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Abstract 

English title: All roads lead to goal – Formative assessment in Geography education at 

middle school. 

Author: Susanna Hautala 

Supervisor: Eva Hansson  

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

Geography education at middle-school in Sweden, and how the use of formative assessment 

differs between teachers. A further aim is to examine whether any problems can be observed 

with formative assessment in Geography education. Following questions will try to be 

answered: 

- What strategies in formative assessment occurs in Geography education in indoor 

schooling at Swedish schools? 

- What problems/lacks can be observed based on the strategies used in formative 

assessment in Geography subject in indoor education? 

- How does the use of formative assessment differ between three Geography teachers? 

To answer these questions, nine lessons in Geography education were observed in total; three 

teachers held three lessons each which were observed. 

Earlier studies have showed that Geography education held outdoors was more motivational 

according to students. Earlier studies also conclude that students considered that Geography 

education held indoors had no purpose, and that students were passive during the lessons. 

Other studies have showed that lessons where formative assessment was used, increased the 

students’ motivation and desire to learn. 

This study concludes that all strategies in formative assessment has been used by all three 

teachers. One conclusion is that when the goals of the lesson wasn’t visible for the pupils, it 

affected the motivation of pupils. Another conclusion is that when the goals of the lesson 

wasn’t visible, there was a connection to pupils not using self-regulated learning. 

Keywords: Formative assessment, self-regulated learning, feedback, peer-assessment 

Nyckelord: Formativ bedömning, självreglerat lärande, återkoppling, kamratbedömning 
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1. Inledning 

I artikeln Bedömning av kunskap för lärande och undervisning lyfter Astrid Pettersson (2010, 

s. 7) begreppet bedömning, och menar att det är någonting som ständigt sker, och då speciellt 

i skolan. Pettersson ställer vidare frågan om vilket syfte bedömning egentligen har i skolan. 

Detta besvarar hon emellertid själv på, genom att poängtera att bedömning kan ha två olika 

avsikten; en sammanfattande avsikt samt en avsikt att förbättra lärandet.  

Skolverket (2016) definierar begreppet bedömning genom att det beskrivs som en process där 

läraren samlar in information för att värdera elevers färdigheter och kunskaper. I 

sammanhanget kring bedömning brukar forskare göra en uppdelning mellan summativ 

bedömning och formativ bedömning (Skolverket 2016). Skillnaden är att den formativa 

bedömningen används som ett sätt att främja elevers kunskapsutveckling. 

Forskaren och författaren Dylan Wiliam (2013, s. 147) hävdar att undervisning där formativ 

bedömning används, ökar elevernas motivation och lust att lära. Skolverket (2016) tar del av 

Wiliams (2013) argument för att formativ bedömning bland annat motiverar elever, och 

Skolverket hävdar att de varit tydliga med att skolor bör och ska använda sig utav formativ 

bedömning. Forskning har visat på just detta resultat, där formativ bedömning både leder till 

en högre kognitiv nivå hos eleverna och där motivationen ökar i till exempel matematikämnet 

(se t.ex. Balan 2012, Granekull 2016). 

Tydliggörandet av undervisningens syfte och mål menar Wiliam (2013, s. 147) också har en 

stor inverkan på motivationen hos eleverna. En annan forskning visar på ett resultat där 

eleverna uttryckt att de inte förstått syftet med varför de ska lära sig geografi (Weeden 2007). 

Resultatet visade även att eleverna dock blev motiverade när de fick göra undersökningar 

utomhus (Weeden 2007). Forskningen visar sammanfattningsvis att elevernas motivation för 

geografiämnet var högst beroende på antalet tillfällen som undervisningen tillhandahåller 

utomhusaktiviteter (Weeden 2007, s. 72). 

Geografiämnet är ett ämne bland flera andra, som kräver aktiviteter utomhus för att eleverna 

ska ges möjligheten att undersöka och skapa förståelse för omvärlden. Precis som forskning 

visat (se t.ex. Weeden 2007) kan elever anse aktiviteter utomhus väldigt angenämt. Dock 

kvarstår det faktum att undervisning kan ske inomhus i ämnet geografi. Därför kan en vidare 
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fråga ställas hur även undervisningen som hålls inomhus i ämnet geografi kan få elever att bli 

motiverade och förstå syftet med varför ämnet ska läras. 

Vad gäller formativ bedömning i forskningsvärlden, så är det vanligt att en koppling görs till 

just matematikämnet (se t.ex. Balan 2012, Vingsle 2014). Forskning om formativ bedömning 

i förhållande till geografiämnet är däremot förvånansvärt begränsad (se t.ex. Weeden 2007). 

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

geografi i just svenska skolor. Dessutom har forskning om formativ bedömning i ämnet 

geografi med specifik inriktning på 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 bidra till en 

bättre förståelse för vilka strategier i formativ bedömning som förekommer i 

inomhusundervisning i geografiämnet på mellanstadiet. 

2. Syfte och frågeställningar 

Genom en observationsstudie kommer studien att undersöka vilken typ av formativ 

bedömning som används i geografiundervisningen på mellanstadiet, och hur användandet av 

formativ bedömning skiljer sig mellan lärare. Ett ytterligare syfte med studien är också att 

undersöka om några problem kan iakttas med användandet av formativ bedömning i 

geografiundervisningen. Detta kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 Vilka strategier i formativ bedömning förekommer i geografiämnet i 

inomhusundervisning på mellanstadiet i svensk skola? 

 Vilka problem/brister kan iakttas utifrån de strategier som används i formativ 

bedömning i geografiämnet i inomhusundervisning? 

 Hur skiljer sig tre geografilärares användning av strategier i formativ bedömning på 

mellanstadiet när geografi undervisas inomhus? 

3. Bakgrund 

Termen formativ bedömning (eng. formative assessment) förväxlas och ersätts med termen 

”bedömning för lärande” (eng. assessment for learning) av många forskare (Broadfoot et al. 
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1999 se Wiliam 2010, s. 24). Termen formativ bedömning myntades och användes dock först, 

och detta av Michael Scriven år 1967, som beskrev formativ bedömning som ”den fortgående 

förbättringen av undervisningsplanen” (Wiliam 2013, s. 49). 

Bedömning för lärande beskrivs däremot som den process där läraren samt eleven tar fram 

belägg som visar var eleven befinner sig i sitt lärande, vart eleven är på väg samt hur eleven 

ska komma dit (Broadfoot et al. 2002 se Wiliam 2010, s. 24). Wiliam (2010, s. 24) menar att 

även formativ bedömning handlar om detta, men att formativ bedömning dessutom innebär att 

läraren formar nästkommande lektioner baserade på de belägg som läraren fått om elevernas 

lärande. 

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

(eng. summative assessment), där dessa dock inte bör ses som motsättningar till varandra trots 

att detta är vanligt förekommande (Wiliam 2013, s. 49). I forskning är det även vanligt att 

summativ bedömning förklaras genom att den går ut på att endast summera ihop elevernas 

prestationer eller kunskap, såsom vid en kursavslutning exempelvis (Sadler 1989 se Vingsle 

2014, s. 6). Skolverkets (2016) förklaring om den summativa bedömningsformen syftar till att 

summera ihop elevernas kunskaper och där ingen vidare åtgärd tas vid, medan formativa 

syftet är att forma lärarens undervisning och elevernas fortsatta lärande. 

Eftersom summativ bedömning inte bör ses som en motsättning till formativ bedömning, bör 

dessa istället ses som olika bedömningsformer, där en summativ bedömning kan användas 

med ett formativt syfte (Wiliam 2013, s. 54).) Det går således att bland annat använda 

summativa prov på ett formativt sätt. Detta skulle innebära att prov som summerar vad 

eleverna kan, har ett syfte att ge läraren information om var eleverna befinner sig i sitt 

lärande. På så sätt kan läraren alltså forma den fortsatta undervisningen baserat på vad 

eleverna redan kan (Wiliam 2013, s. 54).  

I föreliggande studie kommer termen formativ bedömning att användas när bedömning med 

ett formativt syfte diskuteras generellt, där termen bedömning för lärande inte kommer att 

användas. 

4. Tidigare forskning 

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

relation till geografi samt andra ämnen. Tidigare forskning behandlar olika infallsvinklar av 
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formativ bedömning, som till exempel kamratbedömning, återkoppling och självbedömning. 

Som tidigare nämnts saknas dock relevant forskning om formativ bedömning specifikt i 

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

forskning som i olika avseenden är relevant för denna studie. 

4.1 Formativ bedömning i geografiundervisning 

Forskningsartikeln Exploring the role of assessment tasks to promote formative assessment in 

Key Stage 3 Geography: evidence from twelve teachers (2006) är skriven av forskarna Yonca 

Tiknaz och Alan Sutton. Deras forskning syftar till att undersöka förhållandet mellan 

bedömningsuppgifter, feedback, självbedömning och kramratbedömning i 

geografiundervisningen. 

Undersökningen är gjord i England, där totalt 12 lärare i ämnet geografi intervjuades och 

observerades. Geografilärarna som tog del av studien var lärare för elever i åldrarna 11-14, 

där dessa åldrar i England kallas för Key Stage 3 och motsvarar ett mellanting av Sveriges 

mellan- och högstadium. 

Deras forskning visar att flera av lärarna var medvetna om att deras egen inställning till 

eleverna också påverkade vilken typ av feedback eleverna fick. Ett exempel på detta är att 

flera lärare tenderade att ge mer feedback till de svagare eleverna med syftet att höja deras 

självförtroende. Lärarna var även medvetna om att deras elever mycket hellre ville höra vad 

de gjorde bra än vad de gjorde sämre (s. 335). I resultatet framgick det även att de flesta lärare 

inte ansåg att det fanns tid till kamratbedömning. Många av lärarna ansåg att det var lättare för 

dem att låta eleverna arbeta med självbedöming, eftersom eleverna då endast bedömde sin 

egen lärandeprocess och den egna prestationen. (s. 337). 

Det som även framgick i resultatet var att flera lärare upplevde en svårighet med formativ 

bedömning när det gällde att förenkla kunskapskraven till eleverna. Detta för att matriser 

kräver ett förenklande av språket om eleverna ska förstå syftet med geografilektionerna. 

Resultatet visade att många lärare lät bli att förenkla kunskapskraven till matriser, och vissa 

lärare delade inte med sig av kunskapskraven överhuvudtaget (s. 337). Detta för att 

kunskapskraven i ämnet geografi var tillräckligt svåra för att kunna förenklas enligt lärarna. 

Majoriteten av lärande som deltog i studien uttryckte även en rädsla för att låta eleverna ge 

feedback på varandra. Detta då lärarna uttryckte att de var rädda för att förlora kontrollen över 

elevernas lärande (s. 341). 
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Denna forskning är relevant för föreliggande studie i det avseende att forskningen skildrar hur 

lärare upplever och uppfattar användandet av formativ bedömning i geografiundervisningen. 

Forskningen lyfter även aspekter kring lärarnas motivering av både användandet och icke-

användandet av kamratbedömning, självbedömning, feedback och matriser, vilka alla är 

strategier i formativ bedömning. Eftersom den föreliggande studien kommer att undersöka 

vilka strategier i formativ bedömning som används i geografiundervisningen, blir Tiknazs och 

Suttons forskning särskilt intressant. Detta för att den föreliggande studien observerar 

användandet av formativ bedömning i geografiundervisning, precis som Tiknaz och Sutton 

gjort. På detta sätt kan skillnader och likheter reflekteras kring, mellan geografilärarnas 

handlingar både i denna studie liksom Tiknaz och Suttons forskning. 

4.2 Elevers syn på geografiämnet 

Forskningsartikeln Students’ Perception of Geography: Decision making at age 14 (2007) är 

författad av geografivetaren Paul Weeden, syftar till att skapa en forskningsöversikt kring 

elevers syn på geografiämnet i England. 

Weeden diskuterar några faktorer som han menar påverkar elevers beslut vid väljandet av 

ämne i gymnasiet. I Wales och England har eleverna mellan åldrarna 14 och 16 möjligheten 

att välja valfria ämnen de ska läsa i gymnasiet. Några av de faktorer som Weeden hävdar 

påverkar väljandet av just geografiämnet är elevers personliga intresse samt geografiämnets 

användbarhet (s. 62). Bakgrunden till att Weeden skriver forskningsöversikten är för att 

geografiämnet år 2006 blev det ämne i England som fick en markant nedgång i popularitet 

bland gymnasieelever (s. 62). 

Resultatet i Weedens forskningsöversikt visar bland annat det är färre flickor som faktiskt 

väljer geografi som ett ämne i gymnasiet i England, men att det ändå är flickorna som studerar 

mer framgångsrikt än pojkarna (s. 71). En trolig slutsats enligt Weeden är att flickorna som 

studerar geografi på gymnasiet har fler inlärningsstrategier (s. 71). Weedens studie visar även 

att aktiviteter utomhus såsom mätningar och undersökningar motiverar eleverna mer än 

undervisning inomhus (s. 72). Detta har elever menat beror på att undervisningen inomhus 

saknar ett syfte, och eleverna är passiva under lektionerna (s. 72). Weedens studie visar också 

på att eleverna blir mer motiverade när undervisningen knyter an till elevernas vardag och 

tidigare erfarenheter, oavsett om undervisning hålls utomhus eller inomhus (s. 72). 

Weedens studie blir intressant för den föreliggande studien eftersom resultatet visar på att 

elevers motivation för geografiämnet beror till stor del på huruvida undervisningen sker 
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utomhus eller inte. Eftersom den föreliggande studien kommer att undersöka 

geografiundervisningen som hålls inomhus, kan det bli relevant att diskutera Weedens resultat 

med resultaten i denna studie. 

4.3 Självbedömning 

Doktorsavhandlingen Self assessment in religious education (2008) av Nigel Fancourt, doktor 

i religionsvetenskap har som syfte att studera hur självbedömning kan fungera i 

religionsundervisningen (s. 10).  

Fancourts främsta fokus ligger i att genom intervjuer undersöka vilken syn eleverna själv har 

på självbedömning, och huruvida den hjälper eleverna att utvecklas i det egna lärandet (s. 

112). Fancourt har i sin doktorsavhandling valt att kalla självbedömning för ”reflexiv 

självbedömning”. Med reflexiv självbedömning menar Fancourt att eleven inte enbart ska 

bedöma sina faktakunskaper, utan även ska använda förmågan att reflektera och bedöma sina 

normer och värderingar (s. 10). Undersökningen utfördes i en årskurs 9 under ett års tid i 

England (s. 10). 

Det som Fancourt studerar är i huvudsak självbedömningsaktiviteter, där aktiviteterna 

innefattar att syften och mål med lektionerna gjordes tydliga för eleverna innan eleverna fick 

själva uppgifterna (s. 297). Efter varje lektion fick eleverna även knyta an till målen och 

syften som de fått tilldelade (s. 297). I studie ingick alltså tydliga mål, en hög grad av 

elevaktivitet, men också lärarstöd (s. 297). 

Resultatet i studien visade bland annat att eleverna utvecklades i empati, där eleverna kunde 

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

kunna uttrycka de egna ståndpunkterna och åsikterna (s. 281). Denna undersökning blir 

relevant för denna studie då Fancourt både redogör för det väsentliga med självbedömning i 

ett So-ämne, men även lyfter att eleverna tar del av målen och syften i början av lektionerna, 

vilka båda ingår i formativ bedömning. 

4.4 Kamratbedömning och återkoppling 

Licentiatuppsatsen av Therese Granekull Kamratbedömning i naturvetenskap på 

mellanstadiet -Formativ återkoppling genom gruppsamtal (2016) har som syfte att i 

undersöka hur kamratbedömning genomförs i undervisningen i naturvetenskap (s. 19). 

Granekulls studie avgränsar sig specifikt till en årskurs 5-klass i Sverige (s. 54).  
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Granekull är intresserad över hur lärare implementerar kamratbedömning i naturvetenskap (s. 

19), och då intresserar hon sig särskilt för hur eleverna ger återkoppling till varandra (s. 19). I 

studien genomför hon intervjuer med elever samt observationer i deras klassrum för att samla 

det empiriska materialet (s. 50).  

I resultatet i Granekulls studie framgår det att eleverna ser positivt på kamratbedömning då de 

lär sig av varandra, och får värdefulla tips från kamraterna (s. 129). Studien visar även på att 

eleverna under återkopplingen använde sig av matriser när de skulle komma med feedback på 

kamraters arbeten (s. 131). Elevernas inställning visade sig i studien även här vara positiv (s. 

131). I resultatet framkom det även att återkopplingen som eleverna gav varandra sällan var 

av den mest effektiva typen, som kallas för återkoppling på självregleringsnivå (s. 132). Vid 

vissa fall gav eleverna även återkoppling av den minst effektiva typen, som heter återkoppling 

på personnivå (s. 132). 

Granekulls studie blir relevant för den föreliggande studien eftersom den bland annat 

undersöker de olika typer eller riktningar som återkoppling har, när eleverna kamratbedömer 

varandras uppgifter. Granekull utgår i sin studie från strategierna kamratbedömning och 

återkoppling taget från Wiliams (2013) formativ bedömning. Detta gör således Granekulls 

studie till en intressant forskning att använda och reflektera kring när föreliggande studiens 

resultat diskuteras. Dessutom har Granekull i studien begränsat sig till mellanstadiet, vilket 

blir av en särskild betydelse för denna studie. 

4.5 Formativ bedömning  

Forskaren och lektorn Andreia Balan har skrivit avhandlingen Assessment for Learning – A 

case study in mathematics education (2012). Avhandlingen syftar till att undersöka om 

formativ bedömning har en positiv inverkan på elevernas lärande i matematik efter att 

formativ bedömning implementerats i undervisningen (s. 11). Ett ytterligare syfte som Balan 

har med avhandlingen är att undersöka hur lärare och elever upplever undervisningsmiljön, 

efter att formativ bedömning implementerats i matematikundervisningen (s. 11). 

Genom främst intervjuer och enkäter samt analyserandet av olika prov, har Balan under ett års 

tid genomfört studien på en gymnasieklass i Sverige (s. 44-47). Detta gjordes genom att 

formativ bedömning först introducerades och implementerades i matematikundervisningen, 

och därefter undersöktes förändringarna (s. 42). 
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Det som framkommer i resultatet är att de lågpresterande eleverna utvecklades mest av alla 

elever efter att formativ bedömning implementerats (s. 141). Eleverna utvecklades bland 

annat i sin förmåga att lösa matematiska problem och sin förmåga att resonera i matematiken 

(s. 141). De högpresterande eleverna utvecklades i sättet att presentera sina matematiska 

lösningar samt användandet av matematiska termer och symboler (s. 141). Studien visar även 

att ett systematiskt användande av formativ bedömning förbättrar det kognitiva hos eleverna 

liksom motivationen för matematikämnet (s. 147-148). Resultatet visar också att eleverna och 

lärarna upplevde undervisningsmiljön som mycket mer positiv (s. 146). Både eleverna och 

lärarna bekräftar att formativ bedömning bidragit till lärandet mer än innan formativ 

bedömning implementerades (s. 146).  

Balans avhandling blir betydande för den föreliggande studien då Balan utgår och använder 

sig av Wiliams (2013) strategier i formativ bedömning. De strategier som implementerades i 

matematikundervisningen i studien är även de strategier som den föreliggande studien har 

som teori och analysverktyg (se avsnitt 5. Teori). När resultatet i föreliggande studien ska 

diskuteras kommer den diskuteras med anknytning till Balans resultat. Trots att Balans studie 

fokuserar på gymnasienivå samt ett annat ämne än den som föreliggande studie har, blir dessa 

två studier föreningsbara vid Wiliams (2013) strategier i formativ bedömning. 

5. Teori 

Dylan Wiliam är en forskare och författare som både skrivit egna böcker men även deltagit 

med sina kapitel i andra författares böcker. Han har bidragit med bland annat sitt kapitel i 

boken Handbook of Formative Assessment (2010). Några centrala böcker han skrivit är 

framförallt Handbok i formativ bedömning (2015) och Att följa lärande – formativ bedömning 

i praktiken (2013).  

Wiliam är känd för sina fem nyckelstrategier i formativ bedömning, vilket också är någonting 

gemensamt i alla hans verk. I detta avsnitt kommer Wiliams (2010) fem nyckelstrategier att 

stå i fokus och förklaras mer ingående. De fem nyckelstrategierna är det analysverktyg som 

föreliggande studie kommer att använda sig av när det empiriska materialet ska analyseras. 

De fem nyckelstrategierna kommer dessutom att förankras i konstruktivistiskt perspektiv, 

kognitivt perspektiv, metakognitivt perspektiv, och motivationsteorier. I detta avsnitt kommer 

några teoretiska begrepp även att redogöras för som behandlas i studien. 
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5.1 Tre processer och tre aktörer 

Wiliam har uppmärksammat tre processer som all undervisning där formativ bedömning 

används går ut på. Dessa processer innebär att: (1) ta reda på var eleverna befinner sig i sitt 

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). Skolverkets (2014) beskrivning av vad den 

formativa bedömningsprocessen kännetecknas av går i linje med just dessa tre processer, där 

det redogörs 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.” 

 

Förutom dessa tre processer som nämnts, har Wiliam (2010) även uppmärksammat tre aktörer 

som är kopplade till dessa tre processer, där alla tre aktörer oundvikligen är ansvariga för att 

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

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

framträder fem nyckelstrategier som Wiliam (Wiliam & Thompson 2007 se Wiliam 2010, s. 

31) konstruerat. De fem nyckelstrategierna är följande: 

 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 

Vidare kan de fem ovanstående nyckelstrategierna som Wiliam kartlagt sammanställas i en 

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

betraktas 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 alla tre aktörer 

(läraren, kamrat och elev). Det gemensamma för dessa tre aktörer är att ta del av lärandemål 

och kriterier för framsteg, och med detta syftar Wiliam (2015, s. 48) till de aktiviteter och 

beskrivningar som eleven ska engagera sig i genom vilket eleven ska lära sig någonting. 

Den andra nyckelstrategin (2) innebär att läraren ska erhålla information om vad eleverna 

redan vet eller kan. Vidare innebär det att läraren ska veta var eleverna befinner sig i sitt 

lärande i förhållande till lärandemålen, genom att läraren genomför effektiva diskussioner, 

aktiviteter eller uppgifter (Wiliam 2015, s. 85). Efter att läraren tagit fram belägg eller 

underlag som visar vad eleverna redan vet eller kan (se nyckelstrategi 2), kan det framgå att 

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

nyckelstrategi 1).  

Således handlar den tredje nyckelstrategin (3) om att läraren genom feedback (även kallat 

återkoppling) lotsar eleverna tillbaka på rätt spår. Om eleverna redan skulle vara på rätt spår, 

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



 

16 

 

Den fjärde nyckelstrategin (4) syftar till att engagera eleverna att hjälpa sina kamrater i deras 

arbeten. Detta handlar om att eleverna hjälper sina kamrater både för att ta fram belägg för 

vad kamraterna redan kan, men även för att hjälpa kamraterna att komma framåt i deras 

lärande (Wiliam 2015, s. 177). 

Den femte nyckelstrategin (5) syftar till att den enskilda eleven blir medveten om sitt eget 

lärande och kan förbättra det själv, för att självständigt kunna ta sig framåt mot målet (Wiliam 

2013, s. 171). 

5.1.1 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 
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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) 

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).  

5.1.2 Strategi 2 - Belägg för lärande 

Den andra nyckelstrategin som Wiliam (2015, s. 85) konstruerat handlar om att synliggöra 

vad eleverna redan kan eller vet. Detta görs genom att läraren tar fram underlag eller belägg 

om var eleverna befinner sig i det egna lärandet i förhållande till lärandemålen. Läraren gör 

detta genom att skapa aktiviteter där elever ges möjligheten att visa vad de vet eller kan, till 

exempel genom att eleverna deltar i olika uppgifter eller diskussioner. Lundahl (2011, s. 110) 

poängterar att diskussioner och samtal i undervisningen är något som läraren kan använda sig 

utav för att eleverna ska kunna visa vad de kan samt hur de resonerar om olika företeelser. 

Dock behövs ett särskilt klassrumsklimat enligt Hattie (2012, s. 101) för att elever ska känna 

sig engagerade och motiverade att delta i samtal i undervisningen. Enligt Hattie finns det även 

olika faktorer som påverkar hur klassrumsklimatet blir. Hattie menar vidare att en avgörande 

faktor för hur klassrumsklimatet blir är hur dialogen mellan lärare och elev ser ut. 

Dialogen, eller talmönstret, mellan lärare och elev kan ibland följa ett visst mönster som 

Hattie (2012, s. 103) kallar för IRE-mönster. Mönstret består av en sekvens av tre steg, där 

första steget handlar om att läraren ställer en fråga till eleverna (Initiering). Eleverna svarar på 

frågan (Respons) och därefter utvärderar läraren svaret (Evaluering). Detta mönster har visat 

sig vara ett väldigt vanligt förekommande talmönster i klassrum (Meehan 1979 se Hattie 

2012, s. 103). Om läraren fortsätter att använda strukturen för IRE i undervisningen, som med 

andra ord är ett trestegsbyte, kommer det att leda till en lärardominerad taltid. IRE-strukturen 

kommer således att leda till en lägre kognitiv nivå hos eleverna, eftersom det motverkar och 

begränsar elevernas möjlighet att tala med varandra om sin egen inlärning. Detta beror på att 

lärarens roll i talmönstret är att i evalueringen ge en vink ifall eleverna svarat rätt (Meehan 

1979 se Hattie 2012, s. 103). Strukturen för IRE kan förvisso aktivera eleverna, men det har 

visat sig att eleverna endast lär sig att svara rätt såsom läraren önskar. Hattie (2012, s. 103-

104) berättar att strukturen för IRE leder till att eleverna förblir fysiskt närvarande, passivt 
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engagerade och mentalt frånvarande, och att läraren måste börja lyssna mer på eleverna än 

han/hon själv för monologer. 

Ur en konstruktivistisk syn på lärande ska barn ses som aktiva individer som skapar 

meningsfulla helheter, och inte som passiva som enbart registrerar information (Säljö 2000, s. 

59). Barn, eller elever, är aktiva individer enligt ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande, 

och det kan därför ses vara väsentligt att elever ska inkluderas i undervisningen för att de 

själva ska få skapa och konstruera kunskap (Säljö 2000, s. 59). 

Dysthe (1999, s. 222) redogör för ett klassrum som är monologiskt och menar att 

kommunikationen mellan lärare och elever följer en ”fråga-svar-bedömning”-sekvens, och 

kan jämföras med strukturen för IRE. Dysthe (1999, s. 223) redogör även för ett dialogiskt 

klassrum, där detta innebär att läraren bygger på en gemensam referensram för eleverna, 

genom att i undervisningen utgå från elevernas egna erfarenheter. Eleverna blir på detta sätt 

inkluderade i kommunikationen på ett annat sätt, och därför blir klassrummet dialogiskt 

(Dysthe 1999, s. 223). 

Ur ett kognitivt perspektiv på lärande är det i mötet mellan en individs erfarenheter, 

förkunskaper och ny information som förståelse skapas (Phillips 2011, s. 37). Dessa processer 

kallas enligt perspektivet för assimilation och ackommodation. Assimilation kan beskrivas 

som den process när en elev tillägnar sig ny kunskap, utan att ändra sin uppfattning (Phillips 

2011, s. 37). Här använder eleven alltså sina förkunskaper för att kunna hantera en situation. 

Ackommodation kan beskrivas som den process där eleven senare blir tvungen att omforma 

och utveckla sina tidigare erfarenheter, för att faktiskt kunna använda den nya kunskapen 

(Phillips 2011, s. 37). 

I ett just monologiskt klassrum tas till exempel inte elevernas erfarenheter och förkunskaper 

upp, utan här överför läraren endast faktakunskaper till eleverna där eleverna själva inte deltar 

i kommunikationen (Dysthe 1999, s. 224). Detta har visat sig resultera i att läraren inte fått 

någon uppfattning om elevernas förkunskaper eller tidigare erfarenheter, eller om eleverna 

lärt sig något nytt under lektionen (Dysthe 1999, s. 224). Således har läraren i ett monologiskt 

klassrum inte fått någon uppfattning om elevernas assimilation eller ackommodation, 

eftersom elevernas förståelse inte blivit synligt i undervisningen. 

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

bild av vad eleverna har för förkunskaper och vad de kan sedan tidigare. En vidare mening 
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med att läraren ska ta fram underlag om vad eleverna redan kan, är för att läraren ska bilda sig 

en uppfattning om hur eleverna kan tas vidare mot målen. Den problematik som dock kan 

uppstå är att läraren i undervisningen för en monologisk diskussion med eleverna, eller att 

taltiden blir lärardominerad såsom i en IRE-struktur. Detta för att läraren genom att föra 

diskussioner av dessa slag inte sätter elevernas förkunskaper eller erfarenheter i centrum eller 

som utgångspunkter. Eleverna blir därför inte aktiva individer som är medskapare av kunskap, 

utan de blir snarare passiva mottagare av information. Utifrån denna problematik, när 

undervisningen är lärardominerad och eleverna passiva, kommer den andra nyckelstrategin att 

helt sakna värde om läraren inte får belägg om elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Wiliam 2015, s. 85). 

5.1.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande 

Wiliams (2013) tredje nyckelstrategi handlar om att läraren ger feedback till eleverna, även 

kallat återkoppling. Återkoppling kan bäst förklaras om man föreställer sig ett gap, där 

återkopplingens syfte är att minska detta gap mellan var eleven befinner sig nu och var eleven 

ska vara (Sadlers 1989 se Hattie 2012, s. 155). Återkopplingens syfte är att föra en elevs 

lärande framåt, och detta kan till exempel gå till genom att en elev får kommentarer på en 

utförd uppgift. Det finns dessutom olika typer av återkoppling, och detta innebär att olika 

återkoppling kan vara olika effektiva och ha olika fokus. Det som avgör om en återkoppling 

är effektiv eller inte, är helt beroende på vart återkopplingen riktas. 

Hattie och Timperley (2007, s. 87) har gjort en distinktion mellan fyra olika typer av 

återkoppling som har olika fokus, vilket således gör de olika typerna av återkoppling till olika 

effektiva. Alla fyra typer av återkoppling kan var och en benämnas med en förkortning på två 

bokstäver; FT, FP, FR, och FS. De fyra typerna av återkoppling är följande: 

 Återkoppling om uppgiften (eng. Feedback about task [FT]) 

 Återkoppling om bearbetningsprocessen med uppgiften (eng. Feedback about the 

processing of the task [FP]) 

 Återkoppling om självreglering (eng. Feedback about self-regulation [FR]) 

 Återkoppling om person (eng. Feedback about the self as a person [FS]) 

Hattie (2012, s. 161) hävdar att återkoppling om uppgiften (FT) handlar om en återkoppling 

som är riktad på uppgiftsnivå, och är effektiv bara om återkopplingen fokuserar på 

information. Vidare innebär detta att återkopplingen behöver bidra med information om svaret 
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är rätt eller fel för att återkopplingen ska bli effektiv. Återkopplingen ska sedan leda till att 

eleven skaffar annan information eller mer information för att bygga upp sin nuvarande 

kunskap. Hattie (2012, s. 162) menar att denna typ av återkoppling är mycket vanligt 

förekommande i klassrum, där läraren ger återkoppling till eleverna för att påpeka rätt och fel 

svar eller be om annorlunda svar. Detta bör dock inte förväxlas med Dysthes (1999, s. 224) 

förklaring om det monologiska klassrummet, där elever kan betraktas som passiva och där 

läraren endast är ute efter rätt eller fel svar. Här handlar det i återkopplingen om att läraren 

har en strävan att förbättra det arbete eller den uppgift som eleverna utfört, med syfte att 

minska just gapet mellan var eleven finner sig nu och var eleven ska vara. 

Återkoppling om bearbetningsprocessen (FP) går ut på att läraren ger återkoppling som riktas 

mot de processer som eleverna använder för att utföra en uppgift eller ett arbete (Hattie 2012, 

s. 162). Denna typ av återkoppling kan leda till alternativa sätt för eleverna att bearbeta en 

uppgift. Det kan alltså vidare leda till att eleverna utvecklar inlärningsstrategier, nya strategier 

till informationssökning, eller att eleverna utvecklar strategier för att upptäcka misstag (Hattie 

2012, s. 162). Denna återkoppling riktad på processnivå menar Hattie är mycket effektiv 

eftersom elever utvecklar strategier, vilket i bästa fall även leder till ökar självförtroende inför 

uppgiften. Ett exempel som Hattie (2012, s. 163) lyfter är följande kommentar som 

karakteriserar återkoppling om bearbetningsprocessen: ”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?” 

Återkoppling om självreglering (FR) är en återkoppling som är mycket effektiv. Den är 

fokuserad på elevens egen uppföljning av sin inlärningsprocess och självstyrningen av 

lärandet. Denna typ av återkoppling har en tendens att stärka självförtroendet hos eleverna 

eftersom den bland annat kan hjälpa eleverna att utvärdera sig själva (Hattie 2012, s. 163). 

Återkopplingen ger med andra ord möjligheten till eleverna att de själva får följa upp sitt 

lärande, och själva minska gapet mellan var eleven befinner sig nu och var eleven ska vara. 

Ett exempel som Hattie (2012, s. 163) tar upp om hur denna återkoppling kan se ut är 

följande: ”Jag är imponerad över hur du gick tillbaka till början av meningen när du fastnade 

på det här ordet – men i det här fallet hjälpte det inte. Vad skulle du kunna göra mer? När du 

kommit fram till vad det betyder vill jag att du berättar för mig hur säker du är och varför”. 

Här menar Hattie att denna återkoppling vidare tränar elevers metakognitiva förmåga. 

Metakognition kan bäst förklaras som när en elev blir medveten om det egna tänkandet och 

det egna lärandet (Wiliam 2013, s. 162).  
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Metakognition är en term som myntades av Flavell 1976 (Wiliam 2013, s. 161), där termen 

innefattar allt aktivt reglerande och kontrollerande som eleven självmant gör, med syftet att ta 

det egna lärandet framåt. Återkoppling om självreglering ger därför eleven möjligheten att bli 

medveten om den egna kunskapen. Återkopplingen ger även eleven medvetenhet om vad hon 

kan göra och medvetenhet om den egna kognitiva begåvningen. Forskning har visat att elever 

som är självreglerande och styr det egna lärandet är de mest effektiva eleverna (Butler & 

Winne 1995 se Wiliam 2013, s. 162). Wiliam (2013, s. 162) gör därför en koppling mellan 

metakognitiv förmåga och prestation, där han hävdar att elever som faktiskt tränats i att 

använda den metakognitiva förmågan ökar sina prestationer avsevärt. Han menar även att 

elever som tränats i den metakognitiva förmågan också kan generalisera sina kunskaper till 

andra områden och nya situationer. 

Återkoppling om person (FS) är den typ av återkoppling som är minst effektiv av de fyra 

typerna av återkoppling. Detta beror på att återkopplingen riktas till eleven som person, och 

saknar helt information som är uppgiftsrelaterad (Hattie 2012, s. 164). Exempel på 

återkoppling om person är kommentarer såsom ”Bra gjort” eller ”Du är en jättebra elev” 

(Hattie 2012, s. 164). Dessa två exempel innehåller i ringa mån information om hur uppgiften 

utförts eller vad som till exempel skulle kunna förbättras. Hattie och Timperley (2007, s. 97 

menar att oavsett vilken typ av återkoppling som ges till en elev, så har återkopplingen ingen 

effekt om den inte är kopplad till något innehåll. Den enda effekt som denna återkoppling kan 

tänkas göra är att förändra en elevs attityd till ett arbete, såsom att till exempel ge beröm 

(Hattie & Timperley 2007, s. 96).  

Generellt kan återkoppling ses, utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande, att eleven har 

tidigare kunskap (assimilation), för att sedan efter att ha fått återkoppling ändra sin 

uppfattning för att kunna ta till sig ny information (ackommodation) (Pinter 2006, s. 6). Det är 

genom assimilation och ackommodation som förståelse skapas, som sedan är själva lärandet, 

enligt det kognitiva perspektivet (Pinter 2006, s. 6). 

5.1.4 Strategi 4 – Eleverna som läranderesurser 

Den fjärde nyckelstrategin innebär att kamraterna är läranderesurser för varandra för att föra 

varandras lärande framåt. Detta innebär vidare att eleverna engageras att hjälpa sina kamrater 

med deras arbeten, och detta genom just kommunikation. När vi människor kommunicerar 

med varandra så kommer våra tankar i uttryck genom språket vi använder, vilket således 

betyder att det är genom kommunikation som vi kan utbyta tankar med varandra (Säljö 2000, 
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s. 191). Genom interaktion med andra kan vi alltså tillägna oss kunskap, precis som elever 

kan göra om de hjälper varandra, vilket Wiliam (2015, s. 177) menar är ett effektivt sätt att 

arbeta på. Den fjärde nyckelstrategin kan således kallas för kamratrespons eller 

kamratbedömning, vilket mer specifikt innebär att eleverna både kan bedöma och ge respons 

på varandras arbeten (Wiliam 2015, s. 182). Dessutom går återkoppling också in på denna 

nyckelstrategi, eftersom kamratrespons är likartad återkoppling som eleverna ger varandra. 

När eleverna ger återkoppling på varandras arbeten kan återkopplingen även här kategoriseras 

in i vilken av de fyra typerna av återkoppling det handlar om (se nyckelstrategi 3). En 

problematisk aspekt som Granekull (2016, s. 7) lyfter fram i sin avhandling är att eleverna för 

det mesta ger återkoppling som är inriktad på uppgiften, och att eleverna därför behöver 

tränas mer i att arbeta med kamratrespons. Granekull menar vidare att det är lärarens uppgift 

att informera eleverna om de fyra olika typerna av återkoppling och vilken effekt var och en 

har, så att eleverna framgångsrikt kan använda dessa på sina kamrater. 

Hattie (2012, s. 110) talar om social trygghet på skolor och menar att det är en väsentlig faktor 

att eleverna kan ta hjälp av varandra i olika uppgifter. Wiliam (2013, s. 147) menar på en 

liknande aspekt där han lyfter att elever som arbetar med varandra har en djupgående verkan, 

bland annat genom just social sammanhållning, men även på ett kognitivt plan. När en elev 

stöttar en annan elev så kan hon lära sig i lika bred grad som hon undervisar (Hattie 2012, s. 

111). 

5.1.5 Strategi 5 – Självreglerat lärande 

Den sista och femte nyckelstrategin har som syfte att frambringa en insikt hos den enskilda 

eleven om det egna lärandet, att förbättra det, och för att självständigt kunna ta sig framåt till 

målen (Wiliam 2013, s. 171). Denna nyckelstrategi kan beskrivas som strategin för 

självbedömning, eller självstyrt lärande, eller också självreglerat lärande (eng. self-regulated 

learning). Wiliam (2013, s. 162) menar att denna nyckelstrategi är ett mycket kraftfullt 

instrument att ta hjälp av för att eleverna ska träna på den metakognitiva förmågan. Då 

metakognition kan förklaras som när en individ blir medveten om det egna sättet att tänka och 

det egna lärandet, kan den femte nyckelstrategin ge möjligheten för eleverna att reflektera 

kring den egna inlärningen. 

Denna nyckelstrategi rör inte enbart bedömning av det egna arbetet, trots att detta också kan 

göras. Wiliam (2013, s. 161) poängterar att nyckelstrategin mycket handlar om att den 

självständiga eleven styr det egna lärandet och tänkandet, och har förmågan att reglera det 



 

23 

 

egna lärandet genom att till exempel använda inlärningsstrategier. I föreliggande studie 

kommer begreppen självstyrt lärande och självreglerat lärande att användas när det syftas till 

denna femte nyckelstrategi, eftersom uppsatsförfattaren själv uppfattar en ytterst liten skillnad 

mellan begreppen. 

Enligt Butler och Winne (1995, s. 248) är de elever som är självstyrda också mest effektiva. 

Självstyrda elever har en medvetenhet om kvalitén på deras egen kunskap, motivationen, 

övertygelserna och den kognitiva bearbetningen. Denna typ av medvetenhet menar Butler & 

Winne (1995, s. 248) främjar elevers prestation och engagemang. För att en lärare ska kunna 

utveckla elevers förmåga att styra det egna lärandet är förutsättningen dock att eleverna är 

medvetna om målet med en uppgift (Butler & Winne 1995, s. 225). Även Wiliam (2015, s. 

164) menar på detta då han påpekar att självreglerat lärande inbegriper att eleverna är ägare 

över den egna lärandeprocessen och det egna arbetet. Det i sin tur leder till att eleverna bär ett 

ansvar över att förstå lärandemålen och ser till att nå dessa. Om en elev däremot inte har en 

tydlig bild av vad som förväntas av henne, blir det således svårt för henne att ta ett ansvar 

över det egna lärandet (Lundahl 2011, s. 90). Eftersom nyckelstrategierna följer en 

kronologisk ordning blir det således naturligt i formativ bedömning att det självreglerade 

lärandet har som villkor att målen är tydliggjorda för eleverna innan. 

Wiliam (2013, s. 171) menar att lärarens roll är avgörande för att det ska finnas en miljö där 

lärande sker, men att det endast är elever som kan skapa lärande. Barn ska ses vara i centrum, 

och där det enbart är barnen själva som styr den egna utvecklingen, precis som det kognitiva 

perspektivet på lärande förespråkar (Säljö 2000, s. 58-59). Därför är denna sista och femte 

nyckelstrategin grundad i synen om att eleverna själva ska styra det egna lärandet, och ska 

vara medvetna om den egna inlärningen. 

5.2 Teorireflektion 

Gemensamt för nyckelstrategierna att tydliggöra målen (1), återkoppling (3), kramratrespons 

(4) och självstyrt lärande (5), är att de tre sistnämnda inte går att använda framgångsrikt av 

läraren eller eleverna om inte målen är tydliggjorda tidigare. Eftersom Wiliams (2010) 

nyckelstrategier bygger på varandra så förutsätter alltså återkoppling, kamratrespons och 

självstyrt lärande att den första nyckelstrategin är på plats för alla tre aktörerna (lärare, elev 

och kamrat). 
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Då exempelvis återkoppling är en nyckelstrategi som syftar till att föra lärandet framåt, 

förutsätter nyckelstrategin således att målen är kända, om lärandet överhuvudtaget ska kunna 

tas framåt mot någonting (Jenner 2004, s. 42). Detsamma gäller för kamratrespons och 

självstyrt lärande, där eleverna i samarbete med varandra eller i självständiga uppgifter 

behöver känna till målen för att ta sig framåt mot någonting. När eleverna är medvetna om 

målen får de en förståelse för vad som förväntas av dem, vilket hos återkoppling, 

kamratrespons och självreglerat lärande har visat sig öka elevernas motivation (Jenner 2004, 

s. 42). 

Gemensamt för nyckelstrategierna belägg för lärande (2) och återkoppling (3) är att läraren 

innan återkopplingen behöver veta vad eleverna redan kan och var de befinner sig. Skulle 

dessa två nyckelstrategier inte bygga på varandra, så skulle risken finnas att läraren ger 

återkoppling som inte gör någon nytta eller inte tar elevernas lärande framåt. Hela poängen 

med dessa två nyckelstrategier är att läraren först har belägg om elevernas lärande, och 

därefter baserar återkopplingen på elevernas nuvarande kunskap. Om läraren å andra sidan 

inte skulle ha något underlag att utgå från, så skulle läraren inte heller kunna ge berikande 

återkoppling, eftersom det inte finns någonting att återkoppla till (Wiliam 2015, s. 85). 

6. Material och metod 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för studiens undersökningsmetoder. Urval, 

avgränsningar, genomförande, bearbetning och analysmetoden kommer även att redogöras 

för. Studien innehåller kvalitativa metoder i form av observationer. I avsnittet redovisas även 

för studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden. 

6.1 Analysmetod 

För att analysera datamaterialet från observationerna och ljudinspelningarna användes en 

kategorisering som utgick från Wiliams (2013) tre aktörer (lärare, elev och kamrat) samt tre 

processer (vart eleven är på väg, var eleven befinner sig nu, och hur eleven ska komma dit). 

De tre processerna samt de tre aktörerna operationaliserades genom ett 

kategoriseringsschema, som ses i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Kategoriseringsschema baserad på formativ bedömning (Wiliam 2013). 

 Vart eleven är på väg Var eleven är nu Hur eleven kommer vidare 



 

25 

 

Lärare Läraren delar med sig 

av kunskapskraven 

Läraren tar del av 

elevernas kunskaper 

Läraren låter eleverna veta 

hur de kan förbättra sig 

Elev Eleven ka få ta del av 

kunskapskraven 

Eleverna delar med 

sig av sina 

kunskaper 

Eleven vet hur han/hon själv 

kan förbättra sig 

Kamrat Kamrat ser till att 

kamrater tar del av 

kunskapskraven 

Kamrat tar del av 

kamraters kunskaper 

Kamrat låter andra kamrater 

veta hur de kan förbättra sig 

 

Schemat (se tabell 2) innebär de grundläggande kategorier för lärande som Wiliam (2015) 

konstruerat, och valdes i denna studie att användas som en analysmetod, då det är dessa 

principer som ingår i den formativa bedömningen. Schemat bygger således på teorier om vad 

som kännetecknar formativ bedömning, där varje aktör enligt Wiliam (2015) gör följande i 

formativ bedömning: 

 Läraren delar med sig av kunskapskraven, tar del av elevernas kunskaper och låter 

eleverna veta hur de ska förbättra sig 

 Eleven tar del av kunskapskraven och delar med sig av sina egna kunskaper, samt vet 

hur han/hon kan förbättra sig 

 Kamraterna ser till att andra tar del av kunskapskraven, tar del av varandras kunskaper 

och låter varandra veta hur de kan förbättra sig 

Utifrån kategoriseringsschemat har datamaterialet först behövts sorteras, därefter reducerats 

och sedan argumenterats (Ahrne & Svensson 2015, s. 220). När materialet skulle sorteras 

bemöttes det som kallas för kaosproblemet. Detta innebär problemet med oordning och 

oöverskådlighet. Ordning skapades genom att bli förtrogen med materialet, och då upptäcktes 

olikheter och nyanser. Ljudinspelningarna fick därför lyssnas om flera gånger. Senare började 

den initiala kodningen av datamaterialet, och detta innebar att materialet kommenterades 

spontant, utan att ha helheten i åtanke. Delar av ljudinspelningarna plockades ut och kodades 

selektivt. På detta sätt övergick analysen just till en selektiv kodning (Ahrne & Svensson 

2015, s. 224) och olika mönster började bli synliga i materialet. När olika mönster började ta 

form kunde dessa på nytt sättas in i kategorierna i schemat för att kontrollera och säkerställa 

att empirin analyserades korrekt utifrån kategorierna (tabell 2). 
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Senare blev det en nödvändighet att reducera empirin, och detta besvarar 

representationsproblemet. Detta innebär problematiken i att visa allt och därmed representera 

materialet i dess helhet (Ahrne & Svensson 2015, s. 220). Efter att empirin satts in i 

kategorierna i schemat, blev det nödvändig att materialet sållades och beskars. Detta för att all 

empiri inte var relevant, med avseende på vad studien främst vill uppmärksamma utifrån den 

tidigare forskning och teori som presenterats. 

Genom att det empiriska materialet sätts i relation till tidigare kunskap, kommer slutligen 

tesen om argumentation (Ahrne & Svensson 2015, s. 232). Det finns alltså en förhoppning om 

att argumentationen för detta arbete kan formulera ett självständigt bidrag, till skillnad från att 

endast redovisa studiens empiri. 

6.2 Kvalitativ metod 

Det finns olika undersökningsmetoder att använda sig av i det etnografiska fältarbetet, 

beroende på vilket intresse forskaren har och vad forskaren vill analysera och förstå. 

Metoderna kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa data innebär ofta en 

mätning eller beräkning, medan kvalitativa data inte går att mäta på samma sätt (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 9-10). Med kvalitativa data kan det endast konstateras att data finns, och 

hur den fungerar och i vilka situationer den förekommer (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). 

Kvalitativa metoder innebär bland annat observationer, genom vilket en forskare kan 

undersöka vad och hur människor gör någonting eller vad människor säger eller på annat sätt 

kommunicerar (Ahrne & Svensson 2015, s. 109-110). Denna studie har valt observation som 

metod för insamling av det empiriska materialet. 

6.2.1 Öppen observation 

I föreliggande studie användes en variant av observation som kallas för en öppen observation, 

vilket innebär att informanterna fick information om studien och dess intentioner (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 99). Observationerna som utfördes skulle ske i samband med lektioner som 

var avsedda för eleverna, och därför valdes en passiv och iakttagande roll under 

observationerna. En iakttagande observation innebär att forskaren som iakttar ett 

händelseförlopp eller en händelse, gör detta utan störa eller göra intrång i skeendet (Ahrne & 

Svensson 2015 s. 100). Dock kvarstår det faktum att observatören ändå var närvarande under 

observationen, och informanterna var medvetna om studien. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat, eftersom det finns en möjlighet att människor som blir föremål för forskning gör på 

ett annat sätt när de vet att de blir observerade (Ahrne & Svensson 2015, s. 8). 
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I studien användes även ljudinspelning vid varje observationstillfälle, där mobiltelefon 

användes för att kunna spela in ljud. Även detta har sina för- och nackdelar som kan 

diskuteras. Nackdelarna kan ha varit att resultatet i studien kan ha påverkats av det faktum att 

informanterna var medvetna om att allt som sades skulle finnas inspelat. Precis som nämnts 

tidigare, kan människor göra på ett annat sätt när de vet att de blir observerade (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 8), men nu blev de dessutom ljudinspelade. Fördelarna är att analysarbetet 

av materialet har underlättats, eftersom inspelningar kan fånga moment som observationer 

kan ha svårt att uppmärksamma (Ahrne & Svensson 2015, s. 114).  

6.3 Generaliserbarhet och trovärdighet  

För att få en fullständigar bild av det som man undersöker kan en forskare göra detta genom 

att kombinera olika datainsamlingsmetoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Detta är en 

svaghet som kan lyftas med föreliggande studie, eftersom studien endast använder sig av en 

metod. Föreliggande studie kan inte heller tyvärr generera någon större generaliserbarhet, då 

studien genomförs i en för liten omfattning. En svaghet som brukar lyftas inom kvalitativ 

forskning är den bristande generaliserbarheten, med andra ord möjligheten att kunna säga 

någonting om en större population eller en annan miljö (Ahrne & Svensson 2015, s. 26). För 

att studien däremot ska kunna göras trovärdig kommer studien att utgå ifrån två principer: 

transparens och återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Studien kommer 

därför tydligt att redogöra för forskningsprocessen, och dessutom att diskutera de svagheter 

som kan förekomma i studiens utformning. Detta för att en forskningstext som är transparens 

inverkar på studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Föreliggande studie 

kommer även att återkoppla till fältet, där de personer som studerats kommer att få ge sina 

synpunkter på studiens resultat. 

6.4 Urval och avgränsning 

I studien har både lärare och elever deltagit, som även valts utifrån specifika kriterier för 

urval. Genom personlig kontakt samt mail har förfrågan till skolor gjorts. Enbart lärare som är 

legitimerade att undervisa i ämnet geografi har tillfrågats. Totalt genomfördes nio stycken 

observationer på de olika skolorna, och de skolor som lärarna var verksamma på valdes 

utifrån ett urval med avseende på lättillgänglighet. Detta innebär att uppsatsförfattaren själv 

har haft en yrkesverksam relation till skolorna och lärarna. Detta har varit till en fördel 

eftersom informanterna då fick bli observerade av någon som de kände. 
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Den avgränsning som gjorts i studien, är att mellanstadium-klasser undersökts. Anledningen 

till en avgränsning till mellanstadiet grundar sig på flera faktorer. Bland annat har det visat sig 

att forskningsområdet kring formativ bedömning i geografiämnet, med avseende på just 

mellanstadiet, är mycket begränsad. Dessutom finns intresset hos uppsatsförfattaren att 

undersöka de årskurser som författaren själv utbildas i linje med. Varför studien avgränsar sig 

till just nio lektioner som observerades, är för att studien vill säkerställa att tillräckligt med 

empiriskt material samlas in, för att studien senare ska kunna besvara dess frågeställningar. 

Studien avgränsar sig även till att endast observera lektioner som sker inomhus. Även detta 

för att lättare kunna besvara studiens frågeställningar. 

Observationerna som utfördes gjordes på de skolor där uppsatsförfattaren själv tidigare arbetat 

eller vikarierat på. Dessa val av skolor har fördelar och nackdelar som kan diskuteras. Det kan 

finnas nackdelar med att observera lärare som observatören har en relation till, men trots detta 

har fördelarna varit övervägande i detta fall. Eftersom kontakten redan fanns mellan 

uppsatsförfattaren och lärarna som skulle komma att observeras, var det därför lätt att få 

lärarna att medverka i studien och observationerna. Den främsta fördelen med 

observationerna var att uppsatsförfattaren redan kände lärarna, men även till viss del eleverna. 

Den så kallade forskareffekten innebär att människors beteende påverkas av vetskapen om att 

en forskare är närvarande och antecknar samt observerar (Ahrne & Svensson 2015, s. 100). 

Därför fanns det en förhoppning från författarens sida om att observationerna inte skulle 

påverka lektionerna om eleverna kände författaren. 

6.5 Genomförande av observationer 

Rektorer och lärare tillfrågades om godkännande för att undersökningen skulle få göras på de 

valda skolorna. För att få en bestämd tidpunkt för när observationerna kunde genomföras, 

bestämdes detta i samråd med lärarna i ämnet geografi. Elevernas vårdnadshavare fick en 

förfrågan om godkännande, där föräldrarna kunde svara om deras barn fick bli observerade 

samt ljudinspelade. Förfrågan om vårdnadshavarnas godkännande gjordes både genom en 

fysisk blankett samt mejl (se bilaga 1). Den fysiska blanketten skickades till föräldrarna 

genom eleverna, som sedan tog hem dessa. Vårdnadshavarna fick ungefär två veckor på sig 

att komma med ett besked.  

Trots att uppsatsförfattaren kände till de flesta elever, fanns det elever som uppsatsförfattaren 

inte kände till lika mycket. Därför fick anledningen till uppsatsförfattarens närvaro i 

klassrummet förklaras för eleverna vid två olika tillfällen. Den första förklaringen gavs när de 
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fysiska blanketterna delades ut till eleverna som vårdnadshavarna skulle få. Den andra 

förklaringen gavs på nytt strax innan den första observationen skulle genomföras. Syftet med 

att förklara detta för eleverna var att de muntligt skulle få höra studiens intentioner, samt att 

eleverna gavs en möjlighet att skapa sig en bild av vem forskaren är. Detta menar Ahrne och 

Svensson (2015, s. 103) är ett sätt att öka tillträdet till fältet. 

6.5.1 Observationsschema 

Innan observationerna genomfördes, utformades ett observationsschema (se bilaga 2). 

Observationsschemat baserades på Wiliams (2015) tre aktörer (lärare, kamrat och elev) och de 

tre processerna (vart eleven är, vart eleven ska, och hur eleven tas dit). Observationsschemat 

utgår från en korsning av alla tre aktörer och alla tre processer där tidpunkt och på vilket sätt 

en händelse uppträdde. Tidpunkt anges i observationsschemat för att lokalisera när händelser 

sker under lektionen. Detta för att nyckelstrategierna bygger på varandra och följer en 

kronologisk ordning. Det kan således vara värdefull information om exempelvis en händelse 

som antas vara tydliggörandet av målen uppträder strax innan lektionen är slut, när händelsen 

enligt formativ bedömning bör ske tidigt under lektionen. Hur en händelse uppträder anges i 

observationsschemat i syfte att kartlägga på vilket sätt de tre processerna uppträder mellan de 

tre aktörerna. Detta för att kartlägga om exempelvis tydliggörandet av målen sker genom 

matriser, tavlan, muntligt eller genom sätt. Observationsschemat innehåller även rader där 

observatören fyller i lärarens eller klassens namn, lektionstillfället (siffra), samt start och 

avslut på lektionen som anges av klockslag. 

6.6 Etiska ställningstaganden 

Det finns särskilda regler och principer för hur forskning får bedrivas. Vetenskapsrådet (2002) 

har fastslagit vilka principer som gäller för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Denna studie följer således dessa krav och principer genom informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

De personer som medverkat i denna studie har alla informerats om studiens intentioner, vilket 

således är informationskravet. Personerna har själva beslutat om de ska delta i studien, och 

personerna har även meddelats om rätten att när som helst under studiens gång avbryta sin 

medverkan. Eleverna som deltagit i studien är under 15 år, vilket innebär att samtyckeskravet 

inhämtades från vårdnadshavare. Enskilda individers uppgifter har bevarats i studien, och 

redovisas således med fiktiva namn med syftet att skydda individerna. Detta görs för att 
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utomstående inte ska kunna identifiera de personer som medverkat, vilket också blir 

konfidentialitetskravet. 

Slutligen har de uppgifter om personerna som samlats in genom studien endast använts för 

forskningsändamål i denna studie. Detta är nyttjandekravet, då uppgifter om personerna inte 

använts för kommersiella ändamål som skulle påverka de enskilda individerna. Informanterna 

blev således informerade om att allt material kommer att förstöras när studien slutligen är 

klar. 

7. Resultat & Analys 

Resultatet kommer i detta avsnitt att redogöras för. Med syftet att göra texten mer levande 

finns citat återgivna med citattecken från de personer som observerats i studien. Resultatet 

kommer att analyseras utifrån det analysmetod som tidigare redovisats. Dessutom kommer 

resultatet att analyseras och diskuteras i förhållande till den tidigare forskning, teori och 

bakgrund som tidigare redogjorts för. 

7.1 Observationer 

Resultatet kommer att redovisas genom att lektionerna som observerades beskrivs i den 

ordning som Wiliams (2015) nyckelstrategier följer. På så sätt kommer lärarnas lektioner att 

redogöras för utifrån varje nyckelstrategi. Observationsschemat går att finna i bilaga 1. 

Resultaten från lärarnas lektioner analyseras därefter under samma rubriker, baserat på en 

nyckelstrategi i taget. Detta för att lättare kunna besvara studiens tredje frågeställning. 

Från början fanns 46 elever i de tre klasserna som planerades att observera, där dock ett 

bortfall på 11 elever resulterade i att 35 elever deltog i studien. Bortfallet berodde på att sex 

elevers vårdnadshavare inte kom med ett svar inom den avsatta tiden. Två elever var 

frånvarande på grund av sjukdom, och tre elevers vårdnadshavare nekade till undersökningen. 

Totalt genomfördes nio stycken observationer, där varje klass observerades under tre 

lektionstillfällen. De tre lärare som observerades var alla legitimerade lärare och undervisade i 

geografiämnet på mellanstadiet, där lärarna även angetts med fiktiva namn i studien för att 

skydda informanternas anonymitet. Elevernas namn kommer däremot inte att vara fiktiva. När 

elevers uttalanden citeras eller handlingar redovisas så kommer beteckningarna elev, 
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elevparen, eleverna samt elevgrupperna att hänvisa vilka olika elever som det anvisas till. 

Detta görs för att även skydda elevernas anonymitet. 

Lärare som observerades är följande: 

 Lärare 1, ”Ada”: Kvinna, varit verksam lärare i 4 år varav även 4 år som lärare i 

ämnet geografi på mellanstadiet. Eleverna i klassen som observerades bestod av 11 

elever, och eleverna gick i årskurs 6. 

 Lärare 2, ”Berit”: Kvinna, arbetat 16 år som lärare varav 9 år med undervisning i 

ämnet geografi för årskurs 6. Eleverna i klassen som observerades bestod av 10 

elever, och eleverna gick i årskurs 6. 

 Lärare 3, ”Carl”: Man, arbetat 11 år som lärare varav 6 år som geografilärare för 

årskurs 4-9.  Eleverna i klassen som observerades bestod av 14 elever, och eleverna 

gick i årskurs 5. 

Dessa lärare har alla olika mycket erfarenhet inom läraryrket, med avseende på antal år de 

varit verksamma. Ada är den lärare som kan ses vara relativt nyutbildad, och hon har utbildats 

i linje med Lgr11. Bea och Calle är däremot de lärare som till en början arbetat mot Lpo94, 

det vill säga den gamla läroplanen. Det hade därför även varit intressant att intervjua dessa tre 

lärare, för att kunna göra en jämförelse mellan deras medvetenhet kring formativ bedömning, 

och huruvida den skiljer sig åt mellan lärarna. Detta kommer dock inte göras i föreliggande 

studie, med avseende på tidsramen för studien, men kan vara en önskan till vidare forskning 

(se avsnitt 8. Slutsatser och slutdiskussion). 

7.2 Resultat – Nyckelstrategi 1 

7.2.1 Adas tre lektioner 

Under Adas första lektion förklarar hon för eleverna att de ska få se ett avsnitt ur en serie. 

Innan avsnittet förklarar hon även att eleverna ska anteckna under tiden som avsnittet är på, 

för att notera vilka länder och städer avsnittet visar. Några elever frågar Ada varför de 

behöver anteckna, varpå Ada säger ”Ni får se efter, jag vill att ni antecknar nu bara så får ni se 

sedan vad vi gör”. Efter filmen låter Ada eleverna veta vad de ska använda anteckningarna 

till. Några elever uttrycker då ”Hann inte skriva ned allting” och ”Jag antecknade typ helt fel 

saker”. 
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Under Adas andra lektion avlutar eleverna den skrivuppgift de fått. Ada skriver sedan upp 

den nya uppgiften på tavlan innan eleverna får titta på nästa avsnitt. Ada förklarar ”[…] så 

kan ni titta här så att ni inte glömmer instruktionerna (pekar på tavlan)”. När eleverna tittat 

klart på avsnittet får eleverna börja med en ny uppgift, där eleverna ska skapa ett reklamblad 

om en stad. Under arbetets gång uttrycker några elever ”Fattar inte hur vi ska skriva”, ”Hur 

mycket ska man skriva?” och ”Det är tråkigt, kan inte vi arbeta i Publisher istället?”. 

Under Adas tredje lektion fortsätter eleverna arbeta med reklambladet som sedan redovisas. 

Efter redovisningen förklarar Ada för eleverna vad eleverna skulle visa för kunskaper med 

reklambladen, och att hon hoppas eleverna haft roligt med uppgiften. 

7.2.2 Berits tre lektioner 

Berits första lektion börjar med att Berit förklarar för eleverna att de ska börja med ett nytt 

moment, och ber sedan en elev dela ut matriserna till de andra eleverna. Berit säger att 

eleverna ska följa med i matrisen medan Berit läser upp den. Efter att Berit läst upp matrisen, 

ber hon eleverna förtydliga vad målet skulle kunna innebära enligt dem. Berit omformulerar 

därefter målet genom att skriva det på tavlan. Här ber hon även eleverna hjälpa henne med 

formuleringen av målet: ”Hur skulle vi kunna skriva?”. 

Flera elever tittar på matrisen under tiden de skriver, medan vissa andra elever varken tittar på 

matrisen eller tavlan. Under skrivandet uttrycker några elever ”Jag vet inte om jag gör rätt” 

och ”Är det här bra Berit?”. Dessa elever var också de elever som inte tittade på matrisen eller 

tavlan. Det svar Berit ger eleverna är att hänvisa de till matriser, då hon påpekar att allt står 

där. Berit påpekar för eleverna att även spara matrisen för kommande lektioner. 

Under Berits andra och tredje lektion fortsätter eleverna att bearbeta sina texter. Berit 

uppmanar även under andra och tredje lektionen eleverna att titta i matrisen. Hon säger bland 

annat ”Här har du det, titta här (pekar på matrisen)”. Hon förklarar för klassen att titta på 

uppgiften noga, och följa i matrisen ifall eleverna är osäkra på om de skriver rätt. 

7.2.3 Carls tre lektioner 

Carls första lektion börjar med att han ber eleverna titta på tavlan där kunskapskravet redan 

står skrivet på tavlan. Carl läser upp kunskapskravet för eleverna och berättar sedan vad 

eleverna ska få göra, därefter frågar han ”Har ni några frågor om det här?”. Här är det ingen 

elev som svarar. 
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Carl förklarar sedan vilken uppgift eleverna ska få, vilket är en text med tillhörande frågor om 

avfall i vardagen. Under första lektionen tittade eleverna flera gånger på tavlan där 

kunskapskravet stod skrivet under tiden som de arbetade med texten och frågorna. Flera 

elever frågade varandra frågor om uppgiften, och många elever hänvisade sina kamrater till 

målet som stod på tavlan.  

Under Carls andra och tredje lektion står kunskapskravet inte kvar på tavlan. Under andra 

lektionen fortsätter eleverna att arbeta med texten, och under tredje lektionen berättar Carl om 

den nya uppgiften eleverna ska få göra. Till detta uttalar sig några elever genom att säga ”Det 

är tråkigt” samt att de hellre vill spela elevspel. 

7.2.4 Analys – Nyckelstrategi 1 

Under Adas första lektion tydliggörs varken mål eller kunskapskraven för eleverna. Elever 

frågar Ada varför de skulle anteckna under serien, och senare framkommer det dessutom att 

elever antecknat fel saker. Det kan tolkas som att eleverna inte antecknade rätt saker eftersom 

eleverna inte visste vilket syfte antecknandet hade. Detta kan kopplas till Wiliam (2013, s. 

171) som menar att målet ska klargöras för eleverna tidigt i undervisningen, eftersom 

aktiviteterna som följer därefter förutsätter att eleverna förstår varför de gör uppgifterna. 

Utifrån Wiliams (2013) första nyckelstrategi kan det ses som att strategin inte gjordes under 

Adas första lektion. Däremot tydliggjorde Berit målet med det som eleverna skulle lära sig 

tidigt i undervisningen, liksom Carl gjorde. 

Carl läste upp kunskapskravet under hans första lektion, där han dessutom frågade om 

eleverna hade några frågor. Eftersom eleverna här inte svarade, kan det tolkas som att ingen 

elev hade frågor, och att målet var begripligt och realistiska. Jenner (2004, s. 45) menar att 

målen ska vara realistiska för eleverna, om eleverna ska känna att målen går att nå. Det är 

däremot svårt att veta om eleverna upplevt målen som realistiska eller inte, eller om eleverna 

var tysta under Carls fråga på grund av andra anledningar. Detta kan ses som en problematik i 

studien eftersom ingen tolkning helt kan göras. 

Berit började sin första lektion genom att eleverna fick ta del av matriser, vilket Lundahl 

(2011, s. 93) menar är ett bra sätt att få målet förtydligat för elever, eftersom matriser 

konkretiserar kunskapskrav. Wiliam (2015, s. 25) poängterar att elever bör inkluderas i att ta 

del av målet, vilket Berit gjorde genom att låta eleverna omkonstruera målet. Eftersom Berit 

såg till att målet blev uppmärksammat av eleverna precis i början av lektionen, kan det antas 
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precis som Wiliam (2013, s. 171) menar, att eleverna senare förstod varför de höll på med den 

aktivitet som de gjorde. 

Fancourt (2008, s. 284) pekar på att det är lärarens uppgift att se till att eleverna tar del av 

målen om eleverna inte själva gör detta. Detta stämmer inte överens i Adas fall, eftersom 

eleverna i början av första lektionen ville veta syftet med antecknandet var, och Ada 

tydliggjorde inte syftet med denna uppgift. Däremot stämmer detta överens vid Berits fall, då 

Berit under alla hennes lektioner uppmanade eleverna att ta del av matrisen. Vid Carls fall 

stämmer detta endast under hans första lektion, eftersom kunskapskravet inte fanns kvar på 

tavlan under andra och tredje lektionen. 

Under Adas andra lektion fick eleverna inte heller ta del av målet eller kunskapskraven. 

Elever uttryckte under både Adas och Carls lektioner att uppgifterna bland annat var tråkiga 

eller att de inte förstod vad de skulle skriva. Dessa uttalanden skulle ur ett kognitivt 

perspektiv på lärande kunna förklaras som att eleverna behövde bli medvetna om ett mål för 

att motivation skulle infinna sig (Jenner 2004, s. 42). Precis som eleverna under Adas och 

Carls lektion menar att uppgifterna var tråkiga, menade eleverna i Weedens (2007, s. 72) 

studie. I Weedens (2007, s. 72) studie framgick det att elever hävdat att geografiundervisning 

inomhus saknar ett syfte och därför inte är lika motiverande. Eftersom Ada inte tydliggjorde 

syftet med lektionen skulle det kunna ses vara en faktor som bidragit till att eleverna upplevde 

uppgiften som tråkig. Dock skrev Ada upp instruktionerna inför uppgiften på tavlan under 

andra lektionen, men enligt Wiliams (2015, s. 43) första nyckelstrategi ska målet med en 

aktivitet klargöras, om eleverna ska förstå poängen med uppgiften. Det som Ada skrev upp på 

tavlan var varken målet med vad som skulle läras, eller ett kunskapskrav. 

Under Adas tredje lektion delar hon däremot med sig av hennes förväntningar för vad 

eleverna skulle visa genom reklambladen. Detta kan ses som att Ada tydliggjorde målet med 

uppgiften. Det kan vidare tolkas i enlighet med Lundahls (2011, s. 90) mening om att elever 

behöver veta målen för att förstå vad som förväntas av dem. Den problematik som uppstår i 

Adas fall är att hon tydliggjorde vilka kunskaper eleverna skulle visa efter att eleverna utfört 

själva uppgiften. Detta är enligt Wiliams (2013) första nyckelstrategi för sent för att klargöra 

målen, eftersom eleverna redan börjat med aktiviteten. 

Carl var den lärare som inte gjorde om kunskapskravet till varken matris eller genom att 

förklara detta tydligare för eleverna. Detta kan liknas vid resultatet från Tiknaz och Suttons 

(2006, s. 337) studie, där det framkom att många lärare lät bli att förenkla kunskapskraven till 
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matriser eftersom lärarna upplevde kunskapskraven för svåra för att kunna förenklas. I denna 

studie gick det däremot inte att observera huruvida Carl ansåg kunskapskraven för svåra, och 

om det var därför han valde att inte förenkla kunskapskraven. Det kan därför konstateras att 

kunskapskraven inte tydliggjordes något ytterligare för eleverna under Carls lektion. 

 

7.3 Resultat – Nyckelstrategi 2 

7.3.1 Adas tre lektioner  

Under Adas första lektion får eleverna efter att ha tittat på avsnittet diskutera i helklass vad 

avsnittet handlade om. Ada frågar eleverna hur de resonerade, bland annat sade hon ”Hur 

tänker du nu?” och ”Menar du att det hade blåst mindre då?”. Under tiden som elevparen 

skriver texterna går Ada runt i klassrummet och frågar elever: ”Hur går det?”, ”Vet ni vad ni 

ska göra?” och ”Har ni koll på läget?”. Några elever svarar då ”Vi förstår inte”. Till de elever 

som inte förstår ber Ada eleverna samarbeta och hjälpas åt. Innan eleverna går ut på rast tar 

Ada elevernas texter, då hon även säger ”Jag ska kika på vad ni har skrivit för spännande”. 

Under Adas andra lektion får eleverna tillbaka sina texter, och Ada meddelar då ” […] har 

tittat på era texter och jag märkt att ni behöver beskriva lite mer om kulturlandskapet där”. 

Eleverna får sedan lägga till beskrivningar om kulturlandskap i texterna. När eleverna skrivit 

klart, diskuterar klassen varandras texter innan de får titta på nästa avsnitt i serien. 

Efter avsnittet frågar Ada eleverna hur de tänker och resonerar kring avsnittet och platserna 

som visades. Ada frågar även vilka platser i serien eleverna känner igen eller har besökt. 

Eleverna börjar då prata om länder och städer de besökt, varpå Ada ber eleverna lugna ned sig 

och att de får prata mer om semesterorter senare. Eleverna får sedan sätta sig i grupper och 

arbeta. När Ada går runt och frågar hur det går, uttrycket några elever att lektionen är rolig. 

Under Adas tredje lektion får eleverna göra klart sina reklamblad och redovisar dessa för de 

andra grupperna, innan de ser på nästa avsnitt. 

7.3.2 Berits tre lektioner 

Under Berits första lektion låter hon eleverna själva förtydliga vad målet skulle kunna 

innebära, där elever får förklara vad detta innebär enligt dem. Under tiden som eleverna under 

lektionen arbetar med de egna texterna, går Berit runt i klassrummet och tittar på arbetena. 

Bland annat säger hon ”Går det bra?” och ”Utveckla det här”. 
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Berit går under den andra lektionen också runt och hjälper eleverna, där hon också frågar hur 

det går för de och hur de ligger till. Bland annat säger hon ”Här behöver du förklara lite mer”. 

Innan Berits andra lektion är slut förklarar hon att eleverna nästa lektion ska ge ”two wish and 

a star” på varandras texter. 

Under Berits tredje lektion uttrycker hon att det under förra lektionen upptäckt att några 

elever ligger lite efter, och att eleverna får göra ”two wish and a star” snabbt denna gång. 

Eleverna börjar ge feedback på varandras texter, samtidigt som Berit går runt och hjälper 

varje elevpar. 

7.3.3 Carls tre lektioner 

Eleverna under Carls första lektion fick läsa en text om avfall i vardagen och därefter svara på 

frågor. Medan eleverna läste texten och svarade på frågorna gick Carl runt i klassrummet och 

hjälpte elever som behövde ha hjälp. Innan första lektionen var slut gick Carl igenom frågorna 

med klassen. Carl bad en elev svara på varje fråga, där eleverna redogjorde för sina svar varpå 

Carl bekräftade svaren med ”Nope, någon annan?” och ”Ja men exakt” samt ”Stämmer bra 

det”. 

Carls andra lektion är en fortsättning med texten och frågorna. Carl förklarar att eleverna 

under förra lektionen svarat fel på flera frågor, och därför behöver arbeta med kompisarna för 

att se vad de svarat. Eleverna sätter sig i grupper och börjar diskutera frågorna. Under tiden 

som elevgrupperna diskuterar går Carl runt och lyssnar på elevernas diskussioner. Under 

andra lektionen ber Carl eleverna på nytt redovisa sina svar men i grupp denna gång. De svar 

grupperna ger bekräftar Carl mestadels med ”Bra” och ”Exakt”. 

Under Carls tredje lektion förklarar Carl att eleverna återigen ska arbeta i grupp eftersom han 

märkte att det gick bättre på det viset. Eleverna sätter sig i grupper och får en ny text att läsa 

och diskutera utifrån givna frågor. Medan eleverna diskuterar ber Carl eleverna skriva ned 

gruppens slutsatser. Innan tredje lektionen är slut ber Carl eleverna ge de nedskrivna 

slutsatserna till honom för att han skulle titta om eleverna förstått poängen. 

7.3.4 Analys – Nyckelstrategi 2 

Enligt Wiliam (2015, s. 85) ska läraren ta reda på var eleverna befinner sig i deras lärande, 

och vad eleverna kan sedan tidigare för att läraren ska kunna bestämma nästa steg i 

undervisningen. Detta stämmer överens vid Adas fall, eftersom hon under andra lektionen 

uttryckte att hon upptäckt att eleverna behöver beskriva mer om kulturlandskap i texterna. 
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Utifrån den upptäckt som Ada gjorde kan det antas att Ada planerade den andra lektionen 

utifrån den kunskap eleverna visat i deras texter tidigare. 

Även vid fallet hos Berit och Carl kan det antas att de planerade nästa steg i undervisningen. 

Detta genom att Berit under tredje lektionen berättade att hon upptäckt att några elever ligger 

efter, och därför behövde ”two wish and a star” göras snabbare denna lektion. Under Carls 

både andra och tredje lektion menar Carl att han upptäckt att eleverna behöver varandra, samt 

att de arbetar bättre i grupp, och på det viset kan hans upptäckt ha påverkat planeringen. 

Wiliam (2010, s. 31) menar att belägg för lärande handlar om en grund för hur läraren går 

vidare med informationen för att förbättra undervisningen. Det belägg för lärande som Carl 

möjligen kunde få från sina elever, kan ha varit genom att han gick runt i klassrummet och 

lyssnade på vad eleverna diskuterade. Dock är det oklart om hans lyssnande påverkade hans 

lektionsplaneringar, eftersom detta inte direkt gick att observera.  

Ada däremot gick runt i klassrummet och frågade sina elever hur det gick för dem under 

första lektionen. Eleverna svarar då att de inte förstår. Här föreslår Ada att eleverna hjälps åt, 

vilket kan ses vara en handling från Adas sida där hon går vidare med den information hon 

precis fått, för att förbättra undervisningen. Även Berit frågade eleverna under första 

lektionen om det gick bra för dem, och vad eleverna kunde förbättra. Detta kan således antas 

vara belägg för lärande, eftersom Ada och Berit fick syn på vad det var eleverna eventuellt 

saknade kunskap i eller behövde förbättra. 

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

eleverna för att få fram vart eleverna befinner sig i sitt lärande, kan detta observeras hos alla 

tre lärare. Enligt Vingsle (2014, s. 45) är det viktigt att läraren uppmanar eleverna till att dela 

med sig av de egna svaren, eftersom läraren då kan se vad eleverna kan. Carl gjorde detta 

genom att under första och andra lektionen be eleverna redogöra för svaren. Ada och Berit 

ställde också frågor till eleverna för att få belägg om var eleverna befinner sig i deras lärande 

såsom Wiliam (2015, s. 85) hävdar. Ada och Berit förde även diskussioner för att få belägg 

om var eleverna befinner sig i lärandet, vilket Carl inte gjorde. 

Ada förde diskussioner genom att under hennes första lektion då hon frågade frågor, där 

eleverna fick förklara hur de tänkte och resonerade. Berit gjorde detta genom att under första 

lektionen låta eleverna komma med sina förkunskaper och förståelse om vad kunskapskravet 

skulle kunna innebära för eleverna. Både Ada och Berit lät klassrummet vara dialogiskt precis 
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som Dysthe (1999, s. 222) menar, där läraren då utgår från elevernas förkunskaper och 

erfarenheter för att bygga på en gemensam referensram.  

Den koppling som dessutom finns mellan Ada och Dysthes (1999, s. 222) mening kring 

erfarenheter, är att Ada gjorde en koppling till elevernas vardag. Precis som Weedens (2007, 

s. 71-72) studie visar att elever blir motiverade i geografiämnet om undervisningen knyter at 

till elevernas personliga upplevelser, kan det antas att Adas elever blev motiverade. Detta kan 

ses utifrån att eleverna uttryckte att lektionen var rolig. En trolig anledning till att lektionen 

var rolig enligt eleverna skulle kunna förklaras utifrån Jenners (2004, s. 43) mening om att 

motivationen påverkas av vilka intressen eller tidigare upplevelser en person har. 

Carl är den lärare som utgick minst från elevernas förkunskaper och erfarenheter för att bygga 

på en gemensam referensram i undervisningen, såsom Dysthe (1999, s. 222) menar. För att 

Carl skulle fått information om elevernas förkunskaper, erfarenheter eller vad de kan sedan 

tidigare, hade Carl behövt föra en dialog med eleverna. Hattie (Meehan 1979 se Hattie 2012, 

s. 103) menar att en lärardominerad undervisning består av en IRE-struktur, vilket Carl 

använde i sin undervisning. Genom att Carl under första och andra lektionen bad eleverna 

svara på frågorna, evaluerade han elevernas svar genom ”Bra”, ”Exakt” och ”Nope, någon 

annan?”. (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103) menar att en IRE-strukturen och evalueringen 

leder till att elever inte får chansen att föra dialoger med varandra. Vidare menar Hattie att 

detta leder till en lägre kognitiv nivå hos eleverna. Vid detta fall med Carls elever, kan 

eleverna således inte direkt ses vara aktiva när Carl använde IRE-strukturen. Eleverna är här 

snarare passiva, vilket enligt Säljö (2000, s. 59) innebär att eleverna inte inkluderas i 

undervisningen, och går miste om möjligheten till att konstruera kunskap. Eftersom eleverna 

på grund av Carls evaluering kan ses som passiva, menar Jenner (2004, s. 24) att även detta 

inverkar direkt på motivationen då elever inte längre är medskapare till kunskap. Då 

evaluering och IRE-struktur inte är en dialog (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103), går 

eleverna genom Carls evaluering miste om en tillmötesgående undervisning som Jenner 

(2004, s. 23) menar är väsentlig för motivationen. 

Det motsatta går dock att observera hos Berits lektioner, där hon bland annat lät eleverna ge 

feedback på varandras texter genom ”two wish and a star”. Hos Adas fall kan det även 

observeras att eleverna enbart arbetar i par och i grupper. På det sätter blir det möjligt för 

eleverna att föra dialoger sinsemellan och ta del av varandras tankar, vilket leder till en högre 

kognitiv nivå hos eleverna enligt Hattie (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103). Trots att även 
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Carl lät sina elever arbeta i grupper, är han dock den lärare som använde evalueringen och 

IRE-strukturen, vilket gör Carls lektioner mer lärardominerande än Adas och Berits lektioner. 

7.4 Resultat – Nyckelstrategi 3 

7.4.1 Adas tre lektioner 

Under Adas första lektion när eleverna skriver på sina texter går Ada fram till flera elever och 

hjälper dem. Mestadels påpekar hon vad eleverna skrivit korrekt och inte korrekt, bland annat 

genom ”Där har ni nog skrivit fel” och ”Jo men det stämmer”. 

Under andra lektionen får eleverna tillbaka sina texter de skrivit, där Ada säger åt klassen att 

hon har tittat på elevernas texter och märkt att de behöver beskriva lite mer om 

kulturlandskapet där. Eleverna får under lektionen titta på ett avsnitt ur serien, och sedan 

diskutera denna. Ada låter här eleverna förklara vad de ansåg och hur de resonerade om 

avsnittet.  

Senare får eleverna arbeta i grupp under lektionen och Ada går runt och hjälper eleverna. När 

elever undrar om de gjort rätt, svarar Ada mestadels genom ”Ni har gjort rätt” eller ”Det är 

inte helt rätt”. Under Adas tredje lektion får eleverna redovisa sina reklamblad. När varje 

grupp redovisat sina reklamblad frågar Ada frågor om hur eleverna tänkt och hur de gått 

tillväga. Bland annat frågade Ada ”Hur tänkte ni när ni gjorde så?” och ”Hur gjorde ni för att 

samla allt info då?”. 

7.4.2 Berits tre lektioner 

Under Berits första lektion ber hon eleverna komma med deras förståelse om vad matrisen 

innebär. Hon frågar eleverna hur de förstår matrisen, och när eleverna ger sina tankar 

bekräftar Berit dessa bland annat genom ”Precis” och ”Helt rätt!”. När eleverna senare skriver 

sina texter och behöver hjälp, hänvisar Berit till matrisen och uppgiften. Bland annat säger 

Berit ”Titta i matrisen”, ”Vad står det här (pekar på uppgiften)” samt ”Har du kollat i matrisen 

då, eller på tavlan?”. 

När eleverna under den andra lektionen skriver sina texter, korrigerar Berit mestadels vad 

eleverna skrivit. Bland annat säger hon ”Det här är felstavat” och ”Titta på det ordet igen”. 

Under den tredje lektionen när eleverna använder sig av ”two wish and a star” och ger 

feedback på varandras arbeten, går Berit runt och hjälper eleverna. Ett elevpar menar senare 
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att de fastnat i uppgiften och behöver hjälp, varpå Berit svarar ”Kolla i matrisen om du kan 

lyfta något mer”. 

7.4.3 Carls tre lektioner 

Under Carls första lektion arbetar eleverna med texten de fått och tillhörande frågor. Carl går 

här runt och hjälper elever som behöver hjälp. Carl uttrycker mestadels att eleverna först bör 

titta på frågan, och därefter leta efter rätt svar i texten. När elever frågar om de gjort rätt säger 

Carl bland annat ”Jättebra”, ”Det var ett bra svar” och ”Den är inte rätt”. 

Under Carls andra lektion får eleverna i grupper gå igenom samma text med tillhörande 

frågor. Här låter Carl eleverna diskutera sinsemellan och hjälpa varandra, utan att Carl hjälper 

eleverna. När eleverna under lektionen ska redovisa sina svar, bekräftar Carl om eleverna 

svarat rätt eller inte. Mestadels säger Carl här till elevgrupperna ”Bra”, ”Exakt”, samt ”Vad 

duktiga ni har varit”. 

När eleverna under Carls tredje lektion får arbeta i grupper med en ny text och frågor, låter 

Carl på nytt eleverna hjälpa varandra i grupperna. Carl hjälper här inte eleverna, utan eleverna 

får diskutera sinsemellan. Carl tar däremot emot grupperna nedskrivna slutsatser, för att han 

senare ska se om eleverna förstått poängen med uppgiften. 

7.4.4 Analys – Nyckelstrategi 3 

För att läraren ska kunna minska luckan mellan var eleven är och vart eleven är på väg, 

behöver läraren ge återkoppling till eleverna för att eleverna ska komma närmare målet 

(Sadlers 1989 se Hattie 2012, s. 155). De fyra typerna av återkoppling med dess olika 

riktningar (FT, FP, FR och FS) förekommer alla under lärarnas lektioner. Däremot använde 

lärarna återkopplingarna i olika stor utsträckning, och vissa lärare utelämnade vissa typer av 

återkopplingar helt. De fyra typerna av återkoppling går att finna tidigare i denna studie i 

avsnitt 5.1.3 Strategi 3 – Återkoppling för lärande. 

Då återkoppling för lärande förutsätter att läraren vet vart eleverna befinner sig i lärandet just 

nu (Wiliam 2015, s. 25), kan det vid Carls fall bli problematiskt att analysera. Detta eftersom 

det är oklart om Carl fick tillräckligt med belägg om vad eleverna kan sedan tidigare genom 

att han lyssnade på elevernas diskussioner (se avsnitt 7.3.4 Analys – Nyckelstrategi 2). För att 

kunna ge återkoppling, behöver det finnas någonting att ge återkoppling till (Sadlers 1989 se 

Hattie 2012, s. 155), vilket det i Carls fall inte blir synligt genom att han enbart lyssnade. 

Däremot har det framgått att Ada och Berit fått belägg om elevernas lärande tidigare. 
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Det belägg för lärande som Ada och Berit fick, var genom att de gick runt i klassrummet och 

fick syn på vad eleverna skrev i de egna texterna. En kommentar som Ada bland annat gav till 

sina elever, handlade om att eleverna behövde beskriva mer om kulturlandskap i texterna. 

Denna kommentar kan tolkas vara en återkoppling om bearbetningsprocessen (FP), eftersom 

återkopplingen är riktad på processnivå. Detta hävdar Hattie (2012, s. 163) är en mycket 

effektiv typ återkoppling, då elever utvecklar strategier för hur de ska bearbeta en uppgift. 

Hattie (2012, s. 163) menar vidare att denna typ av återkoppling i bästa fall även leder till ökat 

självförtroende inför en uppgift hos eleverna. Denna typ av återkoppling användes mest flitigt 

av Berit under hennes lektioner. Detta kan tolkas som att Berit under hennes lektioner 

mestadels använde återkoppling som var av den effektiva typen. Exempel på återkoppling 

som Berit gav eleverna som var riktad på bearbetningsprocessen (FP) var: ”Titta i matrisen”, 

”Vad står det här (pekar på uppgiften)” samt ”Har du kollat i matrisen då, eller på tavlan?”. 

Dessa kommentarer riktar sig till hur eleverna kan bearbeta eller lösa en uppgift, vilket enligt 

Hattie (2012, s. 163) hjälper eleverna att utveckla strategier. Både Carl och Ada använde 

denna typ av återkoppling under deras lektioner, men inte i lika stor utsträckning. 

Vad som skiljer Adas lektioner från Carls och Berits, är att Ada dessutom använde 

återkoppling som var av den mest effektiva typen, vilket varken Carl eller Berit gjorde. Ada 

sade bland annat ”Hur tänkte ni när ni gjorde så?” och ”Hur gjorde ni för att samla allt info 

då?”. Dessa kommentarer är enligt Hattie (2012, s. 163) återkoppling riktad på elevernas 

självreglering (FR). Denna återkoppling är den mest effektiva återkopplingen, eftersom Ada 

då fokuserat på elevernas medvetenhet kring den egna inlärningsprocessen. Wiliam (2013, s. 

162) förklarar detta som en träning på den metakognitiva förmågan, där eleven blir medveten 

om det egna lärandet och den egna inlärningen. Det kan således tolkas som att Adas lektioner, 

genom användningen av denna återkoppling, gav eleverna större möjlighet att tränas i den 

metakognitiva förmågan än vad Berits och Carls lektioner gjorde.  

Vad som däremot skiljer Carl från både Ada och Berit, är att Carl använde en typ av 

återkoppling som är minst effektiv enligt Hattie (2012, s. 164). Denna typ av återkoppling är 

fokuserad på eleverna som personer (FS), och innehåller föga information om hur eleverna 

kan förbättra sina arbeten (Hattie och Timperley 2007, s. 97). Ett exempel på en sådan 

återkoppling som Carl gav var kommentaren ”Vad duktiga ni har varit”. Denna kommentar 

ger ingen information till eleverna hur de kan komma vidare i deras lärande och arbeten, och 

är dessutom fokuserad på hur eleverna är som personer. Därför kan tolkningen göras att Carl 

använde återkoppling av den minst effektiva typen.  
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Den återkoppling som däremot användes av alla tre lärare var återkoppling som riktas på 

huruvida ett svar var rätt eller fel, vilket är återkoppling riktad uppgiftsnivå (FT). Denna 

återkoppling menar Hattie (2012, s. 161) faktiskt är effektiv, eftersom den ger eleven 

information om han är på rätt väg med antingen fel eller rätt svar. Hattie (2012, s. 162) menar 

att denna typ av återkoppling är mycket vanligt förekommande i klassrum. Detta framgår 

även i denna analys, eftersom alla tre lärare använde sig av den. Exempel från Carl som även 

använde denna återkoppling mest flitigt av lärarna, är: ”Den är inte rätt” och ”Exakt”. Dessa 

svar markerar således om svaret eleverna givit är rätt eller fel, precis som Hattie (2012, s. 161) 

hävdar. 

Således kan det i denna analys tolkas att Berits och Carls återkoppling under lektionerna inte 

tränade eleverna på den metakognitiva förmågan, vilket däremot Adas lektioner gjorde. 

Vidare kan det tolkas som att varken Ada eller Berit valde att använda sig av återkopplingen 

som är av den minst effektiva typen. Detta kan ses som att eleverna under Adas och Berits 

lektioner hade störst möjlighet att gå från assimilation till ackommodation. Eftersom eleverna 

tack vare Adas och Berits återkoppling, och utifrån ny information (ackommodation), kunde 

ändra sina tidigare uppfattningar (assimilation) (Pinter 2006, s. 6). Då det är genom 

assimilation och ackommodation som förståelse skapas (Pinter 2006, s. 6), kan det tolkas som 

att eleverna utifrån Carls val av återkoppling (FS) inte tar sig till ackommodation. 

7.5 Resultat – Nyckelstrategi 4 

7.5.1 Adas tre lektioner 

Eleverna under Adas första lektion får i par skriva en text utifrån avsnittet de tittat på innan. 

Medan eleverna arbetar säger några elever till Ada att de inte förstår, och då uppmanar Ada 

eleverna att ta hjälp av varandra. Flera elever uttrycker då till varandra att de till en början kan 

gå igenom varandras anteckningar. Det sägs bland annat ”Okej men vi jämför vad vi skrivit så 

kollar vi om det är lika” och ”Vi börjar med att titta på dina anteckningar”. Flera andra elever 

påpekar brister i den andra elevens anteckningar vad gäller stavning, då det sägs ”Du har 

stavat fel” och ”Det heter inte sådär”. Vid några enstaka tillfällen påpekar även eleverna till 

varandra ”Alltså du kan ingenting” samt ”Du är fett grym”. 

Under Adas andra lektion får eleverna tillfälle att ändra sina texter så att de innehåller 

beskrivningar av kulturlandskap. Då talar eleverna mestadels hur texten kan ändras, då det 

bland annat sägs ”Om vi tar bort den här då?” samt ”Skriv att de hade jättemånga vita hus då”. 
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När eleverna under grupparbetet med reklambladet pratade med varandra, förekom det flera 

gånger frågor mellan eleverna, där eleverna undrade hur de andra tänkte. Bland annat sades 

”Hur menar du med det?” och ”Hur kom du fram till det då?”. 

På Adas tredje lektion redovisar elevgrupperna sina reklamblad för de andra grupperna. Här 

kommentarer eleverna mestadels varandras arbeten genom att påpeka vad duktiga grupperna 

varit och vad roliga de är. Några elever ställer även frågor till grupperna varifrån de fått tag på 

”[…] sådär coola bilder”. 

7.5.2 Berits tre lektioner 

Under Berits första lektion skriver eleverna texter individuellt. Medan eleverna skriver 

individuellt, frågarna eleverna vid några tillfällen hur många ord bänkkamrater hunnit skriva 

varpå elever svarar hur många ord de hunnit skriva. Några elever kommenterar sedan 

”Duktig” och ”Fett snabb”. 

Under Berits andra lektion fortsätter eleverna att skriva individuellt med sina texter, där några 

elever även här pratar med varandra om antalet ord de skrivit. Här kommenterar eleverna 

varandra mestadels genom att påpeka att de är duktiga som skrivit mycket. 

Eleverna får under Berits tredje lektion använda ”two wish and a star” på sina kamrater. 

Eleverna sätter sig med en kamrat och ger då feedback till varandra. Här påpekar eleverna 

mestadels stavfel, där det sägs ”Det här är felstavat” och ”Tror att du skrivit fel”. Det som 

även förekommer är kommenterar om hur kamraterna skulle kunna göra för att förbättra 

texten. Här sägs det bland annat ”Du kanske kan skriva om sjön tidigare” samt ”Leta i Google 

och lägg sedan in det här”. När Berit i slutet frågar eleverna om de lärt sig något nytt bekräftar 

flera elever detta. 

7.5.3 Carls tre lektioner 

Under Carls första lektion får elever läsa texter och arbeta med tillhörande frågor. Detta gör 

eleverna individuellt. Trots att Carl påpekar att eleverna ska arbeta ensamma, pratar några 

elever med varandra. Dessa elever frågar hur de svarat på frågorna och om deras egna svar är 

rätt, varpå några elever svarar ”Ja det är rätt”. Vissa elever frågar varandra vad de ska göra, 

där några elever svarar ”Titta på tavlan”. 

Under Carls andra lektion arbetar eleverna med texten och frågor i grupper. Här pratar 

eleverna mer med varandra. Bland annat kommenterar elever vid enstaka tillfällen att eleverna 
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”Är bäst”. Mestadels pratar eleverna med varandra hur de ska gå tillväga med frågorna, där 

det sägs ”Om ni läser den här så kan jag skriva ned” och ”Titta på frågan igen då”. Under 

lektionen förekommer även kommentarer kring vilka som har rätt svar och vilka som har fel. 

Eleverna arbetar även i grupperna under den tredje lektionen, där eleverna mestadels pratar 

hur de ska organisera arbetet och vem som ska göra vad. Även under denna lektion 

förekommer kommenterar bland eleverna om vem som har rätt och fel svar. Vid några enstaka 

fall kommenterar eleverna på varandra, bland annat sägs ”Lägg av du kan ingenting”. 

7.5.4 Analys – Nyckelstrategi 4 

Alla tre lärare uppmuntrade eleverna att samarbeta med varandra under lektionerna. Dock 

gjordes detta vid olika tillfällen av lärarna, och elevernas respons till varandra skiljde sig åt 

mellan lärarnas lektioner. Enligt Wiliams (2010, s. 31) fjärde nyckelstrategi ska eleverna 

aktiveras som läranderesurser för varandra, vilket alla tre lärare någon gång gjorde under sina 

lektioner. Adas elever aktiverades som läranderesurser för varandra under alla tre lektioner, 

medan Carl under första lektionen bad eleverna att inte prata med varandra. Berit använde 

”two wish and a star” vilket innebar att eleverna uppmuntrades till att ge varandra feedback på 

deras texter. 

Wiliam (2015, s. 182) menar att den fjärde nyckelstrategin, kamratrespons, innebär att 

eleverna både kan bedöma varandras arbeten men också ge respons. Respons kan även 

innebära återkoppling precis som Granekull (2016, s. 7) hävdar, vilket eleverna i Berits fall 

använde sig av. Förutom ”two wish and a star” som eleverna fick ge varandra under Berits 

lektion, talade eleverna med varandra under första och andra lektionen. De kommentarer som 

eleverna gav varandra under Berits lektioner var mestadels återkoppling om person (FS), det 

vill säga den minst effektiva typen enligt Hattie (2012, s. 162). Detta eftersom återkopplingen 

inte håller information om hur arbetet kan förbättras, utan innehöll enbart information hur 

eleverna är som personer, såsom ”Fett snabb”. När Berit frågade eleverna under tredje 

lektionen om eleverna lärt sig något nytt så bekräftade eleverna detta, vilket Balans (2012, s. 

131) studie också visar. I Balans (2012) studie framgick det att en elev uttryckte att han 

genom att ge återkoppling till andra elever själv har lärt sig mer. I Balans (2012, s. 120) studie 

framgår det dessutom att de flesta elever upplevde att kamratrespons bidrog till lärandet, 

vilket dock inte direkt går att se i denna studie. Däremot kan det antas att vissa eleverna 

genom att använda återkoppling lärde sig åtminstone någonting nytt under Berits lektion, 

vilket på ett sätt bidrar till lärandet. 
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Eleverna under Carls lektion sade bland annat ”Titta på tavlan”, vilket kan tolkas vara riktad 

mot bearbetningsprocessen (FP) eftersom kommentaren innehåller ett förslag om en alternativ 

informationssökning (Hattie 2012, s. 162). Vidare kan kommentaren tolkas som att eleverna 

hänvisar till kunskapskravet som står där på tavlan. I enlighet med Wiliam (2010, s. 31) skulle 

detta kunna ses som att eleverna bidrog till att synliggöra målet för varandra under den första 

lektionen. Dock förekom detta inte under Carls andra eller tredje lektionen, vilket vidare 

skulle kunna tolkas beror på att kunskapskravet då inte längre stod kvar på tavlan, och 

eleverna inte hade något mål att ta sina kamrater vidare till. 

När eleverna under Berits tredje lektion gav återkoppling var den mestadels riktad på 

huruvida eleverna stavat rätt eller fel. Denna återkoppling blir således riktad på uppgiften 

(FT), vilket i sig kan ses ta eleverna framåt i lärandet. Detta för att återkopplingen eleverna 

gav varandra innehöll information om hur eleverna kan förbättra arbetet, till exempel genom 

att säga ”Det här är felstavat”. Under den tredje lektionen gav eleverna även återkoppling om 

hur eleverna kunde gå tillväga för att förbättra arbetet, bland annat genom ”Du kanske kan 

skriva om sjön tidigare” och ”Leta i Google och lägg sedan in det här”. Dessa kommentarer 

kan tolkas vara riktad mot bearbetningsprocessen (FP) som enligt Hattie (2012, s. 162) är 

riktad på ett förslag om en alternativ strategi eller informationssökning. Denna typ av 

återkoppling kan även i bästa fall öka elevernas självförtroende (Hattie 2012, s. 162), vilket 

dock inte gick att observera i denna studie. Här kan det således bara hävdas att det fanns en 

möjlighet till ökat självförtroende under Berits tredje lektion när eleverna använde sig av 

kamratrespons. 

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

återkoppling om uppgift (FT) förekom detsamma under Berits tredje lektion. Granekull (2016, 

s. 7) menar även att elever behöver få träning i att ge kamratrespons, eftersom eleverna annars 

tenderar att begränsa sin användning av respons till endast några få typer av återkoppling. 

Granekull menar vidare att det är lärarens uppgift att göra eleverna medvetna om de olika 

typerna av återkoppling som kan ges. Detta gick dock inte att observera under lärarnas 

lektioner, eftersom lärarna varken talade om de olika typerna av återkoppling eller 

uppmuntrade eleverna till att skifta mellan återkopplingstyperna. 

Det gemensamma för Carls och Adas andra lektioner var att eleverna gav återkoppling riktad 

på bearbetningsprocessen (FP), där eleverna i båda faller gav information till kamrater om 

tillvägagångssätten för att förbättra arbetet. Då Hattie (2012, s. 162) menar att denna 
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återkoppling kan öka elevernas självförtroende, kan detta inte observeras i denna studie. Det 

kan däremot konstateras att eleverna under Carls och Adas andra lektioner hade en möjlighet 

att öka självförtroendet, liksom eleverna under Berits tredje lektion. 

Under Adas andra och tredje lektion använde eleverna dock återkoppling om självreglering 

(FR), där eleverna frågade varandra hur de tänkte eller kom fram till svaret. Detta kan tolkas 

som att eleverna gjort varandra medvetna om det egna lärandet, där de givit varandra 

möjligheten att tränas i den metakognitiva förmågan såsom Wiliam (2012, s. 162) påpekar. 

Eftersom eleverna varken under Berits eller Carls lektioner använde återkoppling om 

självreglering (FR), kan det ses som att eleverna här inte tränade varandra i den metakognitiva 

förmågan. 

Den minst effektiva återkopplingstypen som är riktad på person (FS) förekom dock vid 

enstaka fall under Adas första lektion, och mestadels under tredje lektionen. Vid Carls fall 

förekom detta även under tredje lektionen vid några enstaka fall. Eleverna gav varandra 

kommenterar såsom ”Alltså du kan ingenting” och ”Du är fett grym”, där eleverna under 

tredje lektionen talade om för varandra att de var duktiga och roliga. Dessa kommenterar 

innehåller, liksom kommentarerna Berits elever gav varandra, föga information om hur 

arbetet kan förbättras eller hur lärandet kan tas framåt (Hattie 2012, s. 164). Dessa 

kommentarer kan således utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande inte direkt ses bidra till att 

eleverna skapar ny förståelse inom ämnet geografi. Detta för att förståelse enligt det kognitiva 

perspektivet bara kan skapas om eleverna får ny information, för att eleverna överhuvudtaget 

ska kunna gå från assimilation till ackommodation (Pinter 2006, s. 6). 

7.6 Resultat – Nyckelstrategi 5 

7.6.1 Adas tre lektioner 

Under Adas första lektion uttryckte eleverna att de inte förstod vad som skulle göras. Några 

elever säger till varandra att de varken förstår hur de ska göra eller varför. Två elever säger 

även till Ada att de är osäkra på om deras text får handla om maten i staden eller inte. Andra 

elever säger till varandra ”Men hur ska vi göra då?” och ”Vad är uppgiften?”. 

Under Adas andra och tredje lektion uttalar sig även elever till Ada att de inte vet hur de ska 

skriva. Under tredje lektionen tydliggör Ada målet med varför eleverna fått uppgiften, varpå 

några elever säger ”Jaha!” och att de trodde uppgiften hade en annan ”mening”. 
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7.6.2 Berits tre lektioner 

Berit förklarar under hennes första lektion vad eleverna ska lära sig. Eleverna som arbetar 

individuellt tittar flera gånger på matrisen som Berit delat ut till dem. Flera elever tittar inte på 

matrisen, och dessa elever frågar senare Berit att de inte förstår uppgiften. Medan Berit går 

runt i klassrummet och frågar hur det går för eleverna, menar några elever som tittat på 

matrisen att de inser att de behöver använda nätet för att få fram information. Några andra 

elever uttrycker att de även har för lite information för att de ska kunna fundera ut en text. 

Under Berits andra lektion uttrycker eleverna även här att de ”Behöver mer tid” eller ”Andra 

geografiböcker”. Det som framkommer under lektionen är att några elever frågar Berit om de 

får ta andra böcker eftersom de behövde böcker med lättläst text. 

Eleverna som under Berits tredje lektion arbetar med ”Two wish and a star” förklarar för 

deras kamrater att de bland annat ”Hade behövt mer tid” och ”Inser varför de skrivit fel”. 

7.6.3 Carls tre lektioner 

Eleverna under Carls första lektion arbetar individuellt, och medan Carl går runt och hjälper 

eleverna framgår det att eleverna uttrycker hur de lär sig bäst. Bland annat säger några elever 

”Fast jag tycker det är bättre att läsa texten först” och ”Får man ha musik? Jag kan 

koncentrera mig då”. Fler elever tittar även upp på tavlan under tiden som de svarar på 

frågorna. 

Under Carls andra lektion arbetar eleverna i grupp, och det framgår inte lika tydligt om 

eleverna uttrycker hur de lär sig bäst. En elev säger ”Fattar inte om du skriver så, vänd 

istället”. Inte heller under Carls tredje lektion framgår det lika tydligt att eleverna uttrycker 

något om hur de lär sig bäst. Här diskuterar eleverna enbart med varandra om hur de ska 

organisera grupparbetet. 

7.6.4 Analys – Nyckelstrategi 5 

Wiliams (2013, s. 171) femte nyckelstrategi handlar om att den enskilda eleven är medveten 

om det egna lärandet, får en insikt och kan förbättra lärandet för att sedan självständigt kunna 

ta sig vidare till målet. Under Carls, och framförallt Adas lektioner, framgår det inte lika 

tydligt om eleverna är medvetna om det egna lärandet, som eleverna är under Berits lektioner. 

Eftersom den femte nyckelstrategin handlar om självreglerat lärande, där eleverna 

självständigt kan ta sig vidare mot målet, kräver nyckelstrategin att målet är tydliggjort för 
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eleverna innan (Butler & Winne 1995, s. 255). Detta kan även vara en trolig anledning till 

varför det inte framgick så tydligt om eleverna var självreglerade under Adas lektioner, 

eftersom Ada tydliggjorde målet först under tredje lektionen. Eftersom eleverna uttryckte att 

de inte förstod hur de ska skriva eller varför, kan det ses som att eleverna inte visste målet 

eller vart de var på väg. Det kan vidare ses som att eleverna gick miste om möjligheten till 

självreglerat lärande, och därav den metakognitiva förmågan (Fancourt 2008, s. 235). Lundahl 

(2011, s. 90) menar att om eleverna inte har en klar bild över vart de ska, har de således svårt 

att ta ansvar över sitt eget lärande. Vidare kan det antas att elevernas möjlighet till att ta 

ansvar för att lära sig inte var stor under Adas lektioner, eftersom eleverna inte visste vart de 

var på väg. 

Det motsatta gick att observera under Carls och Berits lektioner, eftersom målen tydliggjordes 

tidigt under båda fallen. Det framgår under Berits lektioner att eleverna inser att de både 

behöver mer tid, andra informationskällor eller mer information. Under Carls lektioner visar 

eleverna medvetenhet kring den egna inlärningen och det egna lärandet, vilket enligt Wiliam 

(2013, s. 162) handlar om den metakognitiva förmågan. Dock framgår denna femte 

nyckelstrategi tydligare under Berits lektioner än hos Carls lektioner.  

Utifrån ett kognitivt perspektiv på lärande ska barn ses vara i centrum (Säljö 2000, s. 58-59) 

vilket eleverna var under alla tre lärares lektioner. Vidare menar Säljö (2000, s. 58-59) att 

eleverna ska styra det egna lärandet, vilket blir en problematik under Adas lektioner då 

eleverna inte får ta del av målet såsom Butler & Winne (1995, s. 225) hävdar. Däremot får 

eleverna under Carls och Berits lektioner möjlighet att styra det egna lärandet. Fancourt 

(2008, s. 276) menar att självreglerat lärande som är reflexiv innebär att eleverna reflekterar 

över sitt det egna tänkande, detsamma som Wiliam (2013, s. 162) menar handlar om 

metakognitiv förmåga. Det kan ses som att eleverna under både Carls och Berits lektioner fick 

större möjlighet att reflektera över sitt tänkande och använda den metakognitiva förmågan, än 

vad eleverna fick under Adas lektioner. Fancourt (2008, s. 235) menar att det är genom 

självreglerat lärande som elever lär sig förstå andra människors sätt att tänka och se på 

tillvaron, eftersom eleverna behärskar detta själva. I Fancourts (2008, s. 283) studie visade det 

sig att eleverna utvecklades i empati genom självreglerat lärande. Detta går inte att se i denna 

studie, men det kan däremot antas att eleverna under både Carls och Berits lektioner fick 

möjlighet till detta genom att den femte nyckelstrategin användes.  
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8. Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med föreliggande studie har varit att dels undersöka vilka strategier i formativ 

bedömning som förekommer i geografiämnet i inomhusundervisning. Syftet har dessutom 

varit att undersöka hur användandet av strategierna skiljer sig mellan tre geografilärare. 

Vidare har studiens syfte varit att undersöka om några problem/brister kan iakttas utifrån de 

strategier som förekommer i geografiundervisningen.  

Genom observationer av nio stycken lektioner i geografiämnet där undervisningen varit 

inomhus på mellanstadiet, har studien kommit fram till att de strategier i formativ bedömning 

som förekommer innefattar alla Wiliams (2010) fem nyckelstrategier. Dessa nyckelstrategier 

används dock olika flitigt av de tre lärarna. 

Ada är den lärare som använder nyckelstrategierna, men utelämnar den femte helt, som 

handlar om att eleverna ska aktiveras som ägare över det egna lärandet (Wiliam 2013, s. 171). 

Det är även denna strategi där eleverna använder den metakognitiva förmågan. Det samband 

som kan ses under Adas lektioner är att hon inte tydliggjorde målet tillräckligt tidigt i hennes 

undervisning. För att elever ska kunna styra det egna lärandet framåt, måste det finnas ett 

synligt mål som eleverna kan styra lärandet mot (Lundahl 2011, s. 93-103). Fancourt (2008, s. 

235) menar att den metakognitiva förmågan bidrar till att elever kan förstå hur de själv tänker 

och upplever tillvaron, men även hur andra människor tänker och upplever tillvaron. Särskilt 

viktigt kan detta ses vara i ett ämne som geografi, eftersom det är i detta ämne elever ska 

utveckla förståelse för frågor som rör människors ojämlika levnadsvillkor, men även för 

världen vi lever i och dess hållbar utveckling (Skolverket 2011, s. 162). Eftersom Ada 

tydliggjorde målet för sent, kunde detta även ses i elevernas brist på motivation, vilket ur ett 

kognitivt perspektiv på lärande kan förklaras utifrån att det behövs ett mål för att människan 

ska känna motivation (Jenner 2004, s. 42). 

Berit är den lärare som använde Wiliams (2013) alla fem nyckelstrategier. Berit är även den 

lärare som flitigast använder den första nyckelstrategin, som innebär att tydliggöra målet i 

undervisningen. Till skillnad från Ada som alltför sent tydliggör målet med undervisningen, 

tydliggör Berit målet tidigt, och dessutom låter eleverna ta del av målet genom utdelade 

matriser. Berit uppmuntrar även eleverna att under alla lektionerna titta på matrisen. Då 

nyckelstrategierna naturligt bygger på varandra, förutsätter de senare nyckelstrategierna att 

den första strategin är på plats (Wiliam 2015, s. 85). Det samband som går att finna är att 

Berit under sina lektioner flitigast använde den första nyckelstrategin, samt att den femte 
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nyckelstrategin tydligast förekom just under hennes lektioner. Berits undervisning kan därför 

ses skilja sig från Adas med avseende på just dessa två nyckelstrategier. Således fick eleverna 

större möjlighet till att använda den metakognitiva förmågan under Berits undervisning 

(Fancourt 2008, s. 235). 

Carl är den lärare som också använde Wiliams (2013) alla fem nyckelstrategier. Carl är även 

den lärare, liksom Ada, som inte använde den femte nyckelstrategin alltför flitigt. Sambandet 

som här går att se är att eleverna under de senare lektionerna inte längre kunde ta del av 

kunskapskravet. Här ligger således kopplingen mellan första och femte nyckelstrategin. För 

att elever under Carls senare lektioner hade kunnat ges möjligheten att styra det egna lärandet 

ännu mer, hade ett mål behövts finnas synligt under en längre tid. Det som skiljde Carl från de 

andra lärarna var att han dessutom använde den andra nyckelstrategin på ett mindre effektivt 

sätt. Då Wiliams (2013) andra nyckelstrategi handlar om att läraren ska ta reda på vad vilken 

kunskap eleverna redan har, kan detta enligt Dysthe (1999, s. 222) bäst göras genom dialoger. 

Detta innebär att eleverna då är aktiva, vilket Weedens (2007, s. 72) studie pekar på att 

eleverna önskar vara. Dock använde Carl inte den andra nyckelstrategin genom dialoger, utan 

han använde evaluering vilket ingår i IRE-struktur (Meehan 1979 se Hattie 2012, s. 103). 

Detta medförde att eleverna i Carls undervisning blev mer passiva än eleverna under de andra 

lärares lektioner. Därför kan det ses som att den andra nyckelstrategin utifrån en 

konstruktivistisk syn på lärande bäst användas så att eleverna får vara aktiva och tillåts 

inkluderas i undervisningen (Säljö 2000, s. 59).  

Studien har kommit fram till att de problem/brister som gick att iakttas var att avsaknaden av 

mål för eleverna bidrar till att det blir svårare för eleverna att arbeta självreglerande. Detta 

eftersom självreglerat lärande förutsätter att eleverna är medvetna om målen (Wiliam 2015, s. 

85). En vidare problematik med detta är att elever går miste om möjligheten att kunna 

använda den metakognitiva förmågan när målen inte tydliggörs i lektionen (Jenner 2004, s. 

42), eftersom självreglerat lärande innebär att elever använder den metakognitiva förmågan 

(Fancourt 2008, s. 235). Sammanfattningsvis innebär detta att den femte nyckelstrategin inte 

kan användas framgångsrikt om inte den första nyckelstrategin används först. 

Då Weedens (2007, s. 72) studie kommer fram till elever anser att aktiviteter utomhus såsom 

mätningar och undersökningar motiverar eleverna mer än undervisning inomhus. I Weedens 

studie har detta berott på att undervisningen inomhus har saknat ett syfte, och att eleverna 

under lektionerna är passiva. Detta stämmer överens med den föreliggande studiens resultat 
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och analys då elever uttryckt att uppgifter varit tråkiga, vilket visat sig ha en koppling till att 

målet med uppgiften inte tydliggjordes såsom Wiliam (2015, s. 85) menar att den bör göras. 

Dock framkommer det i denna studiens resultat och analys att motivation i 

inomhusundervisning i geografi är möjlig, om den första nyckelstrategin används 

framgångsrikt så att eleverna får ta del av målet och finna mening med undervisningen. 

Resultatet i Balans (2012, s. 146) studie visar att eleverna och lärarna upplevde 

undervisningsmiljön som mycket mer positiv efter att formativ bedömning började användas i 

undervisningen. Detta är någonting som denna studie dock inte kan visa eller relatera till, då 

det inte direkt framgått hur eleverna och lärarna upplevt undervisningsmiljön före och efter 

den formativa bedömningspraktiken. Vidare forskning om hur lärare upplever, och även är 

medvetna om, formativ bedömning i geografiundervisningen hade därför varit intressant. Ett 

förslag på vidare forskning skulle således kunna handla om hur lärares medvetenhet om 

formativ bedömning skiljer sig med avseende på hur länge lärare varit verksamma. Eftersom 

många lärare utbildats i linje med olika läroplaner. Det finns därför en önskan om vidare 

forskning inom området, just för att kunna klargöra hur geografilärares uppfattningar om den 

formativa bedömningspraktiken kan skilja sig åt från lärare till lärare. 
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11. Appendix 

11.1 Bilaga 1 -  Informationsbrev  

Hej alla föräldrar! 

Det här brevet är till dig som har ett barn som går i mellanstadiet. 

 

Jag heter Susanna Hautala, och går sista terminen på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. Såhär i slutskedet av utbildningen skriver jag min uppsats, som kommer att handla 

om undervisningen i geografiämnet (på mellanstadiet), och hur formativ bedömning används i 

undervisningen. Därför kommer jag att behöva observera och ljudinspela totalt tre lektioner i 

geografi för att samla mitt material till uppsatsen. 

Detta brev är en förfrågan till er föräldrar, om ert barn får medverka i studien. Namn och 

uppgifter om skolan, lärarna och elever kommer att behandlas anonymt i studien. Materialet 

som samlas in genom observationer och ljudinspelningar används enbart för studien och inte 

för några andra ändamål, och förstörs när uppsatsen är klar. Om man givit godkännande att 

ens barn får delta i studien, får man också när som helst dra sig ur studien om man skulle 

ångra sig. 

 

Hoppas att du/ni vill hjälpa mig att samla in material till uppsatsen!  

Fyll i nedan om godkännande/nekande: 

Jag låter härmed mitt barn att delta i studien (underskrift):         Barn som ska delta heter: 

______________________________________________          ______________________ 

 

 

Svar genom mejl eller mobilen går också bra för att bekräfta medverkan eller icke-medverkan. Ange 

då ditt namn och ditt barns namn. Annars kan detta papper ges till ditt barn, som i sin tur tar med det 

till läraren i geografi. 

 

Tack på förhand! 

susanna01.hautala@student.sh.se  

070-xxxxxxx 

Susanna Hautala 

Jag låter inte mitt barn att delta i studien (underskrift):           Barn som inte ska delta heter: 

____________________________________________          ________________________ 

mailto:susanna01.hautala@student.sh.se
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11.2 Bilaga 2 - Observationsschema 

Lärare:______________________ 

Lektionstillfälle:_______________ 

Start av lektion:_______________ 

Avslut på lektion:______________ 

 Kunskapskrav 

tydliggörs 

Hur ligger eleven 

till? 

Hur ska eleven 

komma vidare? 

Kommuniceras 

mellan elev & lärare 

   

När:    

Hur:    

Kommuniceras 

mellan elev & elev 

   

När:    

Hur:    

Kommuniceras av 

eleven ensam 

   

När:    

Hur:    

 

 

 


