och bilda sig uppfattningar. (Björn, Skola 3) 
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I två av intervjuerna så nämns dock att kraven i början av högstadiet var för höga. Att det vid 

den åldern är svårt att kräva förmågor som till exempel kritiskt tänkande och analys. Detta för 

att eleverna inte anses ha levt tillräckligt för att ha en referensram att förhålla sig till. På så vis 

anser dessa lärare att elever bör börja med mer faktafokuserad kunskap i början av högstadiet. 

Lärares förmedling av kriterier och metoder för bedömning 

Detta avsnitt fokuserar på lärares förmedling av kriterier, examination och feedback. Detta för 

att undersöka ifall lärare använder bedömningsmetoder i sin undervisning och om de i så fall 

arbetar med formativ eller summativ bedömning.  

De kriterier som lärare ställer på sina elever hänvisas till läroplanen och styrdokumenten. 

Dessa anses dock i vissa fall vara svåra att förstå för eleverna. Lärarna ser detta som proble-

matiskt då elevernas möjlighet att tolka styrdokumenten påverkar deras möjlighet att utveck-

las. Dessutom upplever en del av lärarna att de inte har tid att bryta ner dessa i mer lättför-

stådda kriterier. Betygskriterierna presenteras oftast för eleverna i början av ett moment med 

en genomgång av styrdokumenten. En del av lärarna presenterar elevsvar och pratar allmänt 

om hur de tycker ett bra svar bör se ut istället för att bryta ner styrdokumenten. Det gör lärar-

na för att det ska bli lättare för eleverna att förstå och mer konkret tydligt hur de ska formulera 

sig för att nå ett visst betyg. 

Exempel 1:  

Hellre då att man exemplifierar med konkreta elevsvar. Med frågor och exempel som: så här vill 

jag att svaret ska se ut, det här var bra eller dåligt med det här svaret, vad tycker ni om det här sva-

ret? Där kan man också använda exempel från nationella proven. (John, Skola 2) 

Ett annat exempel är att använda bedömningsmatriser med nedbrutna exempel av vad som 

krävs av eleverna. Där presenteras också ett antal förmågor vilka eleverna ska jobba med i 

momentet men också för varje lektion. Styrdokumenten blir lättare att förstå för eleverna när 

det är nedbrutna i exempel och konkreta mål. 

Exempel 2:  

Jag försöker presentera ämnesområdena för eleverna om vi jobbar med ett ämnesområde som till 

exempel demokrati eller statsskick. Då presenterar jag vilka förmågor jag bedömer dem mot, vilka 

kunskapskrav som finns utifrån läroplanen som jag använder som måttstock. (Björn, Skola 3) 
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Björn använder också en specifik mall för sina lektioner så att strukturen på lektionerna ska 

vara lika, oberoende på vilket So-ämne de har. Han använder också kamratbedömning i varje 

ämne så eleverna får en chans att ge varandra feedback.  

 

Lärarna använder sig av olika examinationsformer i någon utsträckning. Två av lärarna försö-

ker regelbundet använda olika examinationsformer för att testa olika förmågor. Tre av lärarna 

tenderar dock att använda en eller två examinationsformer mer än andra. Framförallt använder 

dessa tre prov och inlämningsuppgifter. Maria fokuserar till exempel på inlämningsuppgifter 

men tycker inte om prov. Hon känner att med inlämningsuppgifter kan eleverna få feedback 

snabbt och effektivt vilket krävs då klasserna är stora. Lärare med stora klasser och tidspress 

har svårare att skapa varierade examinationsformer (Karlefjärd, 2011, 84) vilket också under-

stryks i Lenas utsaga:  

 

Tyvärr har det blivit mer skriftligt, mer prov och inlämningar än tidigare. Det är för att hinna alla 

de här kunskapskraven i flera ämnen. Förut hade vi SO ämnet och gav ett betyg men nu känns det 

som att det har blivit mer att göra. (Lena, Skola 3) 

 

Samtliga lärare i studien förlitar sig på sin erfarenhet förutom en lärare, Björn, som använder 

bedömningsmatriser. Detta anses enligt läraren bland annat öka likvärdigheten i bedömningen 

mellan elever. Övriga lärare tillförlitar sig på sin erfarenhet och förmåga att känna igen vilken 

kvalitet svar ligger på. Alla lärare förhåller sig till styrdokumenten i sin bedömning och an-

vänder dem som stöd. Björn som använder bedömningsmatris bryter ner styrdokumenten för 

sig själv och eleverna.  

 

Jag använder bedömningsmatriser för att det dels underlättar för min rättning så den blir likvärdig.  

Sen visar det eleven hur de presterat och vad de behöver göra för att nå ännu längre (Björn, Skola 3). 

 

De andra lärarna försöker istället formulera svarsexempel kring vad som kan räknas som ett 

bra svar. Lena använder en kombination av dessa med enklare matriser, men också kommen-

tarer och svarsexempel.  
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Ibland i ett prov kan det vara blandat poäng med vissa skrivfrågor där jag har skrivit ett betyg, 

medan andra kan jag skriva kommentarer, de kan finnas i samma prov. Sen brukar jag sam-

manfatta i en enkel matris, där jag skriver vilka av kunskapskraven jag tittat på och vad min 

helhetsbedömning av provet är. (Lena, Skola 3). 

 

Bedömningarna på elevens examinationer bedöms med olika metoder kring grader. Dels an-

vänds betygen E-A dels också symboler och bedömningsmatris för att visa elevernas kun-

skapsnivå. Maria använder plustecken för att indikera vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. 

Björn använder bedömningsmatriser för att fånga elevernas kunskapsnivåer. En majoritet av 

lärarna ger eleverna utförlig skriftlig feedback så ofta som möjligt. Detta kan ske via internet 

där elever och föräldrar kan gå in och se feedbacken eller i prov och uppgifter. Maria som 

använder ett symbolsystem ger ingen skriftlig feedback utan eleverna förstår själva vad sym-

bolerna betyder och kan därifrån utveckla sådant som de behöver förbättra. Alla lärare försö-

ker ha tillfällen med muntlig feedback men det händer väldigt sällan på grund av tidsbrist eller 

för stora klasser. Om elever däremot har behov av extra muntlig feedback så får de det.  

6.2 Lärares uppfattningar om likvärdig bedömning 

Ett annat tema i intervjuerna är lärares tankar kring likvärdighet. Både hur de upplever likvär-

digheten rörande bedömning lokalt och nationellt, samt om de har några arbetssätt eller meto-

der för att stärka likvärdigheten i deras bedömning. I detta avsnitt hanteras först lärares upp-

fattningar om likvärdig bedömning mellan lärare och skolor, därefter lärares uppfattningar om 

likvärdig bedömning mellan elever och sin egen bedömningspraxis. 

Samtliga lärare i studien är överens om att bland SO lärarna på deras respektive skolor är lik-

värdigheten hög. De uttrycker att när de jämför betygsättning med sina kollegor så är bedöm-

ningarna likvärdiga. Detta förklaras med att de har en gemensam tolkning av styrdokumenten. 

Det har uppnåtts genom samarbete i ämneslagen där man tillsammans diskuterat och slagit 

fast hur styrdokumenten ska tolkas. De samtalar också om vad som är illustrativa exempel på 

olika kunskapsnivåer i elevsvar. På så vis känner lärarna en trygghet i att lärarna i ämneslaget 

har en gemensam syn som man tycker överensstämmer med styrdokumenten. Maria ger nedan 

exempel på hur hon känner kring likvärdigheten mellan lärare på hennes skola. 
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Jag har ju jobbat länge och känner att jag har erfarenhet nog att göra rätt bedömning. Jag hade en 

elev som ville tentera upp ett betyg. Jag tyckte han skulle göra det hos en annan lärare vilket han 

gjorde och fick samma betyg. Så jag tror inte att det skiljer sig så mycket. Vi lärare samarbetar ofta 

och pratar om vad som är ett bra svar. (Maria, Skola 1) 

 

Maria menar att hennes erfarenhet ger henne trygghet i hennes bedömning. Hon upplever att 

hennes bedömning är rättvis och att hon är likvärdig med sina kollegor samt att hon lärt sig 

urskilja vad som är en viss nivå på ett svar. Lena kände också en trygghet i sin erfarenhet men 

tycker att betygsättning är svårt och jobbigt då marginalerna mellan betygen är så små i 

många fall. 

 

Det är nog inte så svårt när jag bedömer en uppgift utan det är när jag ska sammanställa allt och 

sätta ett betyg som det blir svårt. För då är det så små skillnader, för vart ska gränsen gå mellan ett 

B eller ett C. Om nu den här ska ha B och den här C vad är det egentligen som skiljer dem åt. 

(Lena, Skola 3) 

 

Samarbetet kring bedömning verkar ske till största del kring nationella proven då SO-lärarna 

tillsammans rättar prov. Samarbetet verkar i regel ske genom stöd kring frågor om specifika 

svar och tolkningar. Lärarna känner dock en tidspress vilket gör att lärarna inte hinner samar-

beta i den utsträckning de vill. Detta är också något som skulle kunna påverka likvärdigheten i 

rättningen av proven. John uttrycker också att det är synd att de inte får feedback kring rätt-

ningen, i den meningen att de fick en yttre blick på deras bedömning. 

Det jag verkligen kan sakna när det gäller att utveckla bedömning är att få samverkan med andra 

skolor. Man behöver inte ens sitta ner utan bara att få skicka runt prov, inlämningar och jämföra. 

Den gjorde så, varför gjorde den det osv och på samma sätt skrev jag till de som rättade nationella 

proven. Det ända vi får tillbaka är om vi gjort rätt eller fel, men vi får inte veta vad vi har gjort rätt 

eller fel. (John, Skola 2) 

Samarbete mellan lärare på andra skolor förekommer i mindre utsträckning. Samarbetet före-

kommer i centrala ämneslärarträffar där man utbyter erfarenheter kring bedömning. Detta är 

något som ses som positivt då detta utbyte ger nya idéer kring bedömning. Detta efterfrågas 

också av andra lärare som gärna ville se ett sådant samarbete med andra skolor. John till ex-

empel har endast jobbat på en skola och känner att andras erfarenheter skulle främja likvär-

digheten. 
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Den vidareutbildning lärare får kring formativ bedömning upplevs för inriktad på språk och 

matematik. Moderna språk och matematik har högre status i utbildning idag (Biesta, 2008, 37) 

vilket sannolikt också kan förklara SO-lärarnas upplevelser. Denna uppdelning skapar enligt 

Lena problem då dessa starkt avgränsade ämnen i jämförelse med svagt avgränsade ämnen 

som Samhällskunskap och SO skiljer sig åt (Linde, 2012, 65). 

Lärares tankar kring deras egen bedömning och möjlighet att bedöma elever likvärdigt är 

också framträdande i intervjuerna. Lärarna uttrycker att deras erfarenhet spelar stor roll i be-

dömningen. Att ha jobbat länge som lärare anses ge en mer rättvis bedömning då den lärar-

gruppen vet vad de efterfrågar av elever. Samtidigt menar lärarna att helt likvärdig bedömning 

är omöjligt att uppnå, dock strävar de mot att vara så nära som möjligt. Lärarna skiljer sig åt 

rörande hur de ser på den egna bedömningens likvärdighet och de argument man har för sin 

likvärdighet. Här följer ett citat när frågan om likvärdighet mellan eleverna tas upp. 

I och med att jag presenterar ämnesområdena, mina förväntningar på kunskapskrav och vilka för-

mågor som ska bedömmas innan så upplever jag i alla fall inte att jag särbehandlar någon utan att 

jag försöker skapa lika förutsättningar för alla. (Björn, Skola 3)  

Att inte särbehandla och vara rättvis är på så vis enligt lärarna centralt för likvärdigheten. Att 

ge alla elever samma möjlighet ses som viktigt samtidigt som en del av lärarna känner att de 

inte kan bryta ner styrdokumenten och på så vis tydliggöra för alla elever vad som krävs av 

dem. Endast en använder metoder för att öka sin likvärdighet, medan resterande litar på sin 

erfarenhet till största del. Samtidigt uppfattar en majoritet av lärarna att de är rättvisa och lik-

värdiga i sin bedömning och att eleverna också uppfattar det. Karin anser dock att lärare har 

en tendens att vara förlåtande när det gäller svaga elever. 

Det är klart man är proffsig så, man har jobbat så pass länge att man förstår ju. Men helst på de 

svaga eleverna så är jag nog väldigt snäll och tänker: ja men hon eller han har ju ändå skrivit det 

där. Man friar hellre än fäller och då är man kanske inte likvärdig. (Karin, Skola 4) 

 

Alla lärare i studien anser att det praktiserar en likvärdig bedömning. Samtidigt är de med-

vetna om att de i bedömningspraxis ibland ser mellan fingrarna, särskilt rörande svaga elever, 

och såtillvida paradoxalt nog inte tillämpar en likvärdig bedömning.  
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Det finns uppfattningar kring att skolor under konkurrens sätter högre betyg för att få bättre 

rykte, framförallt i Skola 2 som inte är konkurrensutsatt på samma sätt som skolor i mer tätbe-

folkade orter. Ett exempel på det här tar John upp i sin intervju.  

Det som är mest besvärande tycker jag är skillnaden mellan olika skolor, mellan olika kommuner 

och mellan privata och kommunala skolor. Den här skolan har fått kritik av Skolverket för att vi 

har stor skillnad mellan slutbetyg och nationella. Skolchefen och rektorn menar att vi håller nere 

betygen för mycket, medan vi tycker att vi ligger ganska rätt till enligt läroplanen. Det som kanske 

talar för det är att elever som vi intervjuar i efterhand tycker att när de kommer på gymnasiet att de 

har bra kunskaper. (John, Skola 2) 

 

Det finns alltså en konflikt i att lärarna själva känner att de gör rätt i jämförelse med andra 

skolor. Detta skapar förstås en frustration hos lärarna men också hos eleverna. Den upplevda 

situationen rörande betygsättning skapar också frågor rörande vilka som gör rätt eller inte.  

Sammanfattningsvis synliggör intervjuerna att lärare känner att de är likvärdiga med de kolle-

gor de jobbar med. Samt att de samarbetar tillsammans med att plocka fram definitioner av 

vad som eleverna ska kunna. Lärarna känner också en trygghet i deras erfarenhet av bedöm-

ning samtidigt som de är enhetliga i att total likvärdighet inte kan uppnås då till exempel det 

förekommer att lärarna sätter lägre krav för svaga elever.  

6.3 Att hjälpa eleven framåt – lärares mål med bedömning 

Till sist redogörs här för lärares tankar kring målet med deras bedömning. Målet som lärare 

sätter upp ger en insikt i hur lärare använder sin bedömning och varför de bedömer. Till att 

börja med redogörs lärares uppfattning av om bedömning som fenomen är något bra eller då-

ligt. Sedan behandlas mer konkret vad de anser är målen med undervisning.  

I studiens intervjuer är lärarna samstämmiga rörande att de tycker bedömning som fenomen är 

bra eller åtminstone nödvändigt. Lärarna tycker dock detta av olika anledningar, till exempel 

lyfts det fram att bedömning som fenomen är närvarande genom hela livet, både socialt, i sko-

lan och sedan i arbetslivet och är därför en naturlig process. Det lyfts också fram att bedöm-

ning ger eleverna något att sträva mot samt att det ger en måttstock om var elever ligger till 

vilket ger möjlighet till jämförelse mellan elever, nationellt. 

Väldigt mycket av bedömningen är formativ, syftande till att stötta eleven till att veta vad de behö-

ver jobba med och träna mera på. Sedan kommer man ju alltid till den summativa sidan då man 

måste sätta ett betyg. Men det är vägen under tiden då bedömningen blir ett stöd för eleven då de 

får reda på vad de behöver jobba med. (John, Skola 2) 
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Genomgående lyfter lärarna fram bedömning som något som ska användas formativt. Målet 

för bedömningen anses vara att hjälpa eleverna framåt i sin skolgång så att de kan utvecklas 

och lära sig så mycket som möjligt. Bedömning ska alltså vara ett stöd för eleven och använ-

das som ett verktyg för utveckling. Under skolgången är det på så vis inte primärt ett summa-

tivt verktyg för betygsättning utan en del av lärandet. Lärarna påpekar också att det i slutän-

dan sätts ett betyg vilket i sig är ett summerande av bedömningar men att den summativa de-

len inte har samma plats i utbildningen som förut. Lena svarar såhär kring frågan om målet 

med hennes bedömning. 

Det är att försöka vara rättvis och ge dem respons på det de har visat mig. Målet är att de ska ut-

vecklas och försöka höja och prestera bättre så mycket som de kan. (Lena, Skola 3) 

Som tidigare nämnts i den första delen av resultatet så pratar lärarna också om framtidssyftet 

där målet med bedömningen är att få eleven att vara redo för samhället och livet efter skolan. 

Att elever ska kunna ifrågasätta och analysera situationer i sin kommande vardag. De lyfter 

också fram nödvändigheten av att skapa ett samhällsmedvetande hos eleverna som syftar till 

förståelse av sin omvärld och hur samhället fungerar.  

I intervjuerna lyfts det självgenererande lärandet hos elever fram då målet blir att eleven själv 

lär sig och söker kunskap. På så vis kan eleven lära sig så mycket som möjligt och i det blir 

lärarens roll att skapa intresse och vilja för lärande. Denna tendens i datamaterialet konkreti-

seras av lärare Björn: 

Det viktigaste är att få eleverna att självgenerera lärandet. Att de själva ska känna för att kunna nå 

ännu bättre. Ett lärande som hela tiden bygger på att man måste kolla med läraren om man gjort 

rätt handlar inte om kunskap, det handlar om att man vill ha ett betyg. Det är kunskapen som är det 

centrala. (Björn, Skola 3) 

 

Läraren menar alltså att han hellre ser att eleverna vågar lära sig och hitta kunskapen själv och 

att han i egenskap av lärare ger dem redskap att göra det.  

Sammanfattningsvis så uttrycker en majoritet av lärarna att de ser bedömning som ett forma-

tivt verktyg. Detta verktyg ska hjälpa elever framåt och ge dem kunskaper som de har nytta av 

genom livet. Eleven ska få med sig ett samhällsmedvetande och förståelse av sin omvärld 

samt att eleven ska kunna självgenerera lärande och kunna bland annat granska och kritiskt 

analysera sin omvärld.  
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7. Analys och diskussion 

Denna studie bygger på intervjuer med fem verksamma samhällskunskapslärare. De resultat 

som framträder i intervjuerna analyseras och diskuteras i relation till den tidigare forskning 

som finns samt studiens teori. I den jämförelsen finns många likheter och skillnader som kan 

beröras.  

 

7.1 Bedömning för framtiden  

 

Denna studie visar att samtliga lärare jobbar med formativ bedömning på olika sätt. Den gene-

rella idén för lärarna är att bedömningens syfte är att driva eleverna framåt i sin utveckling 

något som kan ses som en kvalificerande funktion för deras liv efter skolan. Arbetslivet och 

deras sociala liv kräver till exempel förmågor som lärarna vill förmedla till eleverna (Biesta, 

2008), i studien anses formativ bedömning bidra med detta. Det har visat sig att lärare tidigare 

ofta arbetade med summativa prov med fokus kring faktastoff medan formativ bedömning 

ofta har setts som ett ouppnåeligt ideal för lärare (Törnvall, 2001; Svingby, 1998). Lärarna i 

den här studien jobbar mer formativt med ett fokus på förmågor framför faktastoff, vilket kan 

signalera en utveckling där läraryrkets bedömningspraxis har förändrats över tid, från summa-

tiv till formativ lärarpraktik (Odenstad, 2010).  

 

Det formativa arbetssättet bland lärarna varierar dock. Lärarna ger eleverna skriftlig feedback 

och de får den typen av feedback regelbundet. Lärarna använder sig också av kamratbedöm-

ning och bedömningsmatriser vilket är i linje med formativt arbete. Det i sig ger eleven större 

möjlighet att utvecklas vilket uppfattas som positivt (Hirsh & Lundberg, 2015; Panadero & 

Jönsson, 2013). Kamratbedömningen blir också ett lärotillfälle där elever får utvecklas både 

som individ då eleven får ett ansvar och analysera samt ta beslut. Men också som grupp då de 

måste förhålla sig, kommunicera och samarbeta med andra elever. Detta kan ses som ett till-

fälle för socialisation och subjektifiering (Biesta, 2008). 

 

Undervisningen och läraryrkets fokus på förmågor snarare än faktastoff ses som en positiv 

utveckling av lärarna i studien. Förmågor uppfattas som något eleverna kan appliceras genom 

hela livet i olika situationer och på så vis komma till användning i det kommande arbetslivet 

(Biesta, 2008).  
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Denna utveckling och förändring av bedömningspraxis kan medföra en minskad stress hos 

läraren då fokus inte ligger på att ett visst faktastoff ska hinnas med, vilket i sin tur kan ge 

plats åt mer formativ utveckling av eleverna. Vidare innebär att olika undervisningsmoment 

kan mäta olika förmågor vilket ger relevans för alla SO ämnen. Att dra slutsatser är till exem-

pel en förmåga som används i alla SO ämnen och kan därför ge bedömningsstöd för läraren. 

Vilket kan ses som ett tillfälle att minska arbetsbördan hos lärare då det för lärare går att ef-

fektivisera och minska fokus på fakta vilket ger mer tid åt utveckling av förmågor. På så vis 

kan alla fyra SO ämnen ge relevans för varandra i betygsättningen då det ger fler tillfällen att 

se vad eleverna kan. Detta förhållningsätt till bedömningen kan kopplas till att lärarnas ar-

betsbörda ofta är hög vilket påverkar lärarna i sitt arbete (Karlefjärd, 2011; Svingby, 1998 ). 

 

Lärarna eftersträvar att förbereda eleverna för framtiden till exempel deras kommande roll 

som medborgare där eleven både måste vara självständig och kunna kritiskt granska sin om-

givning. Lärarnas bedömningspraxis kännetecknas såtillvida av en tanke om subjektifiering 

(Biesta, 2008) där kunskap anses vara något eleverna ska ha med sig i form av förmågor och 

inte enbart faktakunskaper. Denna praxis kan jämföras med samhällskunskapens innehåll un-

der 80- och början av 90-talet där en stor del av meningen med ämnet var allmänbildning som 

resulterade i mycket faktastoff (Svingby, 1998). Lärandet hos eleverna anses alltså syfta till 

mer än kunskap inom skolans gränser, lärarna vill också förbereda eleverna inför deras kom-

mande liv efter grundskolan. Detta är något som betraktas ge en större mening till undervis-

ningen i samhällskunskap, som dessutom kan vara lättare att motivera eleverna med.  

 

Examinationsformernas variation är något som verkar lidande bland en del av lärarna då de 

känner en tidspress. Lärare under tidspress använder varierade examinationsformer i mindre 

utsträckning (Karlefjärd, 2011). Det påverkar såklart lärarens chanser att se olika aspekter av 

elevernas kunnande. Olika förmågor är till exempel lättare att visa i olika examinationer. Det 

gör också att elever får mindre chans att utveckla till exempel sina muntliga förmågor om det 

är för fokuserat på skriftliga inlämningar. I den här studien ligger lärares tonvikt på förmågor 

snarare än faktastoff, vilket framträder som en förändring. Samtidigt är användningen av prov 

och inlämningar också vanligt förekommande i lärares bedömning vilket kan ses som att ele-

vernas förmågor inte får chansen att visas och utvecklas så mycket som möjligt. 
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Bedömningsmatriser används i mindre utsträckning bland lärarna i studien. Detta är intressant 

då det finns en påvisad positiv effekt av att använda formativa bedömningsmatriser, både när 

det gäller elevers resultat, motivation och likvärdigheten i lärarens bedömning (Panadero & 

Jönsson, 2013). Anledningen till att lärare inte använder matriser i större utsträckning besk-

rivs som att de har svårt att hitta tid för att bryta ner styrdokumenten. Även fast att de är över-

ens om att eleverna har svårt att förstå dem och de skulle gynnas av att bryta ner styrdoku-

menten. Detta kan resultera i att även fast att eleverna ofta får exempel på elevsvar vilket är 

positivt, så kanske det inte är tillräckligt för att de ska förstå vad som krävs av dem och på så 

vis sänka deras motivation och förståelse av varför de examineras.  

 

Det uttrycks en frustration kring den utbildning lärare får kring formativ bedömning då den 

primärt fokuserar på språk och matematik. Något som förklaras av att matematik och moderna 

språk har högre status i utbildningssystemet vilket påverkar vad som premieras och fokuseras 

inom forskning och utbildningspolitik (Biesta, 2008). Detta förhållande kan ses som proble-

matiskt eftersom samhällskunskap skiljer sig väldigt mycket från språk och matematik när det 

kommer till koppling till styrdokumenten och avgränsning (Linde, 2012). Detta gör att även 

om bra förslag och utbildning ges kring bedömning inom språk och matematik så måste det 

bearbetas för att göra det användbart för samhällskunskap. Detta kan göra att läraren inte kän-

ner att de inte hinner göra om förslaget och därför går miste om nya verktyg. Vidareutbildning 

för lärare vore på så vis mer effektivt om det skedde inom ämnen som är mer lika varandra i 

sin struktur. Den upphöjda status som matematik och moderna språk har kan ses som proble-

matisk. Med tanke på att om skolan och forskning fokuserar på enstaka ämnen av en viss typ 

kan andra ämnen missgynnas. 

 

7.2 Likvärdighet och betygsinflation 

 

Likvärdighet berörs i den här studien framförallt utifrån de tankar som lärare har kring hur de 

jobbar med likvärdighet i sin bedömning. Dock är det en del av ett större nationellt problem 

och det har därför varit intressant att prata om hur skolorna jobbar med det i stort. Men också 

lärarnas uppfattning om problemet på nationell nivå, mellan lokala skolor och på den egna 

skolan. Likvärdighet kan ses som en del i kvalifikationen av eleverna då likvärdighet påverkar 

hur tillförlitliga elevernas betyg är när de ska kvalificera sig till vidare utbildning (Biesta, 

2008). Just elevers möjlighet att kvalificera sig togs upp av lärarna när de pratade om målet 

med bedömning. Där den summativa aspekten av bedömning enligt dem i slutändan syftar till 
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att eleverna ska söka vidare till utbildningar. Det är också då som likvärdigheten får betydelse 

ur ett kvalifikationsperspektiv men också att eleven som individ ska kunna känna att det betyg 

de uppnått reflekterar deras prestation vilket i sig kan påverka eleven som individ och på sett 

ses som subjektifiering (Biesta, 2008). 

 

Lärarna ser likvärdighet i bedömning uppfattas som något som kan uppnås på den egna sko-

lan. Dock finns en skepticism kring hur det skulle kunna uppnås på nationell nivå. Bland lä-

rarna finns också en medvetenhet om den betygsinflation som finns mellan skolor i landet 

(Skolverket, 2012; Gustavsson, Clifforson & Erickson, 2014 ).  Det kan skapa problem då 

lärare enligt deras uppdrag bör jobba mot likvärdighet. Om deras syn på likvärdighet är att 

den är ouppnåelig kan strävan efter likvärdighet och legitimiteten i lärarens uppdrag kännas 

omotiverad. Samtidigt är likvärdig bedömning inte omöjlig att uppnå (Skolverket, 2013; Jöns-

son, 2013; SOU 2016:25).  

 

Lärarna ser sin egen bedömning av elever som likvärdig och krediterar till största del sin erfa-

renhet för det. Samtidigt som det fanns exempel där de kände att de kunde påverkas och vara 

snälla med svagare elever, vilket indikerar att likvärdigheten inte alltid upprätthålls och lärar-

na är medvetna om att det kan vara ett problem. Samtidigt fanns det få exempel på användan-

det av konkreta metoder för att stärka likvärdigheten både bland lärarna och skolorna. Exem-

pel som matriser och sambedömning skulle kunna vara metoder som kunde främja lärarnas 

likvärdighet (Skolverket, 2013; Panadero & Jönsson, 2013). 

 

Lärarnas uppfattningar om bedömning signalerar en tydlig brist på samarbete, ett tydligare 

kollegialt utbyte skulle kunna som nämnt ge ökad likvärdighet (Jönsson, 2013). Samarbete på 

och mellan skolorna som lärarna arbetar vid verkar inte vara vanligt förekommande. Samti-

digt uttrycks en önskan om kollegialt utbyte rörande bedömning där lärare skulle kunna utbyta 

idéer och hjälpa varandra att utvecklas. Ett enkelt exempel hade kunnat var att skicka ut elev-

svar som bedöms och sedan jämföra metoder, betyg och tankar kring vad man kan göra an-

norlunda. Nationella provens roll inom samhällskunskap har föreslagits att ersättas med frivil-

ligt bedömningsstöd (SOU 2016:25). Detta är något som kan ses som positivt i den aspekten 

att det ger lärare större chans at använda varierade uppgifter i olika examinationsformer. Det 

tar också bort dilemmat om den tidskrävande aspekten av många nationella prov som tar tid 

från undervisningen och bedömningen. Det negativa med detta är att i intervjuerna ser lärarna 

nationella proven som ett tillfälle att samarbeta och diskutera bedömning. Det behöver nöd-
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vändigtvis inte bli ett problem om lärarna tar chansen att använda den frigjorda tiden till att 

samarbeta ändå. Sambedömning är en möjlig metod för att försöka höja likvärdigheten och 

lärares bedömningskompetens. Skulle bedömningsstödet kunna ge förslag på olika metoder 

kring bedömningsanvisningar vore det också positivt då det kunde användas för att bryta ner 

styrdokumenten. 

 

Likvärdighet i bedömning är som nämnt viktig för elevens möjlighet att kvalificera sig för 

vidare studier (Biesta, 2008). Betygsinflation är på så vis ett problematiskt fenomen då betyg 

blir opålitliga som mätinstrument av elevers kunskaper (Gustavson, Cliffordson & Erickson, 

2014). Då högre betyg inte bygger på likvärdiga bedömningspremisser påverkas potentiellt 

elevers motivation att anstränga sig. Exempelvis där killar nöjer sig med lägre betyg är också 

ett uttryck för hur utbildningen har en socialisation som skapar skillnad. Således förstärker en 

icke-likvärdig bedömningpraxis skillnader på basis av social bakgrund och kön (Biesta, 

2008). Såtillvida innebär bristande bedömningspraxis att olika chans till höga betyg ger olika 

möjligheter att ta sig fram genom utbildningen. Därmed ges elever inte heller samma chanser 

rörande subjektifiering (Biesta, 2008), med tanke på att utbildning kan ge kunskaper som för-

enklar kritiska och aktiva samhällsmedborgare (Biesta, 2008).  

 

7.3 Individfokus 

Relativt lite av resultatet kan kopplas till socialisation och fokus på till exempel elevers möte 

med kulturer, normer och värderingar, vilket kan ses som en effekt av ökad individualisering 

(Biesta, 2008). Elever ansågs få mer plats som individ och genom förmågor uppmuntras att 

ifrågasätta normer och kulturer. Men det kan också ses som att det kan påverkas av elevens 

självsäkerhet. När mindre fokus sätts på eleverna som grupp och mer på eleverna som indivi-

der kan det medföra att de känner sig utpekade. Speciellt i högstadiet då eleverna försöker 

hitta sig själva som individer kan eventuellt pressen av individualisering göra dem stressade. 

Det kan då vara viktigt att som lärare känna av situationen i klassen och låta eleverna ta stöd 

av varandra. Samtidigt kan den ökade individualiseringen ses som ett sätt att inte låta någon 

elev falla mellan stolarna. Fokus på individerna kan ge läraren en bättre överblick och möjlig-

het att se varje elevs behov. 
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Lärarna pratar också om den formativa bedömningen och att förbereda eleven för deras fort-

satta liv. Det kan ses både som subjektifiering och socialisation då man kan tolka den forma-

tiva utvecklingen som elevens ansvarstagande men också en interaktion där eleven får ta del 

av de normer som finns kring vad som krävs av en individ (Biesta, 2008). Man skulle också 

kunna se den struktur som skolor jobbar med som en väg in i arbetslivets kultur där till exem-

pel eleven förväntas passa tider och prestera i uppgifter som ett möte med normer och tradit-

ioner. Den mångkulturella utvecklingen som sker i skolan skapar också många situationer där 

eleverna möter nya kulturer och normer. Det kan då vara viktigt att inte bara ifrågasätta och 

kritiskt granska utan också låta eleverna bemöta dem för att de ska få en förståelse för andra 

synsätt.  

När det kommer till varför lärare bedömer så togs det faktum att de bedöms sedan genom hela 

livet i allt vi gör. De pratade också om att eleverna skulle lära sig att självgenerera lärande. 

Här sätts mer fokus på att eleven som individ ska lära sig och vänja sig vid att hantera saker 

som de berörs av senare i livet. Detta för att stärka dem, ge dem färdigheter men också intres-

set att ta reda på sin egen kunskap. Detta kan förstås tolkas som en stor uppgift för elever på 

högstadiet men också något som de redan utsetts för i sin vardag. Med tanke på användningen 

av social media och det fokus som individen kan utsättas för dagligen. Men också den otroliga 

mängd information som cirkulerar på internet som finns dem till hands i mobiltelefoner och 

dylikt. Därför behövs kanske det fokus kring att självgenerera lärande och hur man kritiskt 

granskar det. På så vis kan det fokus som ligger på subjektifieringen kanske rättfärdigas, ur ett 

samhällsperspektiv kanske subjektifieringen också avspeglar samhället i stort och på så vis 

påverkar skolans värld och fokus (Biesta, 2008). 

Det kan argumenteras för både negativa och positiva effekter av individualisering i undervis-

ningen. Samtidigt som det kan gå i cykler och att det i framtiden hamnar mer fokus på sociali-

sation i större utsträckning. Socialisation kan ses som något som händer omedvetet och därför 

så kommer det kanske inte upp lika naturligt i lärares upplevelser kring bedömning.  
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8. Slutsatser och avslutande reflektioner 

 

I detta sista kapitel summeras denna studie i ett antal slutsatser kopplade till studiens fråge-

ställningar och teori. Därtill görs en reflektion för att anknyta till vad jag lärt mig och mina 

egna tankar kring ämnet.  

 

8.1 Slutsatser 

 

Vilka kunskaper eftersträvar samhällskunskapslärare att eleverna ska få i sin bedömnings-

praxis? 

 

Lärarna i studien eftersträvar att eleverna ska utveckla sina olika förmågor med hjälp av en 

grund av faktastoff. De anser att fakta ska finnas som en grund att sedan bygga på med för-

mågor, för att på så vis se hela spektrumet av elevens kunskaper. De förmågor eleverna lär sig 

syftar sedan till att hjälpa dem längre fram i livet då de kan använda dem i till exempel sitt 

kommande arbetsliv. Kunskap syftar på så vis dels till att eleverna ska kunna kvalificera sig 

för studier och arbeten, men också att stärka dem som individer så att de kan kritiskt granska 

och ifrågasätta (Biesta, 2008). Den kunskap de söker i sin bedömning är alltså kunskap för 

framtiden. 

 

Hur uppfattar samhällskunskapslärare relationen mellan sin bedömningspraxis och lik-

värdigheten? 

 

Likvärdighet ser lärarna som problematiskt ur en nationell synvinkel då det uppfattas i det 

närmaste ouppnåeligt. I den lokala aspekten, på den egna skolan känner de dock att de uppnått 

något så när likvärdighet med sina kollegor. En majoritet av lärarna i studien förlitar sig här 

på sin erfarenhet och deras förmåga att se kvalitet mellan olika elevsvar som det viktigaste. 

Dock kände en del av lärarna att de ibland kunde släppa igenom svaga elever och då kanske 

inte jobbade likvärdigt fullt ut. Metoder som bedömningsmatriser var mindre vanligt före-

kommande. Samt att samarbete med andra skolor förekom i liten utsträckning och efterfråga-

des av lärarna. Detta kan ses som problematiskt då användandet av metoder skulle kunna ge 

en ökad likvärdighet mellan lärarna (Skolverket, 2016; Panadero & Jönsson 2013; Jönsson 

2013). 
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Vad anser samhällskunskapslärare är målet med sin bedömningspraxis? 

Lärarnas i studien ser bedömning som bra eller i alla fall nödvändigt. De anser att målet är att 

hjälpa eleverna framåt i sin utveckling och att det därför under elevernas skolgång inte är pri-

märt summativt utan mer fokuserat på formativ bedömning. Mål för bedömning kan enligt 

lärarna vara att ge eleverna något att sträva mot och hjälpa dem att självgenerera lärande och 

skapa ett intresse och vilja för lärande samt ge dem ett samhällsmedvetande. Det fokus som 

lärares bedömning har kan ses som en utveckling från summativ till formativ bedömning som 

framträder i tidigare studier (Svingby, 1998; Törnvall, 2001; Odenstad, 2010). 

 

I analysen av resultatet tar kvalificering en stor plats i lärares mål med bedömningen. Det vill 

säga att lärare ser deras bedömning syfta till att göra eleverna redo för livet efter skolan men 

också för att de ska kunna kvalificera sig till gymnasiet. Det finns också mycket fokus på sub-

jektifiering och att lärarna då har ett mer individualistiskt tankesätt i sin relation till eleverna 

vilket framträdde i att socialisationsaspekten av skolgången också var mindre framträdande. 

Eleven ska istället som individ utvecklas framåt och få lära sig förmågor för att kunna kvalifi-

cera sig för vad de vill göra senare i livet (Biesta, 2008). 

 

8.2 Avslutande reflektion 

 

I förordet tog jag upp hur min egen uppfattning kring läraryrkets komplexitet har utvecklats 

under min utbildning. Detta gav mig intresset att undersöka fenomenet bedömning för att ut-

veckla min kunskap vidare och gå ut för att möta lärare i deras verklighet och på så vis ut-

veckla min förståelse av bedömning. Mötet med lärarna har varit inspirerande och utöver det 

resultat jag samlat in har det varit givande att få möta nya miljöer och samtala om läraryrket i 

stort. Men jag har också fått insikt i deras tankar kring bedömning och lyssnat kring deras 

uppfattningar av ämnet. Genom att också få ta mig an tidigare forskning har jag också utökat 

min kunskap om bedömning. 

 

När det gäller den kunskap som eftersöks i bedömningen ser jag precis som lärarna hellre till 

förmågorna än faktakunskap, då de är applicerbara i flera olika situationer och är något som 

går att testa flera gånger i olika situationer. Det gör det också möjligt att för till exempel en 

samhällskunskapslärare att mäta förmågor i andra ämnen som ändå kan ge belägg för betyg i 

samhällskunskap. Faktakunskap är förstås också viktigt då det behövs för att eleven ska kunna 
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visa sina förmågor, men i slutändan kan faktakunskap ses i viss utsträckning som färskvara. I 

dag är fakta lättillgängligt via till exempel telefoner och datorer på så vis kan förmågan att 

bearbeta och kritiskt granska innehåll ses som mer viktigt än faktakunskap i sig. 

 

ICCS testerna visade som jag tog upp i början också på att de kunskaper som elever har i 

samhällskunskap är bra på internationell nivå (Skolverket, 2009). På så vis kan den kunskaps-

syn som finns styrkas i att den fungerar. Dock var problemet att likvärdigheten var bristande 

och att det fanns en större andel som låg på en lägre nivå medan de som har högre betyg blivit 

fler (Skolverket, 2009) På så vis kanske inte problemet ligger i vad som lärs ut utan i motivat-

ionen hos eleverna och att få eleverna att se varför de behöver den kunskapen som lärarna vill 

ge dem.  

 

Målet som jag ser det med bedömningen blir alltså att få eleven att lära sig det som eleven har 

nytta av. Samt att examinera eleven på saker som är applicerbara i situationer i livet där lära-

ren kan visa på att det är färdigheten som eleven har nytta av. Detta innebär till exempel att 

eleven kan självgenerera lärande så att de kan hitta sin egen kunskap istället för att läraren 

bara reproducerar faktakunskaper. På så vis blir det lättare att motivera eleven att lära sig då 

det finns en mening i det eleven gör. Samtidigt som läraren måste hjälpa eleven att sätta upp 

och nå sina mål så att eleven kan kvalificera sig för gymnasieutbildning då det är ett av del-

målen i elevens liv. Det blir då också viktigt att läraren är likvärdig och rättvis i sin bedöm-

ning så att betygen faktiskt har den vikt de ska i ansökan till gymnasiet. 

 

Likvärdighet är kanske den delen av arbetet som jag hade minst uppfattningar om när jag bör-

jade skriva. Under mina praktikperioder var det mest likvärdigheten mellan elever som jag 

oroade mig över då jag vid flera tillfällen upptäckt hur svårt det är att vara konsekvent vid 

rättning av stora mängder av elever. Med det menar jag att vid rättning av till exempel prov av 

ca 20 elever så kunde det ske vid olika tillfällen, eller att efter 15 prov så märktes nya aspekter 

eller att man blev trött efter ett tag. Dessa aspekter påverkade bedömningen på olika sätt, vil-

ket resulterade i att jag ofta rättade proven flera gånger för att vara likvärdig. Detta var inget 

jag var medveten om i början av min utbildning, då jag såg det som att läraren med erfarenhet 

kunde se vad som var ett A eller ett E då jag var präglad av tidigare lärare.  
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Efter min sista praktik såg jag värdet i en väl konstruerad matris som fokuserade kring för-

mågor. Även efter detta arbete ser jag matriser som det sätt jag kommer att arbeta med i min 

bedömning. För att det ger eleven en inblick i vad jag söker hos dem vilket kan göra dem 

mindre nervösa och att de lättare kan börja se kvalitén i sina egna svar (Panadero & Jönsson, 

2013). Det ger också mig som lärare en bättre överblick och hindrar att till exempel halvvägs 

genom proven så upptäcks nya bedömningskriterier som jag inte tänkt på. Istället står det tyd-

ligt vad det är som till exempel provet ska testa och den koppling det har till styrdokumenten. 

Matriser är förstås inte knutet till bara prov utan kan användas på olika examinationsformer. 

Det underlättar också den formativa användningen av resultatet då det är lätt för eleven att 

tolka vad som behöver utvecklas. Dock verkar det vara problematiskt för lärare att använda 

metoder då det anses som tidskrävande att konstruera. Det kan kanske bero på att de redan har 

jobbat länge på ett visst arbetssätt som de känner sig trygga med. Likvärdigheten kan dock 

lättare bli bristande även om det är omedvetet och kan därför gynnas av olika metoder så som 

matriser (Panadero & Jönsson, 2013). 

 

När det gäller likvärdighet mellan lärare så är det mer komplext än att ändra sin egen bedöm-

ning då det måste ske förändringar över hela landet. Önskvärt vore kanske att sambedömning 

bland lärare ökar och att skolor samarbetar mer med varandra för att öka likvärdigheten (Jöns-

son, 2013; Skolverket, 2016). Överlag tycker jag att de förändringar som föreslagits kring 

nationella proven ser väldigt lovande ut (SOU, 2016). Det behövs dock mer och den konkur-

renssituation som skolan arbetar under idag verkar inte heller hjälpa då det har skapat en seg-

regation och bedömningsinflation (Skolverket, 2012). I mitt fall hoppas jag att jag hamnar på 

en arbetsplats där mina kollegor är villiga att samarbeta och att samarbeten med andra skolor 

finns, då jag ser det som den enklaste lösningen för att öka likvärdigheten bland lärare. 

  

Det sista jag tar med mig från arbetet med den här studien är att även om bedömning är kom-

plext och i vissa fall svårt, så finns det ett lugn och trygghet i lärarnas erfarenhet, att de hittar 

sina egna tillvägagångssätt och litar på sin förmåga. Det verkar också finnas en entusiasm hos 

de lärare jag träffat vilket är betydelsefullt för utvecklingen i skolorna. Lärarna verkar i inter-

vjuerna ha tänkt och funderat mycket kring bedömning och det visar på en medvetenhet och 

vilja att lösa eventuella problem som finns, vilket känns bra.  
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8.3 Vidare forskning 

Denna studie är som tidigare nämnt begränsad på tid och har därför avgränsats till användan-

det av en metod. Jag ser med fördel att fler studier med andra metoder hade kunnat genomfö-

ras för att bredda undersökning kring likvärdighet, mål och bedömningspraxis. Förslag som 

jag gärna hade gjort om jag hade haft tiden till ytterligare forskning hade varit att låta flera 

lärare bedöma samma prov och elevsvar för att se hur likvärdigheten ser ut. Detta ser jag 

kunna göras både mellan skolor men också mellan lärare på skolor där lärare upplever att de 

är likvärdiga med sina kollegor. Men också för att se om och hur de i praktiken konstruerar 

metoder för bedömning. Observationer hade också varit intressant att se då denna studie inte 

syftar till att på djupet gå in på hur lärare konstruerar metoder. Bedömning är i sig ett stort 

ämne och det finns mycket intressant att undersöka både kvalitativt och kvantitativt.  
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10. Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Kan du berätta hur du tänker kring bedömning som fenomen? 

 

Vad anser du är målet med bedömning? 

 

Vilken typ av kunskap vill du att eleverna ska lära sig? 

 

Hur förmedlar du kriterierna till eleverna? 

 

Hur ger du eleverna feedback? 

 

När du bedömer har du några tillvägagångssätt som du tycker har funkat bra eller mindre bra? 

 

Samarbetar du med andra lärare kring bedömning? 

 

Hur tänker du kring likvärdig bedömning mellan lärare? 

 

Hur tänker du kring likvärdig bedömning mellan elever i din bedömning? 

 

Känner du att du får nog med tid att vidareutveckla kunskap kring bedömning? 

 

Har du något mer du vill tilläga kring bedömning?  


