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Abstract 

English title: To know the way to goal: Formative assessment in religious education at 

middle school. 

Author: Susanna Hautala 

Supervisor: Fredrik Jahnke  

The purpose of this study is to examine what kind of formative assessments is used in the 

religious education at middle-school in Sweden. A further aim of the study is to examine 

whether any problems can be observed with formative assessment.  

Questions that will try to be answered are: What kind of formative assessment occurs in 

religious education at the middle school in a Swedish school? What problems can be observed 

with formative assessment in religious education at the middle school in a Swedish school? 

To answer these questions, six lessons in religious education were observed in total; three 

teachers held two lessons each which were observed. 

Earlier studies have showed that formative assessment was used by teachers to give feedback 

to improve pupils’ learning. In some cases, feedback was also given which did not contribute 

to the improvement of pupils’ learning. Earlier studies also conclude that formative 

assessment helped teachers to design future lessons based on pupils’ prior knowledge. 

Another conclusion highlights that teachers who made the goals of the lesson visible for 

pupils, resulted in an increased motivation and understanding of the purpose of the lesson. 

This study concludes that formative assessment has been used by all three teachers, but in 

different ways. One conclusion is that when the goals of the lesson was not visible for the 

pupils, it affected the motivation of some pupils. Another conclusion is that teachers used 

formative assessment to modify lesson plans to meet the pupils’ current knowledge. 

Formative assessment was also used to encourage pupils to help each other by using peer-

assessment. To improve pupils learning, teachers also used feedback as a strategy. 
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1. Inledning/problemformulering 

Många människor i världen har idag olika religioner och livsåskådningar runt om i världen. 

Kunskaper om religioner och andra livsåskådningar är centrala för att vi ska förstå både 

nationella som globala händelser i världen (Löfstedt 2015, s. 9), men även olika traditioner, 

värderingar eller sedvänjor är exempel på där religion är en betydande faktor.  Firandet av 

högtider såsom påsk, jul, sabbat eller Id al-fitr bygger på religiösa föreställningar precis som 

matregler eller bärandet av religiösa symboler eller kläder (Löfstedt 2015, s. 9). För att vi 

människor ska kunna skapa förståelse och tolerans för de olikheter som finns i vårt samhälle, 

är kunskap om religion och andra livsåskådningar nödvändigt (Löfstedt 2015, s. 10). Skolan 

blir därför en viktig förmedlare av den typen av kunskaper för barn och unga. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2011a, s. 186) står det att ”I dagens samhälle, som är präglat av 

mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa 

ömsesidig förståelse mellan människor.” 

Forskning har visat att ämnet religionskunskap inte anses vara viktig enligt alla elever, där 

elever hävdar att religionskunskap borde vara ett frivilligt ämne att ta del av i skolan (Knauth 

et al. 2008, s. 100-101). De elever som anser att religionskunskap inte är nödvändigt i skolan 

menar bland annat att religion är någonting privat och inte hör hemma på skolan. Eleverna 

anser att religionskunskap är slöseri med tid när ointresserade elever, eller elever som anser 

sig vara utan en tro, behöver ta del av religionskunskapen (Knauth et al. 2008, s. 100-101). En 

annan forskning pekar på ett liknande fenomen, där elever uttrycker att de varken förstår eller 

upplever ett värde med religionskunskap, samt att lärandemålen för religionskunskap varken 

var givande eller relevanta (Fancourt 2008, s. 212-213). Ett liknande resultat visar den 

nationella utvärderingen, som kallas NU-03, som är en utvärdering från svenska grundskolor 

(Iselau 2004, s. 5). Resultaten visar att 69 % av eleverna som deltog i utvärderingen instämde 

på att läraren är tydlig med vad som förväntas av eleverna i ämnet religionskunskap. Detta 

visar med ord på att 31 % av eleverna som deltog i utvärderingen inte instämde på att läraren 

är tydlig med vad eleverna ska göra. En vidare fråga kan därför bli hur undervisningen i 

religionskunskap även kan få dessa 31 % av elever att få en tydlig bild av lärandemålen.  

Hattie (2012, s. 73) talar om lärandemålen och menar att ju mer eleverna kan om 

lärandemålen och vet vägen för att kunna ta sig till målen, desto mer kommer eleverna att 

engagera sig under lektionen. Eleverna, liksom läraren, ska ha en tydlig bild av vad som 

förväntas av eleverna, vad eleverna har lyckats med och kan utveckla, samt hur de kommer 

framåt mot målen (Hattie 2012, s. 81). Forskaren och författaren Dylan Wiliam (2013, s. 147) 
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hävdar att undervisning där formativ bedömning används, där bland annat målen tydliggörs 

för eleverna, ökar elevernas motivation och lust att lära. Skolverket (2011a, s. 7) lyfter fram 

en liknande aspekt där undervisningen ”[…] ska främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära”. Wiliam (2013, s. 49) menar vidare att formativ bedömning kan 

beskrivas som en justering av undervisningen med syftet att ta eleverna framåt i sitt lärande, 

och därför ökar motivationen. Skolverket (2016) tar del av Wiliams (2013) argument för att 

formativ bedömning bland annat motiverar elever, och Skolverket (2016) hävdar att de varit 

tydliga med att skolor bör och ska använda sig utav formativ bedömning. Vad gäller formativ 

bedömning så finns det relativt mycket forskning om ämnet (se t.ex. Granekull 2016, 

Fancourt 2008, Vingsle 2014). Vanligt är det att en koppling görs mellan formativ bedömning 

och matematikämnet (se t.ex. Vingsle 2014, Granekull 2016). Det finns även forskning vad 

gäller formativ bedömning i förhållande till ämnet religionskunskap (se t.ex. Francourt 2008). 

Vad som dock har visat sig saknas är forskning om formativ bedömning i relation till 

religionskunskap i svenska skolor. Dessutom har forskning om formativ bedömning i 

religionskunskap med specifik inriktning till mellanstadiet visat sig helt saknas. Ambitionen 

med denna studie är därför att försöka bidra till breddandet av forskningsområdet. Utifrån 

ovanstående ämnesdidaktiska problemområde kommer studien att försöka få en bättre 

förståelse för vilken typ av formativ bedömning som förekommer i undervisningen i ämnet 

religionskunskap på mellanstadiet. 

 

1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av formativ bedömning som förekommer vid 

religionsundervisningen på mellanstadiet. Ett ytterligare syfte med studien är också att 

undersöka om några problem kan iakttas med formativ bedömning. Detta kommer att 

besvaras genom följande frågeställningar: 

 Vilken typ av formativ bedömning förekommer i religionsundervisningen på 

mellanstadiet i en svensk skola? 

 Vilka problem kan iakttas med formativ bedömning i religionsundervisningen på 

mellanstadiet i en svensk skola? 
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3. Bakgrund 

Definitionen på formativ bedömning (eng. formative assessment) är forskare inte helt eniga 

om trots att termen funnits i omkring femtio år (Wiliam 2014a, s. 17). Wiliam (2013) menar 

att termen formativ bedömning användes första gången, och myntades, av Michael Scriven år 

1967 som beskrev formativ bedömning som ”den fortgående förbättringen av 

undervisningsplanen” (Scriven 1967 se Wiliam 2013, s. 49). 

En del forskare hävdar att formativ bedömning är samma sak som bedömning för lärande 

(eng. assessment for learning) (Broadfoot et al. 1999 se Wiliam 2010, s. 24), där bedömning 

för lärande kan definieras som "[…] the process of seeking and interpreting evidence for use 

by learners and their teachers to decide where the learners are in their learning, where they 

need to go and how best to get there” (Broadfoot et al. 2002 se Wiliam 2010, s. 24). Formativ 

bedömning är lika i jämförelse med bedömning för lärande. Den skillnaden som finns mellan 

dessa två förklarar Wiliam (2010, s. 24) på följande sätt genom att definiera formativ 

bedömning: ”[…] to make decisions about the next steps in instruction that are likely better, 

or better founded, than the decisions they would have taken in the absence of the evidence 

that was elicted”. Definitionen handlar om att läraren ska få information om hur 

nästkommande lektion ska planeras så att den möter elevernas nuvarande kunskapsnivå. En 

annan definition på formativ bedömning lyder: ”[…] formative assessment as a systematic 

process to continuously gather information and provide feedback about learning while 

instruction is underway” (Sadler 1989 se Vingsle 2014, s. 6). I föreliggande studie kommer 

termen formativ bedömning att användas som ett paraplybegrepp när formativ bedömning 

diskuteras generellt, då termen bedömning för lärande inte kommer att användas. 

Gemensamt i forskning är att ställa formativ bedömning i kontrast till summativ bedömning 

(engelskan summative assessment), där dessa kan ses som motsättningar till varandra (Scriven 

1967 se Wiliam 2013, s. 49). Vingsle (Sadler 1989 se Vingsle 2014, s. 6) förklarar summativ 

bedömning på följande sätt: ”Summative assessment on the other hand, concerns summing up 

the achievement of a student, for example in the end of a course”. Skolverkets (2016) 

förklaring om dessa två bedömningsformers olika syften är att bedömning som används 

summativt syftar till att summera ihop elevernas kunskaper, medan formativa syftet är att 

forma lärarens undervisning och elevernas fortsatta lärande. 

En lärare som exempelvis delar ut en skrivuppgift till sina elever, skulle kunna bedöma 

uppgiften både formativt men även summativt. En summativ bedömning skulle här kunna 
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innebära att läraren skriver in poängen eller betygen på uppgiften som eleverna får (Wiliam 

2014a, s. 18). En formativ bedömning däremot skulle kunna innebära att läraren använder 

informationen från elevernas svar för att se vart eleverna befinner sig i förhållande till 

lärandemålen, med syfte att föra lärandet framåt genom exempelvis feedback (Wiliam 2014a, 

s. 18). Det går däremot att göra en bedömning både summativt och formativt på samma 

skrivuppgift, dock blir skillnaden här att det som i uppgiften bedöms summativt inte formar 

inriktningen på elevernas framtida lärande (Wiliam 2014a, s. 18), eftersom formativ 

bedömning handlar om hur lärare formar den fortsatta undervisningen. En summativ 

bedömning har en funktion som innebär ett summerande av elevernas kunskap, där ingen 

vidare åtgärd tas vid. 

Det går även att använda summativa prov på ett formativt sätt, där detta innebär att prov som 

summerar vad eleverna kan, har ett syfte att ge läraren information om var eleverna ligger i 

sitt lärande, så att läraren kan forma den fortsatta undervisningen baserat på vad eleverna 

redan kan (Wiliam 2013, s. 54). Termerna summativ bedömning och formativ bedömning blir 

mer begripliga om dessa betraktas som beskrivningar av den funktionen som de fyller i 

bedömningen av en uppgift (Wiliam 2013, s. 54). 

4. Teorianknytning 

Dylan Wiliam är en forskare och författare som skrivit flera böcker, men även varit delaktig 

med sina kapitel i andra böcker. Bland annat har han skrivit böckerna Handbok i formativ 

bedömning (2015) och Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken (2013). Han har 

även bidragit med bland annat sitt kapitel i boken Handbook of Formative Assessment (2010). 

Gemensamt för hans verk är att han är känd för sina fem nyckelstrategier i formativ 

bedömning. Wiliams (2010) fem nyckelstrategier kommer att stå i fokus i detta avsnitt och 

förklaras mer ingående. De fem nyckelstrategierna är det analysverktyg som kommer att 

användas i föreliggande studie när det empiriska materialet ska analyseras. De kommer även 

att förankras i kognitivt perspektiv, metakognitivt perspektiv, konstruktivistiskt perspektiv 

och motivationsteorier. Några teoretiska begrepp som kommer att behandlas under studien 

kommer även att redogöras för i detta avsnitt. 

4.1 Tre processer och tre aktörer 

Wiliam har uppmärksammat tre processer som all undervisning, där formativ bedömning 

används går ut på och dessa processer innebär att: (1) ta reda på var eleverna befinner sig i sitt 
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eget lärande, (2) att reda på vart eleverna är på väg samt (3) hur eleverna ska tas dit (Wiliam 

& Thompson 2007 se Wiliam 2010, s. 30). Detta går i linje med Skolverkets (2014) 

beskrivning av vad den formativa bedömningsprocessen kännetecknas av, där det lyfts att: ” 

[…] målen för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i 

förhållande till målen och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot 

målen.” Dessa tre processer är kopplade till tre aktörer, där alla tre aktörer är ansvariga 

för att lärande sker. Dessa aktörer är läraren, kamrat och elev (Wiliam & Thompson 2007, se 

Wiliam 2010, s. 30). När de tre processerna korsas med de tre aktörerna (lärare, kamrat och 

elev) framträder fem nyckelstrategier som Wiliam (Wiliam & Thompson 2007 se Wiliam 

2010, s. 31) konstruerat: 

 Klargöra, delge och förstå lärandemålen och kriterier för framsteg 

 Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som tar fram belägg för 

lärande 

 Ge feedback som för lärandet framåt 

 Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

 Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

De fem ovanstående nyckelstrategierna som Wiliam kartlagt kan vidare sammanställas i en 

modell (Wiliam & Thompson 2007 se Wiliam 2010, s. 31). Formativ bedömning kan således 

ses som ett resultat av en korsning av de tre processerna (vart eleven är på väg, var eleven 

befinner sig nu och hur eleven kommer dit), och de tre aktörerna (lärare, kamrat och elev) 

(Wiliam & Thompson 2007 se Wiliam 2010, s. 31). Modellen ses nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1: De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (Wiliam & Thompson 2007 se 

Wiliam 2013, s. 61). 
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 Vart eleven är på 

väg 

Var eleven 

befinner sig nu 

Hur eleven ska 

komma dit 

Lärare Klargöra och delge 

lärandemål och 

kriterier för framsteg 

(1) 

Genomföra effektiva 

diskussioner, 

aktiviteter och 

uppgifter som tar 

fram belägg för 

lärande (2) 

Ge feedback som för 

lärandet framåt (3) 

Kamrat Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för framsteg 

(1) 

Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra (4) 

Elev Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för framsteg 

(1) 

Aktivera eleverna som ägare över sitt eget 

lärande (5) 

 

I tabell 1 går det att avläsa att den första nyckelstrategin (1) involverar både läraren, kamrat 

och elev, där det gemensamma för dessa tre aktörer är att ta del av lärandemål och kriterier för 

framsteg. Med lärandemål och kriterier för framsteg syftar Wiliam (2015, s. 48) till de 

beskrivningar och aktiviteter som eleven ska engagera sig i varigenom eleven ska lära sig 

någonting.  

Den andra nyckelstrategin (2) handlar om att läraren ska få information om vad eleverna 

redan vet, alltså var eleverna befinner sig i sitt lärande i förhållande till lärandemålen, genom 

att läraren genomför effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter (Wiliam 2015, s. 85). 

Efter att läraren tagit fram belägg för att veta vad eleverna redan kan (se nyckelstrategi 2), kan 

det framgå att eleverna inte lärt sig eller kan det som läraren vill att eleverna ska kunna (se 

nyckelstrategi 1).  

Den tredje nyckelstrategin (3) handlar således om att läraren genom feedback (även kallat 

återkoppling) kan lotsar eleverna tillbaka på rätt spår, eller om eleverna redan är på rätt spår 

kan läraren genom feedback ge eleverna en knuff framåt (Wiliam, 2015, s. 133). Den fjärde 

nyckelstrategin (4) syftar till att engagera eleverna att hjälpa sina kamrater i deras arbeten, 

både för att ta fram belägg för vad kamraterna redan kan, och dels för att hjälpa kamraterna att 
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komma vidare i lärandet (Wiliam 2015, s. 177). Den femte nyckelstrategin (5) har som syfte 

att den enskilda eleven får en insikt om sitt eget lärande och kan förbättra det, för att 

självständigt kunna ta sig vidare till målet (Wiliam 2013, s. 171). 

4.1.1 Strategi 1 – Tydliggöra målen 

Bedömningens funktion i lärandet går inte endast ut på att värdera elevernas prestationer 

(såsom i summativ bedömning), utan bedömning handlar även att främja och stimulera 

elevernas kunskapsutveckling (Lundahl 2011, s. 89). Hur läraren främjar och stimulerar 

elevernas kunskapsutveckling kan se olika ut. Wiliam (2015, s. 43) menar att det enda sättet 

för en lärare att få eleverna att lära sig något är genom att motivera och engagera eleverna i 

olika aktiviteter. Jenner (2004, s. 40) menar att de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt 

lärande ur ett kognitivt perspektiv är de tankar, förväntningar och aningar som vi har innan vi 

utför en aktivitet. Med det kognitiva menas att det har att göra med tanke- och 

kunskapsprocesser (Jenner 2004, s. 39-40), där begreppet kognitiv innebär någonting som har 

med förstånd eller tänkande att göra (Phillips 2011, s. 37). Således handlar ett kognitivt 

perspektiv om tänkandets utveckling. 

Det kognitiva perspektivet kan sättas i relation till motivation, då motivation kan betraktas 

som någonting målorienterat och grundad på medvetna tankar och avsikter (Jenner 2004, s. 

40). Vidare kan det kognitiva perspektivet sättas i relation till motivation och kallas för 

en kognitiv motivationsteori (Jenner 2004, s. 40). Jenner (2004, s. 42) hävdar att begreppet 

motivation är svårdefinierat eftersom det bär på flera nyanser, men kan ändå liknas vid 

begreppet drivkraft. Begreppet motivation bör sättas i relation till mål, eftersom motivation är 

en drift mot någonting (Jenner 2004, s. 42). Således är motivation beroende av att ett givet 

mål finns. 

Målen som läraren sätter upp för eleverna behöver vara realistiska för eleverna, för att de ska 

känna att målen överhuvudtaget går att nå, och därmed känna motivation (Jenner, 2004, s. 

45). Om målen inte är realistiska för eleverna, kan det ses som att syftet med att 

överhuvudtaget tydliggöra målen tappar sin mening. Wiliam (2015, s. 233) lyfter att en balans 

är nödvändig mellan elevernas förväntningar på en uppgift och på vilken nivå målet är för 

uppgiften. Blir det en obalans mellan elevernas förväntningar och den nivå som målet är på 

påverkas motivationen direkt (Jenner 2004, s. 42). Att läraren ska tydliggöra målen och 

kunskapskraven till exempel, innebär att dessa konkretiseras i den tänkta undervisningen så 

att eleverna ska förstå vad som förväntas av dem (Lundahl 2011, s. 90). Lundahl (2011, s. 93) 
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tar som exempel för konkretisering av mål matriser, gamla elevarbeten, och nationella prov. 

Genom dessa kan eleverna få målet konkretiserat för sig, där målen blir realistiska och 

eleverna ser vad som förväntas av dem (Lundahl, 2011, s. 93-103).  

4.1.2 Strategi 2 - Belägg för lärande 

Wiliams (2015, s. 85) andra nyckelstrategi handlar om att läraren ska skapa synliga tecken på 

vad eleverna redan vet, genom att ta fram belägg om var eleverna befinner sig i sitt lärande i 

förhållande till lärandemålen. Detta gör läraren genom att designa aktiviteter där eleverna får 

möjlighet att visa vad de kan, genom exempelvis diskussioner, aktiviteter eller uppgifter som 

eleverna deltar i. Lundahl (2011, s. 110) poängterar att samtal i undervisningen kan visa vad 

eleverna kan och hur de resonerar om olika företeelser. Hattie (2012, s. 101) problematiserar 

dock samtal i undervisningen och menar att ett särskilt klassrumsklimat behövs för att 

eleverna ska bli engagerade i samtal, och för att de ska känna sig motiverade att delta. 

Faktorer som påverkar klassrumsklimatet är hur dialogen mellan lärare och elev ser ut (Hattie 

2012, 101). 

Lärarens dialog med eleverna kan följa ett visst mönster som kallas för IRE-mönster (Meehan 

1979 se Hattie 2012, s. 103). IRE-mönster består av att läraren ställer en fråga till klassen 

(Initiering), eleverna svarar (Respons) och läraren utvärderar (Evaluering), vilket har visat sig 

vara en mycket vanligt förekommande dialog i klassrum (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 

103). Fortsätter läraren att använda strukturen för IRE, vilket är ett trestegsbyte, blir 

undervisningen en lärardominerad lektion (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103). Då handlar 

det om att läraren i dialogen är ute efter rätt eller fel svar, genom att i evalueringen ge en vink 

om eleven svarat rätt (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103). Detta motverkar att elever får en 

chans att föra dialoger mellan varandra och läraren, och IRE-strukturen leder till en lägre 

kognitiv nivå hos eleverna (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103).  

Enligt en konstruktivistisk syn på lärande ska barn inte ses som passiva varelser som endast 

registrerar information, utan barn ska ses som aktiva varelser som skapar meningsfulla 

helheter (Säljö 2000, s. 59). Barn, eller elever, är enligt ett konstruktivistiskt perspektiv på 

lärande aktiva (Säljö 2000, s. 59), och det kan därför ses viktigt att elever således inkluderas i 

undervisningen, genom att de själva får skapa och konstruera kunskap. Dysthe (1999, s. 222) 

talar om klassrummet som monologiskt och dialogiskt, och menar att dessa innebär hur 

läraren bjuder in eleverna till kommunikationen. Dysthe (1999, s. 222) redogör att ett 

monologiskt klassrum består av en kommunikation mellan läraren och eleven som följer en 
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”fråga-svar-bedömning”-sekvens, vilket kan jämföras med IRE-strukturen. Dysthe (1999, s. 

223) definierar ett dialogiskt klassrum där läraren utgår från elevernas erfarenheter för att 

bygga på en gemensam referensram. På detta sätt inkluderas eleverna på ett annat sätt i 

kommunikationen, och klassrummet blir således dialogiskt (Dysthe 1999, s. 223). 

Utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande skapas förståelse i mötet mellan individens 

erfarenheter, förkunskaper och ny information (Phillips 2011, s. 37). Enligt perspektivet kallas 

dessa processer assimilation och ackommodation. Assimilation kan beskrivas som att eleven 

tolkar och tillägnar sig ny kunskap utifrån tidigare erfarenheter, utan att ändra uppfattning 

(Phillips 2011, s. 37). Eleven använder sig alltså av sina förkunskaper för att kunna hantera en 

situation. Ackommodation innebär att eleven blir tvungen att omforma och utveckla sina 

tidigare erfarenheter för att kunna använda den nya kunskapen (Phillips 2011, s. 37). I ett 

monologiskt klassrum tas elevernas tidigare erfarenheter och förkunskaper inte upp, utan 

läraren endast överför faktakunskaper till eleverna utan att eleverna deltar i kommunikationen 

(Dysthe 1999, s. 224). Detta har visat sig leda till att lärare varken har koll på vad eleverna 

kan sedan tidigare, eller vad eleverna lärt sig under lektionen (Dysthe 1999, s. 224).  

Syftet med Wiliams (2015, s. 85) andra nyckelstrategi är att läraren ska få en tydlig bild av 

vad eleverna redan kan sedan tidigare, för att läraren ska veta hur eleverna kan tas vidare mot 

målet. Den problematik som kan uppstå när läraren tar fram belägg för lärande är att läraren 

för en monologisk diskussion med eleverna, eller endast använder IRE-mönster i 

diskussioner. Detta på grund av att dessa sätt att föra en diskussion i klassrummet inte direkt 

främjar att elevernas erfarenheter och förkunskaper blir centrala eller utgångspunkter. 

Eleverna blir inte aktiva medskapare av kunskap utan snarare passiva varelser som endast 

registrerar information. Utifrån denna problematik när elever är passiva, och undervisningen 

är lärardominerad, blir den andra nyckelstrategin värdelös om läraren inte får belägg om 

elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter (Wiliam 2015, s. 85). 

4.1.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande 

Wiliams (2013) tredje nyckelstrategi som handlar om att läraren ger feedback, kan även kallas 

för återkoppling. Återkoppling kan bäst förstås om man tänker sig en lucka, där 

återkopplingens syfte är att minska denna lucka mellan var eleven är och var eleven ska vara 

(Sadlers 1989 se Hattie 2012, s. 155). Syftet med återkoppling är att föra lärandet framåt hos 

en elev, och återkoppling kan ha olika fokus och vara olika effektiva, beroende på vart 
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återkopplingen riktas. Hattie & Timperley (2007, s. 87) har gjort en distinktion mellan fyra 

olika sorter av återkoppling som har olika fokus. Dessa är följande: 

 Återkoppling om uppgiften, på engelska kallad feedback about task (FT), 

 återkoppling om bearbetningsprocessen med uppgiften, på engelska kallad feedback 

about the processing of the task (FP),  

 återkoppling om självreglering, på engelska kallad feedback about self-regulation 

(FR),  

 återkoppling om person, på engelska kallad feedback about the self as a person (FS).  

Hattie (2012, s. 161) menar att återkoppling om uppgiften (FT) handlar om återkoppling på 

uppgiftsnivå och är effektiv om återkopplingen fokuserar på information, det vill säga bidra 

med information om svaret är rätt eller fel. Detta leder till att eleven skaffar mer information 

eller annan information för att bygga upp kunskap. Hattie (2012, s. 162) lyfter att denna form 

av återkoppling är vanligast i klassrum, där läraren ger återkoppling till en hel klass för att 

exempelvis visa på rätt och fel svar, eller be om annorlunda eller fler svar. Detta ska inte 

förväxlas med Säljös (2000, s. 59) mening om att eleverna är passiva och läraren endast ute 

efter rätt eller fel svar, utan att det i denna återkoppling finns en strävan hos läraren att 

förbättra det arbete eleven utför för att ta eleven vidare mot målet. 

Återkoppling om bearbetningsprocessen (FP) innebär att återkoppling ges av läraren som 

riktas mot de processer som används för att skapa en produkt, exempelvis en uppgift (Hattie 

2012, s. 162). Denna typ av återkoppling kan leda till alternativ bearbetning av uppgiften, 

hjälpa till genom att utveckla inlärningsstrategier, ge tips om informationssökning, eller ge 

strategier för att upptäcka misstag (Hattie 2012, s. 162). Denna återkoppling riktad på 

processnivå menar Hattie (2012, s. 162) är effektiv då eleven får strategier, vilket i bästa fall 

dessutom leder till ökat självförtroende inför uppgiften som ska göras. Ett exempel som Hattie 

(2012, s. 163) tar upp är följande: ”Din uppgift är att jämföra dessa idéer. Du skulle till 

exempel kunna försöka se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig från varandra…Hur 

förhåller de sig till varandra?”.  

Återkopplingen om självreglering (FR) är fokuserad på självstyrningen av lärandet eller på 

elevens uppföljning av den egna inlärningsprocessen, där även denna typ av återkoppling kan 

stärka elevens självförtroende (Hattie 2012, s. 163). Återkopplingen kan exempelvis hjälpa 
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eleven att utvärdera sig själv, där återkopplingen ger möjlighet till att eleven följer upp sitt 

eget lärande. Ett exempel som Hattie (2012, s. 163) tar upp är följande: ”Jag är imponerad 

över hur du gick tillbaka till början av meningen när du fastnade på här ordet – men i det här 

fallet hjälpte det inte. Vad skulle du kunna göra mer? När du kommit fram till vad betyder vill 

jag att du berättar för mig hur säker du är och varför.” Hattie (2012, s. 163) menar att denna 

typ av återkoppling till elever tränar elevens metakognitiva förmåga. Metakognition kan 

beskrivas som när en elev blir medveten om sitt eget lärande, och medveten om det egna 

tänkandet (Wiliam 2012, s. 162).  

Metakognition är ett begrepp som myntades av Flavell (Flavell 1976 se Wiliam 2012, s. 161), 

och innebär allt aktivt kontrollerande och reglerande som görs av eleven för att hon ska ta sig 

framåt i det egna lärandet. Denna typ av återkoppling ger således eleven möjlighet att bli 

medveten om den egna kunskapen, känner till vad hon kan göra, och är medveten om den 

egna kognitiva begåvningen. Forskning visar att de elever som är mest effektiva är 

självreglerande och styr sitt eget lärande (Butler & Winne 1995 se Wiliam 2013, s. 162). 

Wiliam gör således en koppling till att om elever tränas i metakognition ökar eleverna sina 

prestationer, och kan generalisera vad de lärt sig till nya situationer (2013, s. 162). 

Återkoppling om person (FS) är en form av återkoppling som riktas till eleven som person, 

och är minst effektiv eftersom den inte innehåller information som är uppgiftsrelaterad (Hattie 

2012, s. 164). Exempel återkoppling om person är beröm riktad till eleven, såsom ”Bra gjort” 

eller ”Du är en jättebra elev”, där föga information om hur uppgiften utförts ges (Hattie 2012, 

s. 164). Granekull (Hattie & Timperly 2007 se Granekull 2016, s. 28) lyfter att oavsett vilket 

återkoppling som ges, har återkopplingen ingen effekt om den inte är kopplad till ett innehåll. 

Återkoppling kan generellt ses, ur ett kognitivt perspektiv på lärande, som att eleven har 

tidigare kunskap (assimilation), men där eleven vid återkoppling måste ändra sin uppfattning 

för att kunna ta till sig den nya informationen (ackommodation) (Pinter 2006, s. 6). Genom 

assimilation och ackommodation skapas sedan förståelse, som det kognitiva perspektivet 

således beskriver som lärande (Pinter 2006, s. 6). 

4.1.4 Strategi 4 – Eleverna som läranderesurser 

Wiliams (2010) fjärde nyckelstrategi innebär att kamraterna är resurser för varandra för att 

föra lärandet framåt, genom att eleverna engageras att hjälpa sina kamrater i deras arbeten 

genom kommunikation. När vi kommunicerar med varandra, kommer våra tankar i uttryck 

genom språket vilket således innebär att det är genom kommunikation tankar utbyts mellan 
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människors (Säljö 2000, s.191). Det innebär att det är genom interaktion med andra 

människor som vi kan tillägna oss kunskap (Säljö 2000, s. 191). Genom att elever får hjälpa 

andra och själva bli hjälpta är ett effektivt sätt att arbeta på enligt Wiliam (2015, s. 177). 

Wiliams fjärde nyckelstrategi kallas för kamratrespons eller kamratbedömning, och innebär 

att eleverna både kan bedöma andras arbeten men också ge respons, vilket vidare kan 

refereras till begreppet återkoppling (Wiliam 2015, s. 182). Många begrepp finns för denna 

nyckelstrategi, men i föreliggande studie kommer begreppet kamratrespons att användas. När 

eleverna ger återkoppling till kamraters arbeten så delas denna återkoppling också in i fyra 

olika typer av återkoppling (se nyckelstrategi 3). Den problematiska aspekten som Granekull 

(2016, s. 7) tar upp i sin studie är att eleverna för det mesta använde återkoppling om uppgift, 

och att eleverna behöver tränas mer i att arbeta med kamratrespons. Vidare lyfter Granekull 

(2016, s. 7) upp att läraren behöver ge instruktioner till eleverna om de olika typerna av 

återkoppling, så att eleverna blir medvetna om vilken återkoppling som är mest effektiv och 

att eleverna inte riskerar att fastna i att ge endast en typ av återkoppling. 

Hattie (2012, s. 110) menar att kamrater är en väsentlig faktor i skolan eftersom de kan bidra 

med social trygghet, men också ett stöd inför uppgifter som elever får. Wiliam (2013, s. 147) 

hävdar att kamrater som arbetar tillsammans har en djupgående verkan med flera faktorer, där 

dessa bland annat är motivation, social sammanhållning, och kognitiv utveckling. Hattie 

(2012, s. 111) menar att när en elev stöttar en annan elev, så lär sig den eleven lika mycket 

som hon undervisar.  

4.1.5 Strategi 5 – Självreglerat lärande 

Den femte nyckelstrategin har som syfte att den enskilda eleven får en insikt om sitt eget 

lärande och kan förbättra det, för att självständigt kunna ta sig vidare till målet (Wiliam 2013, 

s. 171). Detta kan kallas för självbedömning, eller självstyrt lärande, eller även självreglerat 

lärande (eng. self-regulated learning) och är enligt Wiliam (2013, s. 160) ett kraftfullt 

instrument att använda för att eleverna ska öka sina prestationer. Den teori som ligger till 

grund för självbedömning är att eleverna tränar på den metakognitiva förmågan (Wiliam 

2013, s. 161). Eftersom metakognition kan beskrivas som när en elev blir medveten om sitt 

eget lärande, och medveten om det egna tänkandet (Wiliam 2013, s. 162), kan den femte 

nyckelstrategin ge eleverna en möjlighet att reflektera kring det egna lärandet och bli 

medvetna om sina inlärningsstrategier. 
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Nyckelstrategin handlar inte nödvändigtvis om bedömning av det egna arbetet, även om detta 

också kan göras, utan det handlar enligt Wiliam (2013, s. 161) om att eleven styr det egna 

tänkandet och lärandet, och kan reglera det egna lärandet genom att exempelvis använda 

inlärningsstrategier. I föreliggande studie kommer termerna självstyrt 

lärande och självreglerat lärande att användas när den femte nyckelstrategin diskuteras 

generellt, då författaren till uppsatsen uppfattar båda termerna ha ytterst liten skillnad. 

Enligt Butler och Winne (1995, s. 248) är de mest effektiva eleverna självstyrda. Självstryrda 

elever är medvetna om kvalitén på den egna kunskapen, övertygelserna, motivationen och 

kognitiva bearbetning. Denna medvetenhet menar Butler och Winne (1995, s. 248) gynnar 

elevers engagemang och prestation. För att utveckla elevers förmåga att självstyra sitt lärande 

är dock förutsättningen att eleverna behöver vara medvetna om målet med en uppgift (Butler 

& Winne 1995, s. 255). Detta menar även Wiliam (2015, s. 164) då han hävdar att 

självreglerat lärande innebär att eleverna äger sitt eget arbete och den egna lärandeprocess, 

vilket också gör att eleverna bär ett ansvar över att förstå lärandemålet och se till att nå det. 

Om eleverna inte har en klar bild över vart de ska så blir det svårt för eleverna att ta ansvar 

över sitt lärande (Lundahl 2011, s. 90). Då nyckelstrategierna följer en kronologisk ordning, 

är det naturligt i formativ bedömning att det självreglerade lärandet förutsätter att målen är 

tydliggjorda för eleverna innan. Wiliam (2013 s. 171) pekar dock på att lärare spelar en 

avgörande roll för att skapa miljöer där lärande sker, men att endast elever kan skapa lärande. 

Ur ett kognitivt perspektiv på lärande ses barn vara i centrum och där barnet själv ska styra sin 

egen utveckling (Säljö 2000, s. 58-59). Således är nyckelstrategin grundad i synen på att 

elever själv ska styra sitt lärande, och vara medvetna om hur de lär sig. 

4.2 Teorireflektion 

Gemensamt för att tydliga målen och återkoppling, kamratrespons, och självstyrt lärande är 

att de tre sistnämnda inte kan användas framgångrikt om inte målen är tydliggjorda innan 

(Wiliam 2015, s. 85). Då Wiliams (2010) nyckelstrategier bygger på varandra, förutsätter 

återkoppling, kamratrespons och självstyrt lärande på att målen är kända för de tre aktörerna. 

Eftersom återkoppling handlar om att föra lärandet framåt, behöver målen vara kända för att 

lärandet ska kunna tas framåt mot någonting (Jenner 2004, s. 42). Detsamma gäller för 

kamratrespons och självstyrt lärande, där eleverna i ett samarbete eller i ett individuellt arbete 

behöver känna till målen för att kunna hjälpa kamraten eller sig själva framåt mot målen. När 

eleverna vet målen, kan eleverna dessutom få en förståelse för vad som förväntas av dem, 
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vilket i de tre senaste fallen ökar elevernas motivation (Jenner 2004, s. 42). Gemensamt för 

belägg för lärande och återkoppling är att en lärare behöver veta vad eleverna redan kan, för 

att kunna låta eleverna få reda på vad nästa steg är. Om det inte finns belägg för lärande att 

utgå från, kan läraren inte ge återkoppling eftersom det inte finns något att återkoppla till 

(Wiliam 2015, s. 85).  

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en kort överblick av tidigare forskning som gjorts i formativ bedömning och 

ämnet religionskunskap. En del av den tidigare forskning som gjorts behandlar även olika 

aspekter av formativ bedömning, såsom självbedömning eller kamratbedömning specifikt. 

Som tidigare nämnts saknas relevant forskning om formativ bedömning i ämnet 

religionskunskap riktad mot mellanstadiet (i svensk skola). Här presenteras således tidigare 

forskning som i vissa avseenden är relevant för denna studie. 

5.1 Formativ bedömning i matematik 

Licentiatuppsatsen Formative assessment: Teacher knowledge and skills to make it happen 

(2014) är skriven av Charlotta Vingsle, forskare i matematikdidaktik, som har som syfte att 

undersöka en matematiklärares kunskaper om och användning av formativ bedömning under 

matematiklektioner i helklass för årskurs 5 (s. 25).  

Hennes undersökning gjordes i en skola i Sverige under en period på över två månader, där 

hon genom intervjuer av matematikläraren och observationer i klassrummet fick fram sitt 

empiriska material (s. 27). Vingsle tittar specifikt på hur dialoger mellan läraren och eleverna 

ser ut för att kartlägga om läraren faktiskt använder formativ bedömning i sin undervisning, 

vilket Vingsle får fram genom att analysera lärarens frågor, elevernas svar på frågorna och 

lärarens uppföljning av svaren (s.31).  

Hennes studie visar att läraren tar reda på var eleverna befinner sig i deras lärande genom att 

ställa frågor till klassen, varpå eleverna svarar och läraren använder elevernas svar för att 

forma de kommande lektionerna (s. 77). Detta i sin tur resulterade i att de kommande 

lektionerna anpassades efter elevernas kunskapsnivå. Vingsles studie visar även att lärarens 

uppmanande till eleverna att dela med sig av de egna svaren, resulterade i att läraren fick 

värdefull information från eleverna som hjälpte läraren att se var missförstånd skett i 

elevernas lärande (s. 45).  
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En trolig slutsats är att den formativa bedömningen som läraren använde sig av förbättrade 

kommande lektioner i matematikundervisningen, och ökade elevernas prestationer (s. 78). 

Vingsles studie är av relevans för den föreliggande undersökningen, då Vingsles studie bland 

annat skildrade hur läraren får fram elevernas tidigare kunskaper (s. 77) vilket föreliggande 

undersökning även kommer att göra genom en av strategierna för formativ bedömning. 

5.2 Självreglerat lärande i religionskunskap 

Doktorsavhandlingen Self assessment in religious education (2008) är författad av Nigel 

Fancourt, som är doktor i religionsvetenskap. Ett av Fancourts syften är att studera hur 

självbedömning kan fungera i religionsundervisning (s. 10).  

Hans främsta fokus ligger i att undersöka elevers egen syn på hur självbedömning hjälper 

eleverna att utveckla det egna lärandet i religionskunskap (s. 112). Han har valt att kalla 

självbedömning för ”reflexiv självbedömning”, som innebär att eleven inte bara ska bedöma 

sina faktakunskaper i religionskunskap utan även den egna förmågan att reflektera och 

bedöma sina normer och värderingar (s. 10). Undersökningen Fancourt gjorde utfördes under 

ett års tid i årskurs 9 i England (s. 10) främst genom intervjuer (s. 112).  

Fancourt studerade självbedömningsaktiviteter, där aktiviteterna bland annat innefattade att 

målen med lektionen tydliggjordes för eleverna innan uppgifter delades ut, och att eleverna 

fick knyta an till målen efter lektionen (s. 297).  

I Fancourts studie ingick med andra ord tydliga mål, en hög grad av elevaktivitet men även 

lärarstöd (s. 297). Det resultat Fancourt fick fram visade bland annat på att eleverna 

utvecklades i att kunna se andras perspektiv på tillvaron än bara den egna (s. 283) och 

eleverna utvecklades i förståelsen för andra människor (s. 294), samt att eleverna utvecklades 

i att uttrycka de egna åsikterna och ståndpunkterna (s. 281). (s. 297). Fancourts undersökning 

blir relevant för denna studie eftersom han både skildrar det väsentliga med självbedömning i 

religionskunskap, men även att målen tydliggörs i början av lektionen, vilka båda är en del av 

formativ bedömning. 

5.3 Kamratbedömning 

Therese Granekulls licentiatuppsats Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet -

Formativ återkoppling genom gruppsamtal (2016) syftar till att undersöka hur 
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kamratbedömning genomförs i naturvetenskap på mellanstadiet (s. 19). Studien avgränsar sig 

till en årskurs 5-klass (s. 54) i Sverige (s.17).  

Generellt i studien är Granekull intresserad över hur lärare implementerar kamratbedömning i 

naturvetenskap (s. 19), men mer specifikt intresserar hon sig för hur eleverna ger varandra 

återkoppling (s. 19). Den metod som används är intervjuer med elever och observationer i 

deras klassrum (s. 50).  

Det resultat som Granekull får fram är att eleverna anser att det är bra och lärorikt med 

kamratbedömning, samt att de lär av varandra och får värdefulla tips från kamraterna (s. 129). 

Studien visar även att eleverna använde matriser vid återkoppling till kamraters arbeten och 

att elevernas uppfattning till matriser är positiv (s. 131).  

Det som även framkom i studiens resultat var bland annat att eleverna sällan använde 

återkoppling på självregleringsnivå, och att eleverna vid vissa fall använde återkoppling på 

personnivå (s. 132). Granekulls studie blir relevant för den föreliggande studien då den bland 

annat undersöker återkopplingens riktningar när eleverna kamratbedömer varandras uppgifter, 

vilket är en del av formativ bedömning. Dessutom har Granekull gjort ett urval till 

mellanstadiet, vilket blir av ett passande intresse för denna studie. 

5.4 Den nationella utvärderingen NU-03 

Skolverket genomförde en undersökning som kallas NU-03, där det fullständiga namnet för 

undersökningen heter Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003. 

Undersökningen genomfördes år 2003, men antologin som här hänvisas till trycktes först år 

2005. 

 

Den nationella utvärderingen bygger i sin helhet på enkäter, med fokus på elever endast i 

årskurs 9. Antalet elever som medverkat är 2000. Det som var tänkt med den nationella 

utvärderingen var att få en framåtblickande över grundskolans fortsatta utveckling under 

2000-talet (s. 5). Syftet med utvärderingen för So-ämnena var bland annat att undersöka hur 

So-undervisning var organiserad, samt elevernas förhållningssätt till lärande i So-ämnena (s. 

122). Undersökningen visar att eleverna lär sig minst när undervisningen inte bjuder in 

eleverna till aktiva arbetsformer, och att lektioner där eleverna är passiva har ett samband med 

att elevernas prestationer påverkas negativt (s. 125).  
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Det som också framkommer av resultaten från undersökningen är att elever som föredrar 

självständigt lärande presterar bättre (s. 124). I religionskunskap är elevernas kunskaper och 

förståelse av centrala begrepp i religionskunskap bristfälliga relaterat till lärandemålen, i 

jämförelse med deras kunskap och förståelse av centrala begrepp i andra ämnen i So (s. 130).  

 

Det som blir relevant i undersökningen för den föreliggande studien är att eventuella resultat 

kan jämföras med de resultat som den nationella utvärderingen fått fram. Trots att den 

nationella utvärderingen är kvantitativ till sin karaktär, finns det samband mellan de olika 

resultaten som framkommit i undersökningen som kan knytas an till denna studie. Bland 

annat behandlar den nationella utvärderingen ämnet religionskunskap och elevers 

förhållningssätt till hur undervisningen är organiserad, vilket visar på en påverkan i elevernas 

prestationer. 

6. Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens undersökningsmetoder, urval, avgränsningar och 

genomförande. Studien innehåller kvalitativa metoder i form av observationer. I avsnittet 

redogörs även för etiska ställningstaganden och trovärdighet. 

6.1 Undersökningsmetod 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor krävs rätt metod, och denna studie bygger på 

en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder kommer i den här texten att användas som ett 

övergripande begrepp för observationer, som då inte används för att analyseras kvantitativt 

med hjälp av statistiska verktyg och metoder (Ahrne & Svensson 2016). Till skillnad från 

kvantitativ data som ofta innebär en beräkning eller ett antal av någonting, går det inte att 

mäta kvalitativ data, utan det räcker således att konstatera att data finns, hur den fungerar samt 

i vilka situationer den förekommer (Ahrne & Svensson 2016, s. 10). För att få reda på olika 

saker kan olika datainsamlingsmetoder användas, och genom att kombinera dessa kan man 

vidare få en fullständigare bild av det som man undersöker (Ahrne & Svensson 2016, s. 9).  

Tyvärr kan studien inte generera någon större generaliserbarhet eftersom studien genomförs i 

för liten omfattning. Den bristande generaliserbarheten, med andra ord möjligheten att säga 

något om en större population eller en annan miljö (än den som studerats) brukar lyftas som 

en svaghet inom kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson 2016, s. 26). För att studien ska 

kunna göras trovärdig kommer den att utgå ifrån två principer: transparens och återkoppling 
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till fältet (Ahrne & Svensson 2016, s. 25). En forskningstext som är transparens inverkar på 

studiens trovärdighet, och därför kommer studien att tydligt redogöra för forskningsprocessen, 

men även diskutera de svagheter som kan förekomma i utformningen. Studien kommer även 

att återkoppla till fältet och låta de personer som studerats att ge egna synpunkter på resultatet 

av studien. 

6.2 Observation 

Observation är en kvalitativ metod som är lämplig när man vill undersöka människors 

beteenden, såsom exempelvis vad människor gör, hur och vad människor säger eller på annat 

sätt kommunicerar (Ahrne & Svensson 2016, s. 110). Vilka metoder som används i det 

etnografiska fältarbetet varierar beroende på vilket intresse forskaren har och vad forskaren 

vill förstå och analysera. En öppen observation användes i studien vilket innebär att 

informanterna informerades om studien och dess intentioner (Ahrne & Svensson 2016, s. 99). 

Då observationerna utfördes under lektioner i religionskunskap för eleverna, valdes en passiv 

och iakttagande observation. En iakttagande observation betyder att observatören iakttar en 

händelse eller ett händelseförlopp, utan att observatören göra märkbara intrång i skeendet 

(Ahrne & Svensson 2016 s. 100). 

6.2 Urval 

De skolor, lärare och elever som deltagit i studien har valts utifrån vissa kriterier för urval. 

Förfrågan till skolor har skett genom personlig kontakt och mail. I studien observerades tre 

stycken lärare, och totalt 38 elever var närvarande under observationerna. Endast legitimerade 

lärare som undervisar i religionskunskap på mellanstadiet har tillfrågats och totalt 

genomfördes sex stycken observationer med lärare på olika skolor. Skolorna som lärarna är 

verksamma på valdes utifrån ett urval med hänsyn till lättillgänglighet, då författaren både har 

och har haft en yrkesverksam relation till. Detta har varit en fördel då informanterna fick bli 

observerade av någon de kände. 

Observationerna utfördes på de skolor där författaren tidigare själv vikarierat eller varit 

verksam på. Dessa val av skolor har sina för- och nackdelar som kan diskuteras, och det kan 

finnas nackdelar med att studera lärare som man känner av flera anledningar. Dock är 

fördelarna i detta fall övervägande. På grund av kontakten var det lätt att få lärarna att ställa 

upp på observationerna. Det faktum att författaren kände lärarna och till viss del även 

eleverna var den främsta fördelen med observationerna, eftersom dessa skulle ske i samband 
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med lektioner avsedda för eleverna. Således fanns en förhoppning från författarens sida att 

observationen inte skulle påverka lektionen genom forskareffekten, vilket innebär att 

människors beteende påverkas av deras vetskap om att en forskare är närvarande och 

antecknar/observerar (Ahrne & Svensson 2016, s. 100). 

6.3 Pilotstudie 

Innan observationerna gjordes, genomfördes en pilotstudie för att säkerställa kvalitén på 

observationsschemat (Ahrne & Svensson 2016, s. 174-175). Det observationsschema som 

utformades testades på en lektion i ett annat ämne än det tänkta ämnet religionskunskap. Detta 

för att kontrollera och säkerställa att utformningen av observationsschemat fungerade för att 

kunna sampla det empiriska materialet. Efter pilotstudien framkom det att ytterligare 

kolumner behövde tilläggas samt att en kolumn skulle tas bort, och observationsschemat 

modifierades genom att två kolumner lades till. Under pilotstudien passades även på att testa 

den tekniska utrustningen som… 

6.4 Genomförande av observationer 

För att få godkännande för undersökningen tillfrågades både rektor och lärare. I samråd med 

läraren i religionskunskap bestämdes datum för när observationerna kunde genomföras. En 

förfrågan om godkännande skickades hem till elevernas vårdnadshavare, både genom mail 

och i pappersform, se bilaga 1. Vårdnadshavarna fick en halv vecka på sig att återkoppla om 

deras barn fick delta, och anledningen till författarens närvaro i klassrummet förklarades även 

för eleverna innan observationen genomfördes. Detta för att eleverna skulle få höra syftet med 

studien muntligt och att eleverna skulle få skapa sig en bild av vem forskaren är, och således 

öka tillträdet till fältet (Ahrne & Svensson 2016, s. 103).  

Innan observationen utformades ett observationsschema baserad på Wiliams (2010) tre 

aktörer (lärare, kamrat och elev) och tre processer (vart eleven är, vart eleven ska, och hur 

eleven kan tas dit). Observationsschemat kompletterades även med anteckningar som gjordes 

vid sidan av observationsschemat. Observationsschemat avgränsades till att endast ha med det 

mest relevanta och allra viktigaste då det inte är möjligt att ha med allt (Denscombe 2009, s. 

275). Observationerna baserades på händelsernas uppträdande där varje händelse noterades 

och beskrevs i observationsschemat, där en uppräkning gjordes i vilken ordning händelserna 

uppträdde. Förutom noteringar i observationsschemat fördes observationsanteckningar om 

vad som hände (Ahrne & Svensson 2016, s. 110). 
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Observationerna genomfördes i de klassrum där lektionen i religionskunskap höll till. Totalt 

observerades tre lärare med sina klasser, där sex stycken observationer genomfördes totalt. 

Det innebar således att två lektioner i religionskunskap observerades för varje klass. För varje 

klass observerades den första lektionen i religionskunskap, och därefter observerades den 

nästkommande lektionen i religionskunskap (vilket varierade på skolorna, och där flera dagars 

mellanrum förekom schemamässigt). Syftet med att två lektioner observerades var 

förhoppningen om att bilden av hur undervisningen var strukturerad skulle bli bredare. De 

flesta elevernas vårdnadshavare från alla tre klasser gav sitt medgivande att låta sina barn bli 

observerade, förutom 15 elevers vårdnadshavare. Tolv elevers vårdnadshavare gav inte något 

svar inom rimlig tid, och tre elevers vårdnadshavare tackade nej till undersökningen. De 

elever vars vårdnadshavare inte gav svar eller tackade nej, var inte närvarade i klassrummet 

under observationerna. 

Det material som samlades in analyserades för att ordna, sortera och begripliggöra materialet i 

olika kategorier och olika fokus (Ahrne och Svensson 2016, s. 122). I analysen söktes det 

efter mönster och kopplingar som konstruerades under analysen, men även avvikelser söktes 

efter i analysen (Ahrne & Svensson 2016, s. 125). Inspelningar av observationerna hade med 

fördel kunnat göras, men inom ramen för föreliggande studie ansågs det dock vara för 

tidskrävande. 

6.5 Analysmetod 

Studien utgår från tre arbetssätt i analysen som ses vara grundläggande och innefattar att 

sortera, reducera och argumentera (Ahrne & Svensson 2016, s. 220). När empirin skulle 

sorteras bemöttes vad man skulle kunna kalla för kaosproblemet, med andra ord beskrivet 

som problemet med oordning och oöverskådlighet (Ahrne & Svensson 2016, s. 220). 

Materialet lästes om och detta gjordes flera gånger, med syfte att bli förtrogen med materialet 

och således skapades ordning där nyanser och olikheter började upptäckas. Till en början 

kommenterades materialet spontant utan att tänka på helheten särskilt mycket, vilket kan 

beskrivas som att en kodning gjordes av materialet som kallas initial kodning (Ahrne & 

Svensson 2016, s. 224). Vidare övergick kodningen i analysen till en så kallad selektiv 

kodning, vilket kan beskrivas som att mönster började ta form (Ahrne & Svensson 2016,  s. 

224).  

När empirin reducerades innebar detta representationsproblemet, vilket innebär omöjligheten i 

att visa allt och därmed representera materialet eller fältet i dess helhet (Ahrne & Svensson 
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2016, s. 220). Sållningen och beskärningen av empirin var nödvändigt att göra för att ha kvar 

sådant som faktiskt ska uppmärksammas utifrån den teori och tidigare forskning som 

presenterats. Slutligen sätts det empiriska materialet i relation till tidigare kunskap genom att 

den egna tesen argumenteras för (Ahrne & Svensson 2016, s. 235). Detta innebär att det finns 

en förhoppning om att argumentationen för föreliggande studie formulerar ett självständigt 

bidrag till skillnad från att endast redovisa empirin. 

6.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet har fastslagit (2002) vissa principer och regler för hur forskning får bedrivas, 

och föreliggande studie följer de forskningsetiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa krav beskrivs här som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

De personer som medverkat i denna studie har informerats om studien och dess intentioner 

(informationskravet). Personerna har själva beslutat om de ska delta i studien, där de även fick 

information om att de när som helst kan ångra sig, det vill säga besluta sig för att inte längre 

medverka i studien.  

Eleverna som deltagit i studien är alla under 15 år och därför har samtycke från 

vårdnadshavare inhämtats (samtyckeskravet). Uppgifter om enskilda individer har bevarats 

och redovisats med fiktiva namn för att skydda individerna, så att utomstående inte ska kunna 

identifiera personerna (konfidentialitetskravet).  

Personuppgifter som samlats in har enbart använts för forskningsändamål för föreliggande 

studie. Uppgifter har inte använts för kommersiella ändamål eller åtgärder som direkt kan 

påverka den enskilde (nyttjandekravet). 

7. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet att beskrivas. För att göra texten mer levande finns citat 

återgivna där citaten är markerade med citattecken från de personer som observerades. Dessa 

citat återges med svensk standardstavning, för att texten ska göras mer lättläst. Resultatet 

kommer att analyseras utifrån de analysverktyg som redovisats. Resultatet kommer dessutom 

att analyseras i förhållande till den bakgrund, teori, och tidigare forskning som tidigare 

nämnts. 



26 

 

7.1 Observationer 

Resultatet kommer att redovisas genom att de observerade lektionerna beskrivs en i taget. 

Resultatet kommer även att redovisas i den ordning som händelserna uppträdde på varje 

lektion. Observationsschemat går att finna i sin helhet i bilaga 2. 

Totalt 53 elever fanns ursprungligen i de tre klasserna som skulle observeras, där ett bortfall 

på 15 elever berodde på att tre elever inte fick närvara av deras vårdnadshavare, samt att 12 

elevers vårdnadshavare inte svarade inom avsatt tid. Av dessa 53 elever, efter att bortfallet 

räknats bort, deltog totalt 38 elever. 

Totalt genomfördes sex stycken observationer, där varje klass observerades under två 

tillfällen. Alla lärare var legitimerade lärare och undervisade i ämnet religionskunskap. 

Fiktiva namn har ersatts med lärarnas riktiga namn för att skydda informanternas anonymitet. 

Elevernas namn kommer inte att vara fiktiva, utan när elevers handlingar eller uttalanden 

citeras och redovisas används benämningarna elev, eleverna och elevparen för att klargöra 

vilka olika elever det hänvisas till. Även detta görs för att skydda elevernas anonymitet. 

Följande lärare observerades: 

 Lärare 1, ”Anna”: Kvinna, arbetat 4 år som lärare varav 4 år som lärare i ämnet 

religionskunskap på mellanstadiet. Eleverna i klassen som observerades bestod av 10 

elever, och eleverna gick i årskurs 5. 

 Lärare 2, ”Bodil”: Kvinna, arbetat 20 år som lärare varav 13 år med undervisning i 

ämnet religionskunskap för årskurs 4-9. Eleverna i klassen som observerades bestod 

av 12 elever, och eleverna gick i årskurs 6. 

 Lärare 3, ”Cilla”: Kvinna, arbetat 12 år som lärare varav 8 år som religionslärare för 

årskurs 4-9.  Eleverna i klassen som observerades bestod av 16 elever, och eleverna 

gick i årskurs 5. 

Samtliga lärare har olika mycket erfarenhet inom yrket med hänsyn till hur många år de varit 

verksamma. Anna är den lärare som är relativt nyutbildad och har utbildats i linje med Lgr11. 

De två andra lärarna, Bodil och Cilla, har däremot till en början arbetat mot Lpo94, som är 

den gamla läroplanen. Det hade varit intressant att intervjua de tre lärarna för att få möjlighet 

att jämföra om deras uppfattningar och medvetenhet om formativ bedömning skiljer sig åt. 
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7.2 Resultat - Annas första lektion 

Eleverna på Annas första lektion påbörjade skrivandet av en sammanfattning om Jesus liv. 

Anna förklarade för eleverna att hon tidigare upptäckt att vissa elever har svårt att fatta sig 

kort i skrift. Bland annat sade Anna: ”[…] för att jag har tidigare märkt att några av er kan 

skriva kort och koncist, men många av er behöver träna på det”. Eleverna skulle utgå från ett 

kapitel i en bok som alla eleverna hade. 

Alla elever fick ett papper där uppgiften stod skrivet. Några elever läste pappret på en gång, 

medan de flesta elever sköt pappret åt sidan när de fick pappret. Flera elever frågade Anna 

frågor om vad uppgiften var och vad som skulle göras, såsom ”Hur mycket ska man skriva”, 

”Ska man skriva var han föddes?” och ”Är det så här man ska skriva?”. Vidare fanns det 

elever som uttryckte ”Fattar inte vad man ska göra” och ”Anna, jag vill inte göra det här får 

man inte göra något annat istället?”. 

Eleverna skrev till en början individuellt, men efter en stund började eleverna titta på 

varandras texter och påpeka grammatiska brister, bland annat sades ”Det är rött där du har 

stavat fel” och ”Jesus är med stor bokstav”. Eleverna kommenterade även antalet ord de 

skrivit, exempelvis förekom kommentarer såsom ”Jag har skrivit 100 ord nu, hur många ord 

har du skrivit?” och ”Bara 50?”. Till dessa kommentarer reagerade Anna genom att hävda att 

det viktiga är innehållet och vad som tas upp i texten, inte antalet ord. 

Ett flertal gånger frågade elever Anna frågor såsom ”Får man skriva tre sidor?”, ”Vad är 

gränsen?” och ”Kolla vad mycket han skriver!”. Anna förklarade därefter att 

sammanfattningar är korta texter, och att smådetaljer ska utelämnas. 

Anna bad efter en stund alla elever byta dator med kompisen bredvid och köra ”two wish and 

a star”. Eleverna bytte texter med varandra och skrev kommentarer på texterna. Anna tog 

sedan fram en burk med pinnar där varje pinne hade varje elevs namn på. Den elev vars pinne 

drogs upp fick sedan förklara för klassen två saker som kompisen gjorde bra i texten, och vad 

kompisen skulle ändra på. Eleven svarade bland annat ”Det som var bra var att Jesus mamma 

kom med, för så gjorde inte jag”. Eleven fortsatte sedan att berätta vad som kunde gjorts 

bättre och menade att kompisen behövde dela in texten i stycken. Anna frågade vidare varför 

eleven ansåg att stycken var viktigt, och eleven fick motivera varför stycken var viktigt. 

Därefter drog Anna upp fem pinnar till, där fem andra elever fick motivera sina val av 

förbättringsförslag på kompisarnas texter. 
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7.2 Resultat - Annas andra lektion 

Under Annas andra lektion fortsatte eleverna skrivandet av sammanfattningen. Alla elever 

fick utifrån kommentarerna de fått från ”two wish and a star”, ändra sina egna texter. Anna 

gick runt i klassrummet och hjälpte eleverna med skrivandet av texten. Bland annat kom Anna 

med kommentarer såsom ”Förklara bara att de beskrivs som lärjungar och sedan kan du skriva 

vad de gjorde exakt” och ”Apostel är som lärjungar som följde Jesus”. Anna ställde även 

frågor till några elever, såsom ”Hur går det för dig?”, ”Har du koll på läget?” och ”Vet du vad 

du ska göra?”. Eleverna svarade bland annat ”Går bra”, ”Ja jag vet” och ”Bra”, varpå Anna 

svarade ”Bra!”. 

Flera elever tog initiativet att både hjälpa och ta hjälp av varandra, vad gällde stavning och 

formulering. När eleverna samarbetade sades och frågades bland annat ”Aposteln, hur stavas 

det?”, ”Var det i ett stall han föddes?”, ”Du kan titta här (pekar), här står det massor” och 

”Det där har inget med hans liv att göra så skriv inte det”.  

Vid ett tillfälle frågade en elev Anna ifall hon kunde få ett nytt papper där uppgiften stod 

skrivet, då hon tappat bort det. På detta svarade Anna att eleven måste börja ta eget ansvar 

över uppgiften, och att utan pappret kommer eleven inte ha koll på vad som ska göras. Anna 

förklarade sedan för hela klassen att pappret med uppgiften är en hjälp som eleverna ska vara 

på, för att de ska kunna veta vad de ska göra. Vidare tydliggjorde Anna att målet med 

lektionerna och varför eleverna skriver sammanfattningen om Jesus står på pappret. 

Innan den andra lektionen avslutades berättade Anna för eleverna att de får en till lektion på 

sig den nästkommande veckan. En elev påstod då att han bara hunnit skriva om Jesus födelse, 

och Anna svarar eleven genom att påstå att han då ligger efter. Anna tar fram burken med 

pinnar och drar ut en pinne med en elevs namn. Eleven ska sedan förklara för resten av 

klassen vad målet har varit med de två gångna lektionerna. Anna klargör sedan att flera av 

eleverna inte förstått exakt vad uppgiften gått ut på, och att eleverna behöver ta eget ansvar att 

läsa uppgiften på pappret. Lektionen avslutas med att Anna uppmanar eleverna till att skriva 

nya ”two wish and a star” på en ny kompis text. Eleverna ska sedan spara sina kommentarer 

från ”two wish and a star” som de får av en kompis, för att nästkommande lektion på nytt 

kunna ändra sina texter. 
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7.3 Analys av Annas lektioner 

7.3.1 Strategi 1 – Tydliggöra mål 

På Annas första lektion delades uppgiften och målet ut, där majoriteten av eleverna varken 

tittade på uppgiften eller målet. Dessa elever uttryckte att de inte förstod vad som skulle göras 

och att uppgiften var tråkig. Ur ett kognitivt perspektiv på lärande ska det finnas ett mål för att 

motivation ska infinna sig (Jenner 2004, s. 42) vilket skulle kunna förklara elevernas 

uttalanden. Eleverna förstod inte hur uppgiften skulle utformas heller, och det kan vidare 

tolkas såsom Lundahl (2011, s. 90) hävdar att elever behöver veta målen för att förstå vad 

som förväntas av dem. Fancourt (2008, s. 284) menar att det är lärarens uppgift att se till att 

eleverna tar del av målen, om eleverna inte gör detta själva. Detta stämmer inte överens med 

fallet på Annas lektion, eftersom hon som lärare inte såg till att alla elever faktiskt upptäckte 

målet. 

Då den första nyckelstrategin handlar om att klargöra målet för eleverna, gjordes inte detta till 

en början. Wiliam (2013, s. 171) menar att målet är det första som ska tydliggöras i 

undervisningen, då aktiviteterna som därefter följer förutsätter att eleverna vet varför de håller 

på med den aktivitet som de gör. Då majoriteten av eleverna inte tog del av målet, kan det ses 

som att eleverna inte visste helt och hållet syftet med varför de ska skriva en sammanfattning 

om Jesus liv. Utifrån Wiliams (2013) första nyckelstrategi kan det tolkas att denna inte 

gjordes under Annas första lektion. Under Annas andra lektion talades målet om för alla 

elever, vilket enligt Wiliams (2013) första nyckelstrategi är för sent för att klargöra målet 

eftersom eleverna redan börjat med aktiviteten. Jenner (2004, s. 45) menar att målen behöver 

vara realistiska för eleverna för att de ska känna att målen går att nå. Det är därför oklart om 

elever verkligen förstod målet, eftersom Anna varken frågade eller förde en diskussion med 

eleverna om målet, utan endast framförde målet. 

7.3.2 Strategi 2 – Belägg för lärande 

Läraren ska enligt Wiliam (2015, s. 85) ta reda på var eleverna befinner sig och vad eleverna 

kan sedan tidigare för att läraren ska kunna bestämma nästa steg i undervisningen. Detta 

överensstämmer med Annas båda lektioner, då hon innan båda lektionerna upptäckt att vissa 

elever inte kan skriva kortare texter. Utifrån denna upptäckt, kan det antas, planerade hon 

sedan hennes båda lektioner som skulle handla om att skriva en sammanfattning. 
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Det belägg för lärande som Anna möjligen kunde få från eleverna, kan ha varit genom att 

muntligt fråga eleverna hur det gick för dem, om de hade koll på läget och om eleverna visste 

vad de skulle göra. Anna gick även runt i klassrummet och tittade på elevernas texter. Detta 

kan antas vara belägg för lärande, då Anna fick syn på vad det var eleverna ansåg vara 

relevant att skriva om. Wiliam (2010, s. 31) menar dock att ett belägg för lärande handlar om 

en grund för hur läraren går vidare med informationen för att planera den fortsatta 

undervisningen. 

Anna förde inga diskussioner i klassrummet för att få reda på var eleverna befinner sig i sitt 

lärande såsom Wiliam (2015, s. 85) hävdar. För att Anna skulle fått fram vad eleverna redan 

kan om Jesus liv och vad eleverna vet om att skriva en sammanfattning, hade hon behövt föra 

en dialog med eleverna såsom Dysthe (1999, s. 222) påpekar. Detta gjorde inte Anna. 

Undervisningen var inte lärardominerad som Hattie (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103) 

beskriver består av en IRE-struktur. Eleverna fick istället föra dialoger med varandra där 

Anna inte blandade sig i. Hattie (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103) menar att en IRE-

struktur leder till att elever inte får möjlighet att föra dialoger med varandra, och vidare leder 

till en lägre kognitiv nivå hos eleverna. Vid detta fall med Annas elever kunde det motsatta 

observeras, där det även kan antas att dialogerna eleverna sinsemellan ledde till en högre 

kognitiv nivå. Eleverna på Annas lektioner kan ses vara aktiva, som Säljö (2000, s. 59) menar 

innebär att elever inkluderas i undervisningen och får konstruera kunskap, då eleverna på 

Annas lektioner fick föra dialoger med varandra och även rätta varandras texter, bland annat 

genom ”two wish and a star”. 

Undersökningen gjord av Skolverket (2005, s. 125) visar på att eleverna lär sig minst när 

undervisningen inte bjuder in eleverna till aktiva arbetsformer, vilken eleverna på Annas 

lektioner gjorde. Eleverna fick delta i arbetsformer som inkluderade någon form av aktivitet, 

bland annat ”two wish and a star”. Detta skulle kunna visa på att eleverna faktiskt lärde sig 

mer här, genom att de tog del av aktiva arbetsformer med varandra. 

 

Vingsle (2014, s. 77) kommer i sin studie fram till att läraren ställer frågor till eleverna för att 

ta reda på vart eleverna befinner sig i sitt lärande. Detta överensstämmer med vad Anna 

gjorde då Anna frågade eleverna hur det går för eleverna. Dock visar Vingsles (2014, s. 77) 

resultat även på att läraren använde informationen från elevernas svar för att forma den 

fortsatta undervisningen. Detta överensstämmer inte med Annas handlingar då hon endast ger 
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eleverna ett tips på vad eleverna kan skriva i sina texter. Annas åtgärd kan här inte beskrivas 

som tillräckligt stor för att den ska modifiera undervisningsplaneringen, såsom Vingsle (2014, 

s. 63) beskriver den nödvändiga åtgärden. 

Formativ bedömning blir formativt först när läraren har tagit reda på vad eleverna kan, och att 

denna information används av läraren för att ändra i undervisningsplaneringen (Vingsle 2014, 

s. 63), vilket Anna inte visade på. 

Vingsle (2014, s. 45) hävdar även att det är viktigt att läraren uppmanar eleverna till att dela 

med sig av sina svar för att läraren ska se vad eleverna kan, vilket Anna gjorde vid slutet av 

första lektionen där hon använde pinnar med namn. Dock användes namnpinnarna med syfte 

att låta eleverna redovisa vad för kommentarer de gav till kompisarna genom ”two wish and a 

star”. Namnpinnarna användes inte med syftet att reda på vad eleverna kunde, vilket Vingsle 

(2014, s. 45) menar är viktigt.  

7.3.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande 

För att minska luckan mellan var eleven är och vart eleven är på väg, behöver läraren ge 

återkoppling till eleverna för att ta dem närmare mot målet (Sadlers 1989 se Hattie 2012, s. 

155). Eftersom återkoppling för lärande bygger på att läraren redan vet vad eleverna kan 

sedan tidigare (Wiliam 2015, s. 25) kan det problematiska utifrån Annas lektioner tolkas vara 

att hon inte fick tillräckligt med belägg för lärande. För att kunna ge återkoppling, behöver det 

finnas någonting att ge återkoppling till (Sadlers 1989 se Hattie 2012, s. 155), vilket det i 

Annas fall inte fanns förutom elevernas svar om att det gick bra och att de visste vad som 

skulle göras.  

Det belägg för lärande som Anna även fick, var att hon gick runt i klassrummet och fick syn 

på hur och vad eleverna skrev i sina texter. De kommentarer som Anna gav till några elever, 

som ”Förklara bara att de beskrivs som lärjungar och sedan kan du skriva vad de gjorde 

exakt” kan tolkas som en återkoppling om uppgiften. Denna återkoppling är vanligast (Hattie 

2012, s. 162) men effektiv om den fokuserar på om svaret är rätt eller fel vilket det i detta fall 

var. En annan kommentar som Anna kom med var ”Apostel är som lärjungar som följde 

Jesus”. Även denna kommentar kan ses som en återkoppling med fokus på rätt eller fel svar, 

där denna kommentar kan tolkas hjälpa eleven att komma vidare i sitt lärande genom att 

eleven gavs rätt svar som Hattie (2012, s. 162) beskriver det. 
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Några elever under Annas första lektion började även berätta och fråga varandra om antalet 

ord som de skrivit. Anna kommenterade elevernas samtal genom att påpeka att antalet ord inte 

är viktigt, utan det är innehållet i texten som är viktigt. Även denna kommentar kan tolkas 

vara en återkoppling om uppgiften (FT), eftersom den fokuserar på rätt eller fel svar (Hattie 

2012, s. 162) där Anna talar om vad en rätt eller bra text innebär. 

Anna gav inga kommentarer som kunde tolkas vara återkoppling om självreglering (FR), 

återkoppling om person (FS) eller återkoppling om bearbetningsprocessen (FP). Således kan 

det tolkas som att Annas återkoppling inte tränade eleverna på den metakognitiva förmågan 

som Hattie (2012, s. 163) menar att återkoppling om självreglering innebär. Eftersom Anna 

inte heller gav återkoppling om person, som enligt Hattie (2012, s. 164) är den minst effektiva 

återkopplingen, kunde Annas val av återkopplingssorter ändå tolkas som att eleverna fick ny 

information som förde lärandet vidare. Eftersom Anna åtminstone gav återkoppling om 

uppgiften (FT) till eleverna kan det ses som att eleverna gick från assimilation till 

ackommodation, då eleverna utifrån ny information fick ändra deras tidigare uppfattning 

(Pinter 2006, s. 6). Genom assimilation och ackommodation skapas förståelse (Pinter 2006, s. 

6) vilket kan tolkas som att eleverna som fick återkoppling om uppgiften (FT) fick förståelse 

för att antalet ord inte spelar roll, utan det är innehållet i texten. 

7.3.4 Strategi 4 – Eleverna som läranderesurser 

Anna använde i sin undervisning ”two wish and a star”, där eleverna fick kommentera två 

saker som kompisen skulle förbättra i sin text, samt en sak som var bra med texten. Enligt 

Wiliams (2010, s. 31) fjärde nyckelstrategi ska eleverna aktiveras som läranderesurser för 

varandra, vilket Anna gjorde under båda hennes lektioner. 

Eftersom kamratrespons innebär att eleverna ger respons på varandras texter som i detta fall, 

handlar det således även om att eleverna ger varandra återkoppling (Granekull 2016, s. 7). 

Förutom ”two wish and a star” som eleverna fick ge varandra, talade eleverna med varandra 

och kommenterade varandras texter. Den sorten av återkoppling som eleverna gav varandra 

när de tog initiativet att kommentera varandras texter, var återkoppling om uppgiften (FT), 

genom att eleverna kommenterade brister i andras text som handlade om grammatiska fel. 

Den återkoppling som observerades vara riktad mot bearbetningsprocessen (FP) var en 

kommentar där det sades ”Du kan titta här (pekar), här står det massor”. Denna kommentar 

blir en återkoppling om bearbetningsprocessen eftersom den enligt Hattie (2012, s. 162) är 

riktad på ett förslag om alternativ strategi eller informationssökning. Denna sort av 
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återkoppling kan i bästa fall öka elevernas självförtroende (Hattie 2012, s. 162) vilket dock 

inte gick att observera, utan kan bara hävdas att det fanns en möjlighet till ökat 

självförtroende. 

Precis som Granekull (2016, s. 7) menar att eleverna i hennes studie för det mesta gav 

återkoppling om uppgift (FT) förekom detta även på Annas lektioner bland eleverna. 

Granekull (2016, s. 7) menar även att eleverna behöver tränas i kamratrespons eftersom 

eleverna annars endast använder några få sorter av återkoppling, vilket även gick att se på 

Annas lektioner. Eleverna på Annas lektioner fick ge och få ”two wish and a star”, där 

återkopplingen endast var riktad på uppgiften (FT). Detta kan utifrån ett kognitivt perspektiv 

tolkas att eleverna fick en ny förståelse för hur en bra text bör vara genom ackommodation 

(Phillips 2011, s. 37), där eleverna lät kompisarna veta vad som skulle göras förbättras i 

texterna. 

Det kan tolkas som att eleverna inte övades i metakognition då ingen återkoppling om 

självreglering ägde rum (Hattie 2012, s. 163) bland elevernas kommentarer till varandra. 

Dock menar Hattie (2012, s. 111) att elever som samarbetar lär sig lika mycket som de lär ut 

till en annan elev, vilket här kan tolkas som att eleverna lärde sig som gav ”two wish and a 

star” till en annan kamrat även själv lärde sig någonting genom detta. 

7.3.5 Strategi 5 – Självreglerat lärande 

De elever som i början av Annas första lektion läste pappret på en gång där uppgiften och 

målet stod skrivet, kan antas även fick syn på målet. Däremot gick inte självreglerat lärande 

att observera, då ingen elev, efter att ha fått uppgiften, tittade på uppgiften under skrivandets 

gång. Det kan tolkas som att eleverna under skrivandets gång inte tittade på målet för att se 

om de var rätt ute, som Wiliam (2013, s. 162) menar handlar om att bli medveten om det egna 

lärandet. Att bli medveten om det egna lärandet är ett kraftfullt instrument som innebär att en 

individ är medveten om det egna lärandet och även kan styra det (Wiliam, 2013, s. 160). 

Vidare handlar medvetenhet om det egna lärandet om metakognitiv förmåga (Wiliam 2013, s. 

162).  

Eftersom det inte förekom något självreglerat lärande på Annas lektioner kan det återigen 

antas att eleverna inte fick använda eller tränas i den metakognitiva förmågan. Många elever 

skrev individuellt på Annas första lektion till en början, vilket Butler och Winne (1995, s. 

248) pekar på att eleverna är självstyrda. Butler och Winne (1995, s. 255) menar att för att få 
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elever bli medvetna om det egna lärandet och använda den metakognitiva förmågan, behöver 

eleverna först veta vart de är på väg och vad målet är. Detta kan ses som en brist på Annas 

lektioner då de flesta elever inte tog del av målet. Ur ett kognitivt perspektiv på lärande ses 

barn vara i centrum (Säljö 2000, s. 58-59) vilket eleverna var på Annas lektioner. Vidare 

menar Säljö (2000, s. 58-59) att barnet själv ska styra sitt lärande, vilket blir en problematik 

på Annas lektioner eftersom flera elever inte visste målet som Butler och Winne (1995, s. 

255) menar. Fancourt (2008, s. 276) menar att självreglerat lärande som är reflexiv innebär att 

eleverna reflekterar över sitt det egna tänkande och liv, för att därmed kunna upptäcka hur 

andra tänker och hur de lever sina egna liv. Eftersom Annas lektion inte gav möjlighet till 

eleverna att vara självreglerade i sitt lärande, kan det tänkas att eleverna även gick miste om 

möjligheten att under lektionen reglera det egna lärandet reflexivt. 

Anna menade under hennes andra lektion att en elev behövde ta mer ansvar över uppgiften 

och ha koll på vad som ska göras, när eleven frågade Anna efter ett nytt papper där målet 

stod. Även detta kan utifrån det Butler och Winne (1995, s. 255) menar ses vara problematiskt 

eftersom eleven först behöver veta målet för att kunna styra det egna lärandet och ta mer 

ansvar. Wiliam (2015, s. 164) menar att självstyrt lärande innebär att eleven äger sitt eget 

arbete och den egna lärandeprocessen, vilket dock förutsätter att målet för lektionen är känt. 

Den eleven som bad Anna om ett nytt papper med målet kunde inte börja ta ansvar för den 

egna lärandeprocessen, då målet inte var känt för eleven. 

7.4 Resultat - Bodils första lektion 

Bodils första lektion började med att hon frågade klassen ”Kan ni gissa vad vi ska göra 

idag?”. Eleverna gav sina gissningar genom handuppräckning, varpå ingen elev kom med ett 

svar som Bodil bekräftade som rätt svar. Sedan avslöjade hon vad som faktiskt skulle göras. 

Det framgick i observationen att eleverna flera lektioner framöver skulle arbeta med ett 

texthäfte där de fem världsreligionerna var sammanfattade. Eleverna fick häftet utdelat 

tillsammans med ett arbetshäfte som bestod av faktafrågor. I arbetshäftet fanns även ett mål 

beskrivet i form utav en matris. Bodil förklarade för eleverna att de kommande lektionerna 

först kommer att behandla islam, kristendomen och judendomen, samt att hinduismen och 

buddhismen behandlas vid ett senare tillfälle.  

Eleverna blev uppmanade att bläddra fram till matrisen, där matrisen gemensamt skulle gås 

igenom. Bodil bad tre elever läsa varsin rad. När målet gåtts igenom repeterade Bodil målet 
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på nytt, och utvecklade ”Ni ska alltså göra det för att förstå likheterna och skillnaderna”. Det 

framgick i observationen att eleverna tidigare arbetat med de fem världsreligionerna. Bodil 

frågade även eleverna ”Är det någon som inte förstår något i matrisen?”, men ingen elev gav 

här något svar. 

Eleverna arbetade individuellt tills Bodil efter en stund uppmanade eleverna att de även får 

arbeta med ”kompisen bredvid”, om de har svårt att hitta svaren själva i texthäftet. När några 

elever förklarade för Bodil att de inte kunde hitta svaren i texthäftet, eller när Bodil upptäckte 

att de svarat fel på vissa frågor, kommenterade Bodil bland annat ”Hur tänker du där?”, ”Titta 

på uppgiften igen, vad står det där (pekar)?” och ”Sluta nu, du kan svaret”. 

Vissa elever satte sig med kompisen bredvid och samarbetade med frågorna, medan ungefär 

en tredjedel av eleverna i klassrummet arbetade med frågorna ensamma. De elever som 

arbetade ensamma bläddrade flera gånger tillbaka till sidan med matrisen, medan eleverna 

som arbetade i par inte tittade på matrisen lika ofta. 

De elever som samarbetade kommenterade varandras svar på faktafrågorna genom att bland 

annat säga ”Nej du har gjort fel här”, ”Alltså du kan ingenting” och ”Du ska skriva moské här 

(pekar)”. Några elever som samarbetade frågade även varandra ”Men varför har du skrivit så? 

Det har ju inte jag gjort”, ”Är det här rätt?” och ”Vad har du skrivit på fråga 6?”.  

Några elever som samarbetade bad Bodil om hjälp genom att fråga ”Visst har vi skrivit rätt 

här?” och ”Kan man skriva påsk här? Är det rätt?”. På dessa frågor hjälpte Bodil eleverna 

genom att leta i texthäftet efter rätt sida, och sade sedan ”Någonstans här står det om det”.  

Innan lektionen avslutades uppmanade Bodil eleverna att redovisa sina svar för de andra 

eleverna. De elever som Bodil valde ut som skulle redovisa sina svar, var ofta samma elever, 

och det framgick i observationen att vissa elever inte kom till tals alls under lektionen. De 

eleverna som redovisade sina svar bekräftade Bodil bland annat med ”Okej”, ”Jättebra” och 

”Nej, den får du ta en ny titt på”. Arbetshäftena med elevernas svar gavs tillbaka till Bodil då 

hon tydliggjorde att hon ska försöka hinna rätta några av dem till nästa lektion. Bodil frågade 

om eleverna lärt sig någonting denna lektion, och några elever svarade på frågan. 

7.5 Resultat - Bodils andra lektion 

Bodils andra lektion började med att Bodil gav tillbaka arbetshäftena till eleverna. Eleverna 

skulle fortsätta arbeta med arbetshäftet och Bodil påpekade även ”Det här är sista lektionen ni 

får på er med islam, kristendom och judendom”. De elever som fått sina arbetshäften rättade, 
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uppmanades av Bodil att sätta sig med de elever som inte fått arbetshäftena rättade ännu. 

Bodil parade ihop eleverna, där varje elevpar skulle samarbeta för att få rätt svar på alla 

frågor.  

 

Elevparen gick tillväga på olika sätt för att rätt svar på frågorna. Några elevpar började med 

att gå igenom arbetshäftet som redan var rättat, och ändrade de svar som var markerade som 

”fel”. Elevparen uttryckte bland annat ”Vi börjar med din för du har massa rätt” och ”Du får 

börja säga vilka som är rätt”. Några andra elevpar började med att fylla i det arbetshäfte som 

inte var rättat, genom att leta efter rätt svar i texthäftet. Elevparen uttryckte sig ”Vi börjar med 

ditt häfte för den är inte ens rättad än” och ”Om vi gör så att vi fyller i ditt häfte först sedan tar 

vi mitt som är klart”. 

Det som observerades var att två elevpar tittade på matrisen i arbetshäftet, och att resterande 

elever inte tittade på matrisen. Under denna lektion gick Bodil runt i klassrummet, och bland 

annat sades ”Hur går det för er då?”, ”Hittar ni rätt svar?”, ”Varför börjar ni inte med 

arbetshäftet som redan är rättat, ni får ju de rätta svaren därifrån också”, ”Tjejer, ni kan titta 

på rubrikerna så hittar ni lättare” och ”Vad långt ni har kommit, bra jobbat!”. De elevpar som 

ändrade sitt arbetssätt gjorde detta efter att Bodil berättar att man också får rätt svar från det 

rättade arbetshäftet. 

När elever bad Bodil om hjälp hänvisade Bodil för det mesta till texthäftet och menade att alla 

svar står där. Ibland hänvisade Bodil även ”Titta vad din kamrat skrivit” eller ”Gå till de andra 

eleverna och kolla hur de har gjort”. 

Innan Bodils andra lektion avslutades fick varje elevpar berätta något de lärt sig för resten av 

klassen. Några av kommentarerna som Bodil gav eleverna när de berättade vad de lärt sig var 

utvecklande. Bland annat förklarade Bodil mer om judendomen när ett elevpar berättade vad 

de lärt sig, där det visade sig att eleverna förstått fel. De flesta av Bodils svar var bekräftande 

såsom ”Vad bra” och ”Exakt”. 

7.6 Analys av Bodils lektioner 

7.6.1 Strategi 1 – Tydliggöra mål 

Bodil tydliggjorde målet under hennes första lektion, genom att matrisen som Bodil tagit fram 

gick klassen igenom gemensamt. Elever uppmanades även att läsa från matrisen. Ur ett 

kognitivt perspektiv på lärande kan det ses som att Bodil gjorde precis så som Jenner (2004, s. 
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42) beskriver att lärare ska göra för att eleverna ska bli motiverade genom att veta vad som 

förväntas av dem. Jenner (2004, s. 40) menar även ur ett kognitivt perspektiv så har 

människor lättare att nå mål om de har förväntningar och en uppfattning om vad som kommer 

att ske. Det kan tolkas som att Bodil, genom att gå igenom matrisen med eleverna, skapade en 

uppfattning tillsammans med eleverna om vad som förväntas av eleverna. Vidare menar 

Jenner (2004, s. 42) att mål påverkar motivationen eftersom det finns en drivkraft mot 

någonting. Eftersom eleverna dessutom fick gå igenom målet tillsammans, kan det antas att de 

flesta eleverna förstod vad eleverna behövde visa läraren, såsom Lundahl (2011, s. 90) 

hävdar. Wiliam (2015, s. 25) lyfter att eleverna bör inkluderas i att ta del av målet, vilket 

Bodil även gjorde. 

Eftersom Bodil såg till att eleverna uppmärksammade målet i början av lektionen kan det 

tolkas precis som Wiliam (2013, s. 171) menar, att eleverna senare under lektionen förstår 

varför de håller på med den aktivitet som de gör. Då Bodil även frågade eleverna ”Är det 

någon som inte förstår något i matrisen?”, och ingen elev svarade, kan det tolkas som att 

matrisen var begriplig för eleverna. Om matrisen är realistisk för eleverna precis som Jenner 

(2004, s. 45) menar att målen behöver vara, kommer eleverna att ha lättare att nå målet. 

7.6.2 Strategi 2 – Belägg för lärande 

Bodil tog fram belägg för lärande genom att eleverna fick svara på faktafrågor i deras 

arbetshäften. Genom att några elever frågade Bodil om hjälp genom att fråga om de gjort rätt, 

kan det antas att Bodil fick värdefull information om var eleverna befinner sig i sitt lärande. 

Detta menar Vingsle (2014, s. 77) är nödvändigt eftersom läraren utifrån den informationen 

kan forma den fortsatta undervisningen. Bodil samlade i slutet av första lektionen in elevernas 

arbetshäften för att kunna rätta dessa. Även detta kan tolkas som att den informationen Bodil 

fick av elevernas svar i arbetshäftet kunde hjälpa Bodil att fatta beslut om undervisningens 

nästa steg, genom att kartlägga var eleverna låg. Att modifiera undervisningsplaneringen, 

såsom Vingsle (2014, s. 63) beskriver, är en nödvändig åtgärd för att eleverna vid ett senare 

skede i undervisningen ska kunna få hjälp att komma vidare i sitt lärande. 

Vingsle (2014, s. 45) menar vidare även att det är viktigt att en lärare uppmanar sina eleverna 

till att dela med sig av sina svar. Detta stämmer överens med Bodils första lektion där 

eleverna på slutet av lektionen fick redovisa sina svar för andra elever. Dock var det endast 

vissa elever och ofta samma elever som fick redovisa sina svar, vilket kan tolkas som att det 

inte ger läraren tillräcklig information om var alla elever befinner sig i sitt lärande. 
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För att läraren ska få belägg om elevernas lärande behöver undervisningen vara dialogisk 

såsom Dysthe (1999, s. 222) menar, där läraren bjuder in eleverna till kommunikationen. 

Bodils lektioner kan till en viss del peka mot en monologisk undervisning (Dysthe 1999, s. 

222), där Bodil svarar eleverna med ”Okej” och ”Jättebra”, istället för att be eleverna utveckla 

sina svar. Utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande skapas förståelse i mötet mellan en 

persons erfarenheter, förkunskaper och ny information (Phillips 2011, s. 37). Då Bodil sällan 

bjöd in eleverna till kommunikationen, genom att be eleverna dela med sig av sina 

förkunskaper, erfarenheter eller ny information, kan det tolkas som att förståelse mellan 

läraren och eleverna blev liten.  

Bodils samtal med eleverna kunde i vissa drag liknas vid en IRE-struktur (Meehan 1979 se 

Hattie 2012, s. 103) där Bodil frågade eleverna en fråga, varpå eleverna svarade och Bodil 

bekräftade. Hade Bodil däremot bett eleverna utveckla sina svar har det inte förekommit 

någon IRE-struktur. 

Lundahl (2011, s. 110) hävdar att samtal i undervisning kan visa hur eleverna resonerar, vilket 

är viktigt när läraren behöver få reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. I enlighet med 

vad Lundahl (2011, s. 110) lyfter, så uppmanade Bodil sällan eleverna till att dela med sig av 

sina resonemang, och Bodil uppmanade sällan eleverna att utveckla svaren. Bodil frågade 

eleverna under andra lektionen hur det går för eleverna, och om eleverna hittar rätt svar. Detta 

är dock utifrån Vingsles (2014, s. 45) mening för lite belägg för att läraren ska kunna 

återkoppla till elevernas lärande. 

Lektioner där eleverna är passiva har ett samband med att elevernas prestationer påverkas 

negativt (Skolverket 2005, s.125) vilket Bodils lektioner kunde peka på vid vissa tillfällen, där 

Bodil ibland hade en monolog med eleverna och eleverna blev passiva (Dysthe 1999, s. 222). 

7.6.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande 

Återkoppling handlar om att luckan mellan var eleven är och vart eleven är på väg ska 

minskas, genom att läraren hjälper eleverna att komma närmare målet (Sadlers 1989 se Hattie 

2012, s. 155). Bodil hjälpte eleverna genom att komma närmare målet genom att ge olika 

sorter av återkoppling. Bodil använde sig av återkoppling som både riktade sig på 

bearbetningsprocessen (FP), självreglering (FR) och person (FS) (Hattie 2012, s. 164). 

Då Bodil ger återkoppling som är riktad på bearbetningsprocessen (FP) innebär det att 

eleverna gavs en effektiv återkoppling, som handlade om andra alternativ och förslag på hur 

eleverna kan gå vidare med sitt lärande genom andra inlärningsstrategier (Hattie 2012, s. 
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163). Bodil gav även återkoppling som var riktad mot självreglering (FR), där eleven ges 

möjlighet att utvärdera sitt eget lärande. Hattie (2012, s. 162) att denna typ av återkoppling är 

effektiv och är fokuserad på att eleven ska bli självstyrd, vilket vidare tränar eleven på den 

metakognitiva förmågan. Den frågan, eller återkopplingen som Bodil gav eleven var ”Hur 

tänker du där?”. Denna elev som fick denna typ av återkoppling kan antas bli mer medveten 

om sitt eget tänkande (Hattie 2012, s. 162). 

Den kommentar som Bodil gav elever som kan tolkas vara återkoppling riktad mot person 

(FS) är när Bodil sade ”Vad långt ni har kommit, bra jobbat!”. Denna kommentar kan ses vara 

återkoppling på person eftersom den inte tar eleven vidare mot målet, då den endast är ett 

slags beröm (Hattie & Timperley se Granekull 2016, s. 28). Återkoppling av detta slag består 

inte av någon information för hur eleverna ska kunna förbättra uppgiften i sig, och är därför 

minst effektiv (Hattie & Timperley se Granekull 2016, s. 28). 

Den typen av återkoppling som Bodil inte gav eleverna var återkoppling på uppgift (FT). 

Trots att denna typ av återkoppling inte gavs eleverna, gav Bodil ändå återkoppling som både 

förde lärandet framåt, och som tränade den metakognitiva förmågan. Pinter (2006, s. 6) menar 

att återkoppling ur ett kognitivt perspektiv kan ses sätta eleven i ett läge där ackommodation 

sker, eftersom eleverna behöver ändra uppfattning om det de vet för att kunna ta till sig ny 

kunskap. Den återkoppling Bodil gav sina elever kan ses utveckla eleverna även ur ett 

kognitivt perspektiv här, eftersom de fick återkoppling och fick ändra uppfattning för att ta till 

sig ny kunskap. 

7.6.4 Strategi 4 – Eleverna som läranderesurser 

Eleverna på Bodils lektioner uppmanades att samarbeta, då Bodil både uppmanade eleverna 

att ta hjälp av varandra, och senare arbeta i par. Då Wiliams (2010, s. 31) fjärde nyckelstrategi 

innebär att eleverna är läranderesurser för varandra, kan man tolka att Bodil såg till att göra 

detta under hennes lektioner.  

Kamratrespons innebär att eleverna ger respons på kamraternas arbeten, vilket i detta fall gick 

till genom att eleverna arbetade i par och fick se till att svara på frågor tillsammans. Granekull 

(2016, s. 7) menar att eleverna i hennes studie oftast gav återkoppling som var riktad mot 

uppgiften (FT), vilket eleverna på Bodils lektion däremot inte gjorde. Den återkoppling som 

på Bodils lektion förekom mest var återkoppling riktad på bearbetningsprocessen (FP). 
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Eleverna kommenterade tillsammans kamraternas arbeten genom att ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt och andra sätt för att leta fram information (Hattie 2012, s. 162).  

Den återkoppling som eleverna även gav varandra var även riktad på uppgiften (FT) precis 

som Granekull (2016, s. 104) menar att många elever gärna gör. Dock är återkoppling på 

uppgift (FT) minst förekommande bland Bodils elever. Den återkoppling som även 

förekommer bland eleverna är riktad på person (FS) som är minst effektiv (Hattie, 2012, s. 

162). Eleverna säger bland annat ”Du kan ingenting”, vilket inte är en kommentar som syftar 

till att hjälpa eleven eller ge information om hur uppgiften ska förbättras. 

Ingen återkoppling förekommer bland eleverna som är riktad på självreglering (FR). Detta 

kan tolkas som att eleverna inte ges möjlighet att tränas på den metakognitiva förmågan och 

bli medvetna om det egna tänkandet (Wiliam 2013, s. 162). 

7.6.5 Strategi 5 – Självreglerat lärande 

Självstyrt lärande förekom nästan inte alls under Bodils lektioner, då eleverna för det mesta 

arbetade med andra. Ungefär en tredjedel av eleverna arbetade ensamma till en början, tills 

Bodil senare parade ihop eleverna. 

Det som däremot framgick var att de elever som till en början arbetade ensamma bläddrade 

oftare tillbaka till matrisen, medan eleverna som samarbetade inte gjorde detta lika ofta. Detta 

kan tolkas som att de elever som arbetade ensamma och bläddrade till matrisen ibland, var 

ägare av sitt eget lärande genom att styra det i riktning mot målet (Butler & Winne 1995, s. 

255). De elever som arbetade i par tittade och tittade i matrisen, kan tolkas på liknade sätt, där 

de med matrisen kollade av målet med sitt eget lärande (Butler & Winne 1995, s. 255). Om 

självreglerat lärande äger rum gick inte att observera, utan dessa är endast tolkningar. Men 

genom att matrisen fanns tillgänglig och eleverna var medvetna om målet, ökade 

möjligheterna för att eleverna att bli medvetna om det egna lärande än om matrisen inte 

funnits (Wiliam 2013, s. 171).  

Det kan även tolkas att eleverna fick en möjlighet att träna på den metakognitiva förmågan 

eftersom matrisen fanns tillgänglig för eleverna. Ur ett kognitivt perspektiv på lärande ses 

barn styra sitt eget lärande genom att de är i centrum och konstruerar sin kunskap (Säljö 2000, 

s. 58-59). För att eleverna vidare kunde titta på matrisen, kunde de även själva konstruera sin 

kunskap genom att träna på den metakognitiva förmågan och bli medvetna om deras sätt att 

tänka. Wiliam (2015, s. 164) menar på en liknande aspekt där ett självstyrt lärande innebär att 
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eleven äger sitt eget arbete, och är medveten om den egna lärandeprocessen. Bodils elever 

fick på detta sätt en möjlighet till detta, genom att målet för lektionen var känt. 

 

7.7 Cillas första lektion 

Cilla började hennes lektion med att skriva ned ordet ”etik” på tavlan. Därefter fick eleverna 

på papperslappar kort skriva vad de tänkte på när de såg ordet. Lapparna lästes upp av Cilla 

för hela klassen. När alla lappar lästs skulle eleverna berätta om de fått en ny förståelse för 

vad ordet skulle kunna betyda. Några elever valde att svara och berättade sedan om sin 

uppfattning om ordet.  

Målet med lektionen skrev Cilla på tavlan och frågade sedan om det är någon elev som förstår 

kopplingen mellan ordet ”etik” och målet för lektionen. Några elever berättade vilket 

samband de ser med målet och ordet. Sedan tydliggjorde Cilla ytterligare vad målet med 

lektionen var. 

Eleverna fick titta på en kort undervisningsfilm som hade mobbning i fokus. Efter att eleverna 

fått titta på undervisningsfilmen bad Cilla eleverna att tänka efter själva vad filmen handlade 

om. Cilla delade ut en uppgift och skrivpapper till eleverna. Hon berättade att ”Uppgiften ska 

ni göra tysta och för er själva”. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle komma på en händelse 

som de sett som är lik händelsen i filmen. Cilla frågade även ”Några frågor?”. 

Eleverna uppmanades till att läsa uppgiften noga innan de började skriva. När eleverna skrivit 

färdigt fick de läsa upp den egna texten för klassen. Emellanåt frågade Cilla eleverna frågor 

såsom ”Känner ni igen det där?”, ”Varför tror ni att han kände så då?” och ”Vad hade man 

kunnat göra istället?”. Eleverna svarade genom handuppräckning och förklarade hur de 

tänkte. 

Efter att eleverna läst sina texter tog Cilla fram pinnar med elevernas namn på. Cilla drog 

slumpvis upp en pinne, och bad eleven vars namn drogs upp förklara vilken text hon fastnade 

för och vilken text som förklarade ordet etik bäst. Eleven motiverade sitt val av text, och Cilla 

drog därefter ytterligare några pinnar och bad dessa elever svara på samma fråga. 

Innan Cilla avslutade lektionen sade hon ”Nu vill jag att ni tittar på tavlan igen”. Sedan frågar 

Cilla ifall eleverna själva anser att de gjort målet på lektionen. De flesta elever instämde, 

medan några elever påpekade att de hade velat diskutera etik lite mer och se lite mer filmer. 
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7.8 Cillas andra lektion 

Cillas andra lektion började med att hon skrev en mening på tavlan, ”Att bli berörd”. Cilla 

delade ut papperslappar precis som på hennes första lektion, och eleverna fick skriva kort vad 

de tänkte på när de såg meningen. Elevernas lappar med deras tankar lästes upp för hela 

klassen, och sedan fick eleverna förklara om de fick en ny förståelse för vad meningen kunde 

innebära. Några elever förklarade att de både fick en ny uppfattning om meningens betydelse, 

och dels att de insett att de missförstått ordet ”berörd”. Cilla berättade att hon förra lektionen 

märkte att många elever tog upp ordet ”berörd”, och att hon nu ville lyfta upp det begreppet 

mer. 

Cilla läste upp en kort berättelse för eleverna. Berättelsen handlade om en religiös pojke som 

blev retad på grund av den tro han hade. Efter att Cilla läst berättelsen fick alla elever 

kommentera något som de började tänka på när berättelsen lästes. Eleverna gav sina 

resonemang, där Cilla bland annat ställde följdfrågor som ”Hur menar du då?”, ”Du får gärna 

utveckla lite”, och ”Varför tror du att det är så?”. 

Innan lektionen avslutades startade Cilla en gemensam diskussion genom att öppet till klassen 

fråga bland annat ”Hur påverkades pojken av att bli retad?”. Då ingen elev svarade fortsatte 

hon med att fråga ”Blev pojken modigare av det?”. Här svarar några elever att pojken blev 

svagare och mer blyg. Cilla bekräftade elevernas svar och ställde ytterligare följdfrågor som 

”Tror ni att han vågade stå upp för den religion han hade?”. Cilla frågade även eleverna vilka 

förslag de hade på hur pojken hade kunnat bli starkare och modigare. Eleverna var tysta en 

stund, och några elever gav sedan olika förslag. 

Cilla avslutade den andra lektionen med att fråga eleverna vad de lärt sig, och några elever 

räcker upp handen och hävdar att de bland annat förstått hur ordet ”berörd” kan betyda både 

bra och dåliga saker. 

7.9 Analys av Cillas lektioner 

7.9.1 Strategi 1 – Tydliggöra mål 

Cilla tydliggjorde målet för lektionen genom att skriva det på tavlan, efter att hon skrivit ett 

centralt begrepp på tavlan. Cilla bad eleverna komma med resonemang om vilket koppling 

begreppet och målet hade. Genom att Cilla började skriva ned begreppet på tavlan kan det 

tolkas att förväntningar skapades inför lektionen, vilket Jenner (2004, s. 40) menar är viktigt 
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om det ska finnas motivation inför en aktivitet. Fancourt (2008, s. 287) hävdar att elever har 

större möjlighet att fullborda ett arbete om de vet vägen till fullbordandet, där Fancourt 

hänvisar till de mål som sätts upp i undervisningen. Det kan tolkas som att eleverna hade 

större möjlighet och nå målet på Cillas lektion än eleverna på de andra lärares lektioner, 

eftersom Cilla tydliggjorde målen väl. 

Eftersom Cilla dessutom fick reda på att eleverna hade resonemang kring kopplingen mellan 

ordet och målet, kan det utifrån Jenners (2004, s. 45) mening finnas ett mål som eleverna 

begriper. Om eleverna begriper målet, kommer de således begripa varför de utför vissa 

aktiviteter under lektionen (Lundahl 2011, s. 93). Målet behöver vara konkret för elever, 

vilket Cilla gjorde genom att skriva det på tavlan och dessutom koppla an till elevernas egna 

tankar (Lundahl 2011, s. 102). Wiliam (2015, s. 43) menar att det enda sättet för en lärare att 

få eleverna att lära sig något är genom att engagera dem i aktiviteter. Detta kan utifrån Cillas 

lektion tolkas som att hon gjorde det genom att eleverna fick skiva sina tankar om begreppet 

på lappar, och senare koppla ihop begreppet med målet. 

7.9.2 Strategi 2 – Belägg för lärande 

Det belägg som Cilla tog fram för att veta vart eleverna befinner sig i sitt lärande, var genom 

att dels låta eleverna skriva ned sina tankar om begreppet. Cilla tog även fram belägg genom 

att visa en undervisningsfilm som eleverna sedan fick utgå från när de skrev sina händelser. 

Dessa texter lästes sedan upp, för att kunna diskuteras. Lundahl (2011, s. 110) menar att 

samtal är en grund för läraren att utgå från för att se hur eleverna resonerar om olika 

företeelser. Det kan tolkas som att det var det Cilla gjorde, där hon dessutom frågade om 

eleverna känner igen sig i texterna, vilket vidare kan tolkas som att undervisningen var 

dialogisk (Dysthe 1999, s. 222). Cilla använde sig inte av IRE-struktur för samtal, eftersom 

hennes respons till elevernas svar inte var bekräftande, utan innebar följdfrågor som syftade 

till ytterligare reflektion (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103). 

Skolverket (2005, s. 130) visar genom sin undersökning på resultatet där elevernas kunskaper 

och förståelse av centrala begrepp i religionskunskap är bristfälliga relaterat till lärandemålen. 

Detta kan inte ses överensstämma med Cillas lektioner, där Cilla snarare uppmanar eleverna 

att reflektera kring begrepp i religionskunskap. Eleverna på Cillas lektioner gav möjlighet att 

reflektera kring begrepp, men de kom även med nya begrepp varpå Cilla tog initiativet att 

även bygga nästkommande lektion på begreppet. 
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Cilla tog även fram belägg för lärande genom att använda namnpinnar, där hon slumpvis 

valde eleverna att resonera. Detta kan tolkas som att Cilla genom slump fick en insyn i hur 

elever resonerar, till skillnad från att eventuellt välja elever som vanligtvis alltid är villiga att 

svara. Syftet med att ta fram belägg för lärande handlar om att läraren ska få en inblick i var 

alla eleverna befinner sig i sitt lärande (Wiliam 2015, s. 85), och genom namnpinnar kan det 

ses att elever som vanligtvis inte kommer till tals får möjlighet att visa vad de kan. Cilla 

återkommer till sin andra lektion genom att ta upp begreppet ”berörd” efter att ha upptäckt att 

eleverna första lektionen tagit upp begreppet. På detta sätt har Cilla fått fram belägg för 

lärande, och därefter planerat sin undervisning efter detta. Vingsle (2014, s. 77) pekar på detta 

då information som läraren får genom belägg, ska användas för att möta elevernas nuvarandre 

kunskaper.  

Cilla lät sina elever under båda hennes lektioner dela med sig av sina tankar precis som 

Vingsle (2014, s. 45) lyfter är väsentligt för att även andra elever ska få ta del av varandras 

kunskap. När Cilla läste berättelsen om pojken, fick eleverna berätta hur de tänkte och varför 

de tänkte som de gjorde. Detta menar Fanourt (2008, s. 16) är särskilt viktigt i 

religionskunskap eftersom det kan utveckla eleverna till att förstå hur andra resonerar då 

eleverna behöver utveckla förståelse för andras sätt att tänka. Även utifrån ett kognitivt 

perspektiv på lärande skapas förståelse när förkunskaper, tidigare erfarenhet och ny kunskap 

möts (Phillips 2011, s. 37). Då Cilla lät eleverna att dela med sig av tankar, kan det tänkas att 

det skapades en möjlighet för eleverna att skapa förståelse genom att höra hur andra tänkte. 

Det är svårt att observera huruvida eleverna förstod varandra eller inte, men det kan tolkas 

som att Cilla genom hennes undervisning öppnade dörren för denna möjlighet. 

7.9.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande 

Den typ av återkoppling som Cilla gav eleverna var främst av den typen som riktade sig mot 

självreglering (FR), eftersom hon för det mesta frågade eleverna hur de tänkte och resonerade 

och varför. Denna återkoppling är mest effektiv och det kan tolkas som att eleverna under 

Cillas lektioner fick träna på sin metakognitiva förmåga för det mesta, eftersom ingen annan 

återkoppling förekom lika mycket (Hattie 2012, s. 162). Genom att Cilla använde 

återkoppling som var riktad på självreglering (FR) kunde eleverna här bli medvetna om hur de 

tänker, vilket Fancourt (2008, s. 173) lyfter kan liknas vid att kommentera sitt eget lärande. 
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Särskilt viktigt blir metakognitiv förmåga i religionskunskap, eftersom det handlar om 

kännedom hur man själv tänker och lär sig, för att senare kunna förstå att andra lär sig och 

tänker på andra sätt (Fancourt 2008, s. 235). 

7.9.4 Strategi 4 – Eleverna som läranderesurser 

På Cillas lektioner förekommer knappt någon aktivitet där eleverna får samarbeta på det sätt 

som eleverna fick göra på Annas och Bodils lektioner. Cilla låter eleverna istället ta del av 

varandras tankar och resonemang. Granekull (2016, s. 119) tar i sin studie upp att vissa elever 

inte ger återkoppling till varandra där slutsatsen kan bero på att eleverna inte förstått vad 

återkoppling innebär. Detta är dock inte fallet i Cillas undervisning, där Cilla har planerat sin 

undervisning på ett sätt där aktiviteterna inte tillåter eleverna att kommentera varandras texter. 

Eleverna uttrycker endast sina tankar kring de olika texterna, där det dock förekommer att 

vissa texter har elever själva skrivit. Dessa uttrycks som eleverna kommer med, handlar ändå 

inte om återkoppling eller kamratrespons, eftersom respons och återkoppling syftar till att 

kamraterna för andra kamraters lärande framåt (Wiliam, 2015, s. 180).  

7.9.5 Strategi 5 – Självreglerat lärande 

Cilla låter eleverna att i början på första lektionen koppla samman begreppet ”etik” med målet 

för lektionen, där eleverna får ge sina tankar om vad det kan finnas för koppling. Vidare 

använder Cilla frågor som uppmanar eleverna till att bli medvetna om ditt eget lärande, vilket 

är en metakognitiv förmåga (Hattie 2012, s. 162). På slutet av första lektionen ber Cilla även 

eleverna att titta på tavlan med målet, och uppmanar eleverna till att svara om de nått målet. 

Det framgår i Cillas undervisning att hon låter eleverna äga sitt eget lärande, och att låta 

eleverna styra det egna lärandet genom att Cilla hänvisar till målet. Wiliam (2013, s. 161) 

menar att elever som styr det egna lärandet känner till målet, och kan därför styra det egna 

lärandet eftersom de vet vart de är på väg. Butler och Winne (1995, s. 248) lyfter att de elever 

som är självstyrda oftast är medvetna om kvalitén på deras egna kunskaper, motivationen och 

kognitiva bearbetningen. Detta kan kopplas till Cillas undervisning genom att hon ofta låter 

eleverna reflektera. Utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande har Cilla satt barnet i centrum 

och som ägare över den egna utvecklingen (Säljö 2000, s. 58-59). 

Skolverket (2005, s. 125) visar genom sin undersökning på ett resultat där elever som föredrar 

att arbeta självständigt presterar bättre. Då eleverna på Cillas lektioner arbeta självständigt 

kan det inte direkt tolkas som att dessa elever nödvändigtvis föredrog arbetssättet, eller att 
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eleverna presterade bättre på grund av arbetssättet. Men det kan tolkas som att Cillas lektioner 

ändå öppnade dörren för möjligheten att eleverna fick träna på den metakognitiva förmågan, 

och därmed presterade bättre, då metakognitiv förmåga innebär medvetenhet över lärandet 

(Wiliam 2015, s. 162). 

8. Diskussion 

Det som framgick av både resultaten och analyserna av alla tre lärares lektioner var att målen 

oftast tydliggjordes genom att eleverna fick ta del av målen tillsammans med läraren, förutom 

vid fallet med Annas lektion där hon inte såg till att alla elever upptäckte målet i god tid 

(Wiliam 2013) . Detta kunde tolkas som att eleverna gick miste om motivationen och 

drivkraften att föra det egna lärandet framåt (Jenner 2004, s. 42), och därav även gick miste 

om självstyrt lärande som vidare hade givit möjligheten för metakognitiv träning (Hattie 

2012, s. 163).  

Forskning har tidigare visat att ämnet religionskunskap inte anses vara viktig enligt alla 

elever, där elever hävdar att religionskunskap borde vara ett frivilligt ämne att ta del av i 

skolan (Knauth et al. 2008, s. 100-101). Detta har inte gått att observera i denna studie, men 

det kan konstateras att när målen tydliggörs för eleverna i ämnet religionskunskap, så påstår 

inte eleverna att undervisningen är tråkig och eleverna frågar sällan frågor om vad som ska 

göras. 

Belägg för lärande togs fram av alla tre lärare, och lärarna gjorde detta på olika sätt. Det som 

framgick vara den mest förekommande metoden för lärarna att ta fram belägg, var genom att 

gå runt och titta på elevernas arbeten samt att fråga eleverna hur det gick. Just dessa belägg 

modifierade dock inte undervisningsplaneringen eftersom beläggen var i tillräcklig liten skala 

för att hela klassen skulle ha behövt påverkas (Wiliam 2015, 86).  

Resultaten från den nationella utvärderingen (Skolverket 2005, s. 125) visar på att eleverna lär 

sig minst när undervisningen inte bjuder in eleverna till aktiva arbetsformer, vilken dock inte 

har gått att observera i denna studie, då alla elever fått delta i arbetsformer som inkluderade 

någon form av aktivitet. Namnpinnar användes, vilket gav läraren ett slumpmässigt urval av 

elever som fick svara, där fördelen kan ses vara att läraren får syn på de elevers lärande som 

vanligtvis kanske inte pratar (Wiliam 2015, s. 92). Vid de flesta fall användes belägg för 

lärande för att forma den fortsatta undervisningen, vilket också är poängen med att ta fram 
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belägg för lärande (Wiliam 2013, 87). 

 

Återkoppling användes av alla lärare, där återkoppling riktad på självreglering (FR), uppgift 

(FT) och bearbetningsprocess (FP) var vanligast. Återkoppling på person (FS) förekom ytterst 

få gånger. Detta kan tänkas att eleverna således mestadels fick återkoppling som förde 

lärandet framåt, där alla tre sorter av återkoppling (FR, FP, FT) för lärandet framåt, medan 

återkoppling om person (FS) (Hattie 2012, s. 161) inte för lärandet framåt då den inte bidrar 

med information om hur uppgiften kan förbättras. Vid vissa få tillfällen gavs även 

återkoppling när målet inte var känt för eleverna. Detta gick inte i linje med Wiliams (2013) 

fem nyckelstrategier, eftersom eleven behöver veta vart hon är på väg för att kunna ändra sin 

riktning mot någonting (Jenner 2004, s. 40). 

Eleverna användes som läranderesurser för varandra hos alla tre lärares lektioner, där eleverna 

dock fick olika arbetsuppgifter att samarbeta kring. Cillas båda lektioner visade inte på att 

eleverna aktiverades som resurser för varandra. Vid de flesta fall uppmanades eleverna dock 

att hjälp av kompisarna, och även hjälpa varandra (Wiliam 2015, s. 177). 

Självreglerande lärande förkom sällan, och uppmanades av endast en lärare. Detta kan ses 

vara en brist hos de lärare som inte uppmanade eleverna till detta, då självreglerat lärande 

leder till en metakognitiv förmåga. Den metakognitiva förmågan fick inte eleverna möjlighet 

att träna på i den utsträckning som Wiliam (2013, s. 161 menar är nödvändigt. När eleverna 

blir medvetna om det egna lärandet, tänkandet och den egna kognitionen ökar prestationerna 

(Wiliam 2013, s. 161). Detta menar Fancourt (2008, s. 235) är särskilt viktigt att träna på i 

religionskunskap, eftersom elevernas självkännedom och medvetenhet om det egna tänkandet 

bidrar till förmågan att förstå andra och hur de tänker. 

Det som kan tolkas utifrån Wiliams (2013) fem nyckelstrategier och det som observerats, är 

att självreglerat lärande är den strategi som används minst av lärarna, vilket även innebär att 

den metakognitiva förmågan är något som de flesta elever gick miste om. Särskilt viktigt är 

det att påpeka att den metakognitiva förmågan ses vara viktig att utvecklas i, när det kommer 

till ett ämne som religionskunskap., precis som Fancourt (2008, s. 235) menar. 

9. Slutsats och vidare forskning 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilken typ av formativ bedömning som 

förekommande vid religionsundervisningen på mellanstadiet. Ett ytterligare syfte med studien 
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har även varit att undersöka om några problem kan iakttas med formativ bedömning i ämnet 

religionskunskap. Genom observationer av sex stycken lektioner i religionskunskap på 

mellanstadiet, har studien kommit fram till att den typ av formativ bedömning som 

förekommer innefattar alla Wiliams (2010) nyckelstrategier, där dessa dock används olika 

flitigt av olika lärare.  

Studien har även kommit fram till att det problem som gick att iaktta var att avsaknaden av 

mål för eleverna bidrar till att de inte förstår vad som ska göras och varför. Vidare har studien 

visat på att målens betydelse för eleverna en inverkan på elevernas motivation, genom att om 

eleverna inte upptäckt målen så kan undervisningen i religionskunskap bli både obegriplig 

och tråkig. Detta visar även Fancourts (2008, s. 212-213) studie där elever uttrycker att de 

varken förstår eller upplever ett värde med religionskunskap, samt att lärandemålen för 

religionskunskap varken var givande eller relevanta. Dock framkom det i denna studie att 

målen tydliggjordes för eleverna, till skillnad från det resultat som Fancourt (2008) kom fram 

till. 

Studien har även kommit fram till att självreglerat lärande i formativ bedömning inte används 

flitigt, vilket är en särskilt viktig strategi i ämnet religionskunskap (Fancourt 2008, s. 235) och 

kan ses vara en brist bland de flesta lektionstillfällen. Studien har vidare kommit fram till att 

de flesta elever uppmanas till att använda kamraterna som läranderesurser, och där de flesta 

eleverna även uppmanats att ta del av målen för lektionerna. För det mesta leder dessutom 

belägg för lärande till att undervisningen modifieras efter elevernas kunskapsbehov. Den typ 

av återkoppling som eleverna för det mesta även fick var av den typen som för lärandet 

framåt. Dock förekom även återkoppling som inte för lärandet framåt för eleverna, och kan 

ses som en brist värd att nämna trots att den typen av återkoppling förekom i en liten skala. 

För att människor ska kunna skapa förståelse och tolerans för de olikheter som finns i vår 

omgivning (Löfstedt 2015, s. 10) kan det ses att den metakognitiva förmågan är viktig att 

eleverna får använda sig av i ämnet religionskunskap (Fancourt 2008, s. 235). Det är lätt att 

hålla med Fancourt (2008 s. 351) om att idealet skulle vara att eleverna fick använda mer 

självreglerat lärande, där eleverna styr sitt lärande själva. Vidare innebär detta att eleverna 

tränar på den metakognitiva förmågan för att synliggöra det egna lärandet. En förutsättning 

för att eleverna ska få möjlighet att styra det egna lärandet är att lärarna uppmanar eleverna 

till detta. I denna studie har det förekommit att lärarna sällan uppmanat eleverna till 

självreglerat lärande. Om lärarna i alla ämnen gav eleverna möjlighet att styra det egna 
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lärandet, skulle elevernas ansvarstagande över det egna arbetet öka eftersom eleverna då 

skulle använda den metakognitiva förmågan (Hattie 2012, s. 162).  

Vidare forskning om självreglerat lärande i ämnet religionskunskap hade varit intressant. Det 

kan även konstateras att lärarens roll är väsentlig när det kommer till att låta eleverna styra det 

egna lärandet. Det finns därför en önskan om vidare forskning inom området för att kunna 

klargöra vilka metoder lärare använder sig av för att uppmana eleverna till att styra det egna 

lärande. 
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Bilaga 1. Informationsbrev  

 

Hej! 

Jag heter Susanna och läser nu sista året på lärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Jag skrivet mitt självständiga arbete, och ska göra en undersökning som mitt arbete kommer 

att handla om. 

Min studie handlar om att ta reda på hur lektioner i religionskunskap ser ut på mellanstadiet. 

För att ta reda på detta så behöver jag observera eleverna och lärarna som är i klassrummet, 

för att förstå hur lektionerna är formade.  

Allt material kommer att behandlas anonymt, både lärarens, skolans och elevernas namn. All 

insamlad material kommer att förvaras säkert tills uppsatsen är klar. 

Min fråga blir således om du vill låta ditt barn vara närvarande under observationen. 

Deltagandet är frivilligt, och medverkan i studien kan när som helst väljas att avbrytas av dig.  

 

Var vänlig meddela mig senast 15/11 om ditt barn får ställa upp i min studie! 

 

Jag låter härmed mitt barn att delta i studien (Underskrift): 

 

 

Det går även bra att nå mig genom mejl eller mobilen för att bekräfta medverkan. 

Annars kan detta papper ges till ditt barn, som i sin tur tar med det till läraren i 

religionskunskap. 

susanna01.hautala@student.sh.se  

070-xxxxxxx 

 

Tack på förhand! 

Susanna Hautala 

mailto:susanna01.hautala@student.sh.se
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Bilaga 2. Observationsschemat 

 Uppnår steget? 

 

Ja/Nej 

Hur uppnås det? 

På vilket sätt? 

Övrigt 

Steg 1: 

Vad är målet? 

Kommuniceras 

mellan  

- elev & elev 

- elev & lärare 

- elev ensam 

   

Steg 2: 

Hur ligger eleven 

till? Kommuniceras 

mellan  

– elev & elev 

- elev & lärare 

- elev ensam 

   

Steg 3: 

Hur ska eleven gå 

vidare?  

Kommuniceras 

mellan  

- elev & elev 

- elev & lärare 

- elev ensam 

   

Steg 4: 

Synliggörs det i 

undervisningen att 

samtalen följs upp? 
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