
	 0	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ bedömning inom 
religionsundervisningen på 
grundskolan årskurs 7-9. 
 

Södertörns högskola | Institutionen för lärarutbildningen 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap avancerad nivå| 

vårterminen 2015 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Elif Yekta 
Handledare: Fredrik Jahnke 
	



	

 

INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING 

 

1. Inledning ................................................................................. 1	
1.2 Frågeställningar	.........................................................................................................................	3	

1.3 Disposition	..................................................................................................................................	4	

2. Bakgrund / Teori - (Forskningsläge/Centrala begrepp) .... 5	
2.1 Bakgrund	......................................................................................................................................	5	

2.2 Vad är formativ bedömning	...................................................................................................	5	

2.3 Summativ bedömning	..............................................................................................................	9	

2.4 Teori - Formativ bedömning	..............................................................................................	10	

2.5 Kunskapsomdömen	...............................................................................................................	11	

2.6 Lärandemål	...............................................................................................................................	13	

2.7 Bedömningsmatriser	.............................................................................................................	14	

2.8 Snabb form av formativ bedömning	................................................................................	15	

2.9 Feedback	...................................................................................................................................	16	

2.10 Eleverna som läranderesurser för varandra	.................................................................	17	

2.11 Självbedömning för elever	................................................................................................	18	

3. Metod och material ............................................................. 19	
3.1 Val av metod – kvalitativa intervjuer	..............................................................................	19	

3.2 Kvalitativ intervju	..................................................................................................................	20	

3.3 Urval och avgränsningar	......................................................................................................	20	

3.4 Genomförande	.........................................................................................................................	21	

3.5 Databearbetning och analys	................................................................................................	22	

3.6 Forskningsetiska principer	..................................................................................................	23	

	
	
	
	
	
	
	



	

4. Resultat ................................................................................. 25	
4.1 Hur använder religionslärare formativ bedömning i undervisningen?	.................	25	

4.2 Lärarnas tillvägagångssätt	...................................................................................................	27	

4.3 Klassrumsdiskussioner	.........................................................................................................	28	

4.4 Eleverna som resurser för varandra	.................................................................................	29	

4.5 Eleven utvecklar sin egen kunskap	..................................................................................	30	

4.6 Fördelarna med formativ bedömning	..............................................................................	31	

5. Sammanfattning och slutsats .............................................. 34	

6. Referenser ............................................................................ 40	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

Abstract 

1 Introduction 

That the formative assessment leads to pupils’ knowledge, all four teachers has to be 

united, which is also the point of the formative assessment according to Hatti and 

Dylan. The purpose of formative assessment is that it will improve student learning, 

dissimilar summative assessment that measure students’ knowledge. 

The purpose of this essay is to examinate how other society oriented subjects’ and 

religious education teachers at high school pronounce themselves on formative 

assessment in the subject religion. And what advantages and disadvantages they see 

with it. 

 

This study is based on four interviews with society oriented subjects and religious 

teachers at high school (7- 9). 

Lastly, grounded on my results of my respondents’ statements conclude that the 

perception of what formative assessment is contrast in opinion. 

Educators don’t certainly know what formative assessment is. 

All four respondents say they use formative assessment in their teaching but in 

different ways. Some said they use written examinations whereas others preferred 

matrices. The teachers also had different opinions about formative assessment. 

The higher probabilities teachers saw with formative assessment was that it provided 

students a chance to knowledge. 

 

 

Keyword 

Formative assessment, knowledge reviews, religious education. 
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1. Inledning 
	
Formativ bedömning, eller bedömning för lärande som det även kallas är två begrepp 

som blivit allt viktigare i den svenska skolan. Det görs många diskussioner kring 

dessa två begrepp inom skolvärlden både i arbetsrummen men även på 

ämneskonferenserna. Söker man jobb som lärare på Stockholmsstads hemsida kan vi 

inte undanta att se att det minst är 7 av 10 annonser som söker lärare med formativ 

bedömnings erfarenheter eller att skolan jobbar med formativ bedömning, bedömning 

för lärande.1 Det ges även olika fortbildningar så som kompetensutvecklingsdagar på 

skolor kring områden av formativ bedömning. Kollegial feedback sker under många 

skolor för att utveckla ett samarbete mellan lärarnas formativa bedömningssätt.  

 

Enligt flera olika forskningsprojekt som är det stora genomslaget av formativ 

bedömning en anledning till en del av den stora framgången av elevernas lärande.2  

Både John Hattie och Dylan Wiliam är två forskare som anser att formativ bedömning 

har en stor inverkan på elevernas lärande. John Hattie, Synligt lärande för lärare 2012 

och Dylan Wiliam, Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken 2014 är två 

stora exempel på forskare inom formativ bedömning som tar upp detta. 

 

Jag har valt att använda mig av Hattie och Wiliam i denna undersökning, främst riktat 

mig på de fem nyckelstrategier som Wiliam tar upp för den formativa bedömningen. 

Anledningen till detta val har varit för att det nämns mycket om det i skolor men även 

inom lärarutbildningen när man talar om formativ bedömning.   

 

Vi kan i läroplanen för grundskolan 2011 tydligt se att ett arbetssätt med inriktning av 

formativ bedömning är viktigt, vi skall enligt läroplanen ”främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden”.3 Grundskolan har även 

som mål att varje enskild elev skall bedöma sina resultat samt ställa sina egna och 

andras bedömningar i relationer till sina egna arbetsprestationer samt förutsättningar.4 

																																																								
1	Stockholms	stads	hemsida.	

2	Dylan	Wiliam,	2014,		

3	Skolverket,	2011b:9	

4	Skolverket,	2011b:	18 
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Begreppet bedömning, så som i en sammansättning ”bedömningsmatris”, som det 

även kan kallas för har inte i alla sammanhang använts på samma sätt och betydelse, 

det har varierat i uppfattning. Skolverket har kallat sina nationella diagnoser för 

bedömningsmatriser. I dessa fall har eleverna kunnat kryssa för dem 

kunskapsomdömen om sig själva utan att ha genomfört en specifik uppgift. ”Syftet 

med bedömningsmatriser är att ge läraren ett enkelt redskap för systematiska analyser 

av kursplaner och kunskapskrav.”5 Med detta visas syftet, det centrala innehållet samt 

kunskapskravet för en kursplan. Det handlar såldes inte om en betygsättning utan om 

en bedömning.  

I Sverige har en distinktion mellan bra bedömningar, prov och betyg gjorts, men i 

boken Betygsättningen handbok, 2012 har man påpekat att prov är en typ av 

bedömningsinstrument. Medan betygsättningen handlar om någonting helt annat. Det 

handlar om att betyg och valida bedömningar är av olika aspekter. Dock finns det en 

del samband mellan betyg och valida bedömningar. Är bedömningarna inte valida 

samt jämförbara kan inte betygen vara rättssäkra. Innehåller inte bedömningsmallarna 

resultatindikationer bidrar bedömningarna inte till kunskapsutvecklingen.6 

Det intressanta är att ämnet religion, som ingår i ett av dem fyra SO ämnen, har varit 

svårast att bedöma formativt i vissa moment enligt min erfarenhet som lärare på en 

grundskola. Då handlar det främst om hur man bedömer inom etiken eller frågan om 

olika definitioner som skall bedömas eftersom att det inte finns specifika svar som är 

”rätt” eller ”fel”. Det kan handla om hur man bedömer elevernas resonemang kring 

moraliska frågeställningar och värderingar.  

Jag kommer även att redogöra de forskningsetiska kraven.  

Jag har arbetat med att utveckla bedömningsmatriser på en grundskolas så kallade 

Akademi för årskurs 7-9. Min huvudsakliga uppgift var att förenkla kunskapskraven 

för eleverna samt ge olika elevexempel på hur de kunde se ut. Där har jag stött på 

olika problem som främst var riktade kring ämnet religionskunskap rörande frågor om 

etik. Därav uppstod ett intresse kring att göra denna undersökning av hur andra 

religionskunskapslärare uppfattar den formativa bedömningen med dess för- och 

nackdelar.  
																																																								
5	Gustavsson,Måhl	&	Sundblad,2012:	133	
6	Gustavsson, Måhl & Sundblad,2012:	133	
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1.1 Syfte 

 

Jag vill med denna uppsats undersöka hur andra SO, religionskunskapslärare på 

grundskolans senare år ser på formativ bedömning inom ämnet religion. Jag kommer 

även att undersöka vilka för- och nackdelar de ser med detta.  

 

1.2 Frågeställningar 
	
	

• Hur ser religionskunskapslärarnas syn på formativ bedömning i 

undervisningen ut? 

 

• Vilka för- och nackdelar ser religionslärare med formativa bedömningen i 

undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Formativ bedömning, kunskapsomdömen, religionsundervisning. 
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1.3 Disposition 
 

I denna uppsats kommer ni först få bekanta er med begreppet formativ bedömning 

samt dess betydelse inom religionskunskapen. Vidare kommer ni även att kunna läsa 

om fördelar och nackdelar med den formativa bedömningen i religionskunskapen. Jag 

vill med denna uppsats se hur andra SO, religionslärare på grundskolan uttalar sig om 

formativ bedömning inom ämnet religion samt vilka för- och nackdelar de ser med 

detta. I min undersökning har jag använt mig av två frågor för att kunna besvara mitt 

syfte;  

• Hur uttalar sig religionslärare om formativ bedömning i undervisningen? 

• Vilka för- och nackdelar ser religionslärare med formativa bedömningen i 

undervisningen? 

 

Vidare kommer ni att läsa om min metod för att få ut mitt material. Jag har använt 

mig av kvalitativa intervjuer av fyra religionskunskapslärare på en grundskola för 

årskurs 7-9. Den teori jag använt mig av i denna uppsats är Dylan Wiliams fem 

nyckelstrategier men även Hattie John. I uppsatsens teoridel har jag även presenterat 

olika forskningslägen och olika centrala begrepp.  

Den andra delen av uppsatsen handlar om intervjuerna som genomfördes samt en 

kortare analys av dessa. Vidare kommer ni att få läsa en kort bakgrund som leder in 

till en analys av mina resultat samt en slutsats och sammanfattning. 
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2. Bakgrund / Teori - (Forskningsläge/Centrala begrepp)  
 

I denna del av uppsatsen kommer jag närmare förklara olika begrepp som rör formativ 

bedömning. Jag kommer främst att hänvisa samt utgå från David Wiliams och John 

Hatties definitioner av formativ bedömning.  

 

2.1 Bakgrund 

	
Begreppet formativ bedömning uppstod året 1967 av Michael Scriven. Den formativa 

bedömningsmetoden var en motpol mot den summativa bedömningen. Det handlar 

om två olika bedömningsmetoder med många lika bedömningsformer. Begreppet 

formativ bedömning har inom forskningsvärlden legat på is ett tag men togs upp av  

Black & Wiliams i deras artikeln Inside the black Box – Raising standards through 

classroom assessment 2001. Artikeln ansåg sig visa bland annat att den formativa 

bedömningsmetoden ökade elevernas lärande markant.7 

 

2.2 Vad är formativ bedömning 

	
Desto fler forskning som dyker upp om att den formativa bedömningsmetoden som 

tyder på att den har en stor inverkan på elevernas lärande, dyker det även upp olika 

definitioner på vad formativ bedömning är. Jag ska nedan presentera två exempel. 

 

Dylan Wiliam och Paul Black definierar den formativa bedömningen som, 

”omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger 

information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och 

läraraktiviteter de håller på med.”. 8  Detta är en av Dylan Wiliams fem 

nyckelstrategier. Det är även denna teori om hans fem nyckelstrategier jag sökt svar 

kring i min uppsats för att ta reda på mina frågor kring hur religionslärarna uttalar sig 

om den formativa bedömningen i undervisningen. Jag kommer längre fram i 

uppsatsen beskriva dessa fem nyckelstrategiers utgångspunkter.  

 
																																																								
7Dylan	Wiliam, 2014: 49	
8Dylan,	Wiliam,	2014:53	



	 6	

Det uppstod även en annan definition av Bronwen Cowie och Beverly Bell under 

samma tidpunkt som Dylan Wiliam och Paul Black, att den formativa bedömningen 

var en process som lärare och elever under lärandet använder för att känna igen och 

reagera på elevlärande för att förbättra lärandet.9 Det gemensamma mellan dessa 

definitioner av formativ bedömning är att det är ett lärande under en process.  

 

Det finns som jag tidigare nämnde andra definitioner av vad formativ bedömning är. 

De olika definitionerna har i sin tur lett till att man i skolvärlden väljer att använda sig 

av olika definitioner när man skall tillämpa sig av den formativa bedömningen. Detta 

har lett till att lärarna använder sig av olika redskap och metoder för att bedöma sina 

elevers lärande. Även olika kommuner och skolor arbetar olika med varierade redskap 

och modeller för att bedöma. Det finns även olika variationer kring hur redskapen 

används; detta kan gälla omdömen, åtgärdsprogram, utvecklingsplaner, matriser samt 

betyg.10 

 

Dock finns det även forskare som anser att den formativa bedömningen inte bör 

användas om undervisningen inte förbättras. Denna syn grundar sig på fem 

grundpelare som i Storbritannien framfördes av en reformgrupp för bedömning.  

 

1. Eleverna får effektiv feedback. 

2. Eleverna är aktivt engagerade i sitt eget lärande. 

3. Undervisningen anpassas och tar hänsyn till bedömningens resultat. 

4. Erkännande av vilken djupgående inverkan bedömning har på elevernas 

motivation och självaktning, två faktorer som påverkar lärandet i mycket hög 

grad. 

5. Eleverna måste kunna bedöma sig själva och förstå hur de ska göra 

framsteg.11 

                                                                                   

 

																																																								
9Dylan,	Wiliam,	2014:53	

10Lindberg,	Viveca,	2013:	236-238		

11Dylan,	Wiliam,	2014:	54	
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Det finns en viss kritik mot formativ bedömning. De menade att den formativa 

bedömningen som många forskare menade inte var användbar i term som den 

formativa bedömningen beskrevs. Utan att det handlade om en term som låter sig 

tolkas på olika sätt, dock att det egentligen handlade om en bedömning. Gruppen 

menade att man istället skulle använda sig av uttrycket bedömning för lärande. 

Argumentet de hade var att den formativa bedömningen oftast sker under en process 

medan bedömning för lärande sker kontinuerligt. ”Medan formativ bedömning 

innebär att förutse lärare med bevis innebär bedömning FÖR lärande att informera 

eleverna själva. Medan formativ bedömning talar om för användarna vem som uppnår 

det statligt fastslagna nivån och vem som inte gör det, talar bedömning FÖR lärande 

om vilka framsteg varje elev gör i förhållande till uppsatta mål under tiden för 

lärandet – då det fortfarande kan vara till nytta.”.12  

 

Wiliam menar emellertid att, genom att ersätta termen formativ bedömning med 

bedömning för lärande skapar man enbart en oklar förståelse av termen. Det viktiga 

samt betydande i denna fråga handlar om vilken slags process vi värderar, inte det vi 

väljer att namnge termen med. Den formativa bedömningen handlar således om både 

en process samt en fråga om redskap.13 ”Bra processer kräver bra redskap, och 

redskap är meningslösa om de inte används intelligent.” 14 

 

Så som Dylan Wiliams uttrycker det, bygger den formativa bedömningen på tre 

grunder, det handlar om vart eleven befinner sig, var eleven är på väg i sin 

kunskapsutveckling samt hur eleven skall uppnå målet dit. Det handlar således om 

läraren, eleven själv samt kamraterna i klassrummet. Det är alltså en process under 

lärandet som cirkulerar för att uppnå kunskapen menar Dylan William.15 

 

																																																								
12Dylan,	Wiliam,	2014:	55	
13Dylan	Wiliam,	2014: 54-55 
14Dylan,	Wiliam	2014:	55	
15Dylan	Wiliam,	2014: 60-61	
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Med denna matris visar Dylan Wiliam vad han anser att de tre berörda parterna bör 

göra för att uppnå dem bästa lärandemålen där man kan implementera den formativa 

bedömningen. Detta är Dylan Wiliams egna tillvägagångsätt för att uppnå den bästa 

kunskapsutvecklingen i elevens lärprocess. Det är även utifrån denna matris Dylan 

Wiliam skapat de fem nyckelstrategier för formativ bedömning som jag även nämnde 

i början av min bakgrund.17  

 

Vi kan även se att skolverket är influerade av Dylan Wiliams fem nyckelstrategier, 

där det framgår att det finns vissa viktiga punkter läraren bör fundera kring i sin 

undervisning för att inkludera en formativ bedömning i undervisningen.  

 

1. Vad ska eleverna lära sig? 

2. Vad kan de redan? 

3. Hur ska eleverna göra för att komma vidare? 

4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande 

5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?18  

 

  

																																																								
16Dylan,	Wiliam,	2014:62	
17Dylan	Wiliam,	2014: 61	
18Skolverket,	2011:17	

  Vart eleven är på väg Var eleven befinner sig just nu Vägen dit 

Lärare Klargöra och delge lärandemål Genomföra effektiva diskussioner Ge feedback som 

 

och kriterier för framsteg aktiviteter och uppgifter som tar för lärandet framåt 

  

fram belägg för lärande 

         

Kamrat Förstå och dela lärandemål Aktivera eleverna att bli lärande 

 

 

och kriterier för framsteg resurser för varandra 

         

Elev Förstå och dela lärandemål Aktivera eleverna till att äga sitt 

 

 

och kriterier för framsteg eget lärande16 
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Enligt Dylan Wiliam är den formativa bedömningen enkel kring varför den bör 

användas. Han menar att undervisningen är en villkorlig aktivitet. Vidare skriver han 

att vi lärare inte kan förutse vad eleverna kommer att lära sig. ”Formativ bedömning 

innebär att få bästa möjliga bevis för vad eleverna har lärt sig och att sedan använda 

informationen för att avgöra vad som är nästa steg.”19  

 

Vi får ofta höra begreppet formativ bedömning, inte minst med den nya läroplanen 

(LGR 11) men även med de två stora forskarna kring ämnet Hattie och Dylan inom 

skolvärlden. Min teori bygger på Dylan Wiliams nyckelstrategier för den formativa 

bedömningen som han format av Hatties fem punkter av snabb formativ bedömning.  

Formativ bedömning samt bedömning för lärande har enligt forskare olika betydelser 

men jag kommer endast rikta mig till den formativa bedömningen samt dess 

betydelse. 

	

2.3 Summativ bedömning 
 

Året 1967 användes termen formativ bedömning för första gången av Michael 

Scriven, då han ställde det i kontrast till summativ bedömning. Detta gjorde Scriven 

för att avgöra om det fanns en utvärderingsprocess i lärandet. Två år senare använde 

Benjamin Bloom samma metod för att göra en åtskillnad för proven i skolan.20 

”Formativ bedömning är raka motsatsen och innebär feedback och förbättring vid 

varje stadium i undervisnings – lärprocessen.”.21 Som en motpol till detta ansåg både 

Scriven och Bloom att den summativa bedömningen var allt för ofta ett hinder mot 

bedömningen av elevernas kunskaper. Det handlade om specifika effekter av 

bedömningsmetoderna på elever. Själva slutsatsen var att den summativa 

bedömningen trots klassrumsbedömning som den summativa bedömningen 

inkluderar, skapade ett hinder för elevernas kunskapsutveckling. 

 

  

																																																								
19Dylan,	Wiliam,	2014:	65	
20Dylan	Wiliam,	2014:		49	
21Dylan,	Wiliam,	2014:	49	
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John Hattie skriver att ett stort misstag är att tro att begreppen formativ och summativ 

är kopplade till prov men att det egentligen inte har en betydelse i vad det är. 

”Formativ och summativ syftar på tidpunkten då ett prov delas ut och, framför allt, på 

hur proven tolkas.”.22 Används själva tolkningen av proven för att göra en summering 

av vad eleverna lärt sig av vid slutet av undervisningen är de summativa. “När kocken 

smakar på soppan är bedömningen formativ, när gästen smakar på soppan är den 

summativ.”.23 Detta exempel kan enligt Hattie likna lärarens bedömning av elevernas 

kunskaper. Så som kocken strävar efter att göra den bästa soppan till sina gäster bör 

även läraren sträva efter att ge den bästa kunskapen för sina elever för. Hattie menar 

att om man skapar en utmärkt summativ bedömning i sina klasser skapar man i sin tur 

också en utmärkt formativ bedömning, att detta egentligen går hand i hand. Har en 

skola svaga summativa bedömningar är det inte troligt enligt Hattie att lärarna saknar 

förmåga, syfte eller ekonomiska resurser att kunna skapa formativa tolkningar och 

bedömningar. Proven som är formativa är de som är avsedda att mätas 

kunskapsmässigt menar Hattie.24 Det är den största skillnaden mellan formativ och 

summativ bedömning. 

 

2.4 Teori - Formativ bedömning 

Dylan William, är en brittisk professor som forskat om formativ bedömning. Han 

skriver om vikten kring kommunikation runt kunskapsomdömen. Dylan William är 

känd för sin 5 ”key strategies” för ”formative assessment” detta är fem viktiga steg 

som jag skall presentera närmre.25 

1. Klargör vad undervisningen syftar till och vilka kännetecken som används för 

framgång. 

2. Initiera effektiva samtal, aktiviteter och inlämningsuppgifter som ger belägg 

för framgång.  

3. Ge återkopplingar som bidrar till kunskapsutveckling.  

																																																								
22Hattie,	John,	2012:	193	
23Hattie,	John,	2012:	193	
24Hattie,	John	2012:	194	
25Gustavsson,	Måhl	&		Sundblad,2012:143	
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4. Uppmuntra eleverna att instudera varandra. 

5. Aktivera eleverna så att de ”äger” sin inlärning.26  

De två första punkterna handlar främst om själva kommunikationen kring den 

förväntade resultaten samt bedömningen för eleverna. Den tredje punkten handlar om 

lärarnas återkopplingar på elevernas resultat, det kan exempelvis vara 

bedömningsmallar.27 Den fjärde punkten är ytterst viktig för att eleverna skall kunna 

samarbeta. Den sista punkten, handlar om själva kommunikationen kring dem 

kunskapsomdömen som behandlas. Syftet är att klargöra för eleverna vad de kan göra 

för att lära sig kunskapen på så effektiv tid som möjligt.28  

 

2.5 Kunskapsomdömen 

John Hattie är en forskare som även han skriver om att kunskapsomdömen kan vara 

en bidragande faktor till ett förbättrat studieresultat.29 John Hattie skriver om olika 

inlärningsstrategier, där han bland annat tar upp en mängd olika punkter till en ökad 

kunskapsanpassad lektion. Hattie skriver att ” Veta att vi lär oss. När vi lär oss kan vi 

göra många misstag, gå i fel riktning, lära oss fel information och möta många 

utmaningar – därför är vi ofta beroende av återkoppling ” i rätt tid just för mig” för att 

vi ska kunna röra oss effektivt och ändamålsenligt mot framgångskriterierna.”30  

Hattie skriver vidare att återkoppling vilket även kan vara kunskapsomdömen mest 

ger en nytta då det är anpassad till elevens kompetensnivå. 31 

Hattie tar även upp vikten av att inkludera eleven i de olika strategier som finns för 

den uppgift som skall lösas. Han menar att man inom dessa strategier skall använda 

sig av begrepp som ”hur”, ”när”, ”var”, samt ”varför” för att få eleven inkluderad i sin 

egen undervisning. Dessa begrepp gör att eleven tänker kring banor som skapar 

förståelse kring varför och hur man skall lära sig den gällande kunskapen.   

																																																								
26Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	143-144	
27Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	144	
28Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	144	
29Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	144	
30Hattie,	John,	2012:	139	
31Hattie,	John,	2012:	139	
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Bland dessa strategiutbildningar som Hattie tar upp i sin bok har han punkterat många 

olika faktorer som är stora bidrag för en lyckad kunskapsinlärning för eleven. Jag vill 

återkoppla till bedömningarna som jag tidigare nämnt. 32  Hattie kallar det för 

”generösa med bedömningar – för att förstå vad vi redan vet och kan göra och för att 

veta när vi är på väg mot att bli skickliga och förstår vad nästa steg är.”33  

Gustavsson, Måhl och Sundblad, menar att kommunikationen kring elevens 

förväntade resultat samt de bedömningar och kunskapsomdömen läraren ger är 

viktiga faktorer för att eleven skall lyckas bättre. Själva studieresultaten förbättras 

ifall eleven får reda på det som förväntas av den men även hur eleven skall redovisa 

sina kunskaper, hur bedömningen går till samt vilka kriterier som krävs för en 

specifik uppgift. Finns det en fungerande kommunikation kring kunskapsomdömen 

finns det även en förmåga att lyckas bättre, dock finns det vissa punkter som 

underlättar. 34  

1. Kunskapsomdömet är formulerat på ett för eleven begripligt sätt. 

2. De förmågor och kunskaper som eleven har uppnått framgår. 

3. De förmågor och kunskaper som eleven inte har motsvarat och bör försöka 

uppnår framgår. 

4. Läraren och eleven kommunicerar muntligt och enskilt om vad som kan göras 

för att eleven ska uppnå några av de förmågor och kunskaper som bedöms 

ligga inom räckhåll. 35          

Att det finns en dialog mellan eleven och läraren gällande bedömningar kan vara 

komplexa. Speciellt i Sverige då vi har en kursplan med kunskapskrav för E, C och A. 

Det är utifrån dessa kunskapskrav läraren råder eleven uppfölja kraven, det är den 

enskilda läraren som översätter elevens resultat till de olika kunskapsomdömen som 

hänvisas till dem kunskapskraven. I vissa fall kan läraren ”bortse” från fall där det blir 

svårtolkat att relatera till dem kunskapsomdömen eller välja bort ”sämre” resultat som 

eleven visat. I Sverige är det endast denna frihet läraren har, sedan är det stop. För det 

är inte läraren som bestämmer över de kunskapskraven som finns,   

																																																								
32Hattie,	John,	2012:	141	
33Hattie,	John,	2012:	142	
34Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	145	
35Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012:	145	
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i dialog med eleven om kunskapsomdömen kan läraren hänvisa till läroplanen och 

dem kunskapskrav för de betyg det gäller. Istället kan läraren bli tvungen att säga – 

Vill du ha ett högre betyg får du visa att du uppfyller kunskapskraven som finns för 

exempelvis betyget C. 36 

 

2.6 Lärandemål 

Enligt Dylan Wiliam handlar lärandemål om ett protokoll för lärarutvärdering, i detta 

är lektionsmålen den viktigaste punkten för att lärandemålet skall vara givande. Är 

lektionsmålen tydliga ger detta eleven delaktighet i de aktuella lärandemålen. Syftet 

med denna princip faller ifall läraren skriver ner syftet samt målen av lektionen på 

tavlan samtidigt som eleven skriver ner detta i sina skrivböcker och att läraren inte 

kopplar lektionen till det uppskrivna syftet och målet. Detta beskriver Dylan Wiliam 

som ”mål för Gallerierna”.37 Att låta eleverna ta del av lärandemålen är inte strategin 

om att ”klargöra och skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och 

kriterierna för att lyckas i sitt lärande.”38  

Tydlighet kring målen är till stor hjälp för eleverna, men att försöka utveckla 

lärandemålen tillsammans med eleverna är mycket värdefullt. Dylan Wiliam kallar 

det för ”medkonstruktion”. I denna process är det viktigt att inte glömma att det är 

läraren som har en privilegierad ställning gällande ämnet som lärs ut, samt att det är 

läraren som sitter på den största kunskapen gentemot eleverna. Att låta eleverna 

värdera det dem ansåg vara viktiga i lärandemålen skulle ses som att läraren abdikerar 

från sitt ansvar. Fördelen med att låta eleverna tillsammans med läraren utveckla 

lärandemålen, skapar en diskussion där eleven kan tillägna sig förmågan där eleven 

kan tillämpa lärandemålen i sitt arbete.39 

 

																																																								
36Gustavsson,	Måhl	&	Sundblad,	2012,:	146	
37Dylan	Wiliam,	2014:	71	
38Dylan,	Wiliam,	2014:	71	
39Dylan	Wiliam,	2014,:74-75	
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2.7 Bedömningsmatriser 

Genom en bedömningsmatris presenteras framstegskriterierna, matrisen kan vara 

uppgiftsspecifika vilket betyder att syftet endast är att förstå en enda uppgift eller 

allmänt ett ämne. Detta betyder i sin tur att en sådan matris kan tillämpas på olika 

uppgifter. Uppgiftsspecifika matriser kan variera i konstruktion och skrivs oftast på 

ett tydligt sätt med ett tydligt språk. Syftet är att förmedla specifikt vad det är som 

krävs av uppgiften till eleverna. Detta kan också vara en svaghet skriver Dylan 

Wiliam, eftersom fokusen endast riktas mot den specifika uppgiften matrisen är 

baserad på. Detta kan leda till att läraren då riktar in sig på vart eleven skall lägga sitt 

fokus, vilket får eleven att bortse från andra kunskapsområden. Problematiken blir då 

att läraren blir tvungen till att konstruera nya matriser för varje uppgift. 

Uppgiftsspecifika matriser är framförallt användbara om syftet är att mäta elevens 

kunskap mer exakt, den är speciellt bra om man även skall bedöma eleverna 

summativt. 

 

Därför menar Dylan Wiliam att denna metod kan vara bra att använda i slutet av 

lärandet för att mäta vad eleven lärt sig av momentets slut. Under själva lärandets 

process är det dock mer gynnsamt att använda sig av bedömningsmatriser som har en 

mer allmän karaktär där syftet är att uppmuntra elevens lärande.40 Om man inte 

använder sig av uppgiftsspecifika matriser i slutet av en kurs tenderar det att eleverna 

inte vet vilka uppgifter som ger ett underlag för själva betygsättningen samt vilka 

resultat det är som förväntas.41 ”Bedömningsmallar som inte är uppgiftsspecifika ger 

ingen information om de indikatorer som eleverna ska åstadkomma.” 42 

Sammanfattningsvis handlar det om att det inte ger någon nytta att eleven får reda på 

ett betyg i slutet av lärandet innan den får reda på hur den skulle ha gått till väga för 

att uppnå ett specifikt betyg.  

  

																																																								
40Dylan	Wiliam,	2014:78	
41Gustavsson,		Måhl	&	Sundblad,	2012:	149		
42Gustavsson,		Måhl	&	Sundblad,	2012:	149	
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Begreppet bedömning, så som i en sammansättning ”bedömningsmatris”, har i alla 

fall inte använts på samma sätt och betydelsen har varierat i uppfattning. Skolverket 

har kallat sina nationella diagnoser för bedömningsmatriser. I dessa fall har eleverna 

kunnat kryssa för dem kunskapsomdömen om sig själva utan att ha genomfört en 

specifik uppgift. ”Syftet med bedömningsmatriser är att ge läraren ett enkelt redskap 

för systematiska analyser av kursplaner och kunskapskrav.”.43 Med detta visas syftet, 

det centrala innehållet samt kunskapskravet för en kursplan. Det handlar såldes inte 

om en betygsättning utan en bedömning.  

 

2.8 Snabb form av formativ bedömning 

	
Den snabba formen av formativ bedömning handlar om en stark återkoppling till 

eleverna och är mycket effektivt. För att denna metod skall fungera krävs det fem 

nyckelfaktorer:44 Denna metod används även för att lite snabbt förklara den formativa 

bedömningen i olika skolor istället för att djupgående gå igenom Dylan Wiliams fem 

nyckelstrategier. Jag har hört talas om denna metod på en ämneskonferens i en skola 

som jag arbetet på. 

 

− Eleverna är aktivt involverade i sin egen inlärningsprocess. 

− Eleverna erbjuds återkoppling. 

− Undervisningen anpassas som svar på bedömningsresultaten.  

− Eleverna kan genomföra självbedömningar och 

− Bedömningens påverkan på elevernas motivation och självkänsla bekräftas.45  

 

  

																																																								
43Gustavsson,		Måhl	&	Sundblad,	2012:	133	
44	Hattie,	John,	2012:	172	
45Hattie,	John,	2012:	172	
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Från dessa fem kriterier har Dylan Wiliam hämtat sina fem huvudstrategier, som jag 

även nämnt och utvecklat tidigare.46 

 

• Klargöra och dela lärandemål och kriterier för måluppfyllelse. 

• Genomföra effektiva klassrumsdiskussioner och andra inlämningsuppgifter 

som bekräftar att eleverna förstår. 

• Ge återkoppling som för eleverna framåt. 

• Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra och 

• Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande.47  

 

Det är utifrån dessa fem punkter Dylan Wiliam visar på att formativ bedömning med 

en inriktning på själva bedömningen kan leda till en återkoppling under själva 

inlärningsprocessen.48 

Även John Hattie tar upp i sin bok, Synligt lärande för lärare, 2012, att nyckeln för en 

fungerade formativ bedömning är själva fokuseringen på de beslut som elever och 

lärare fattar under lektionen. Själva syftet är att ge ett underlag för vad läraren och 

elevernas bedömning är av dem beslut som skall fattas. Hattie skriver också att även 

Dylan Wiliam lägger den största vikten på själva återkopplingen som sker under 

lektionerna så som jag nämnt tidigare i min text. 

 

2.9 Feedback 

	
Feedback på lärandet är mycket mer komplext än vad man oftast tror, det handlar om 

att ge en feedback som ger eleven en verkan i deras kunskapsutveckling. Dylan 

Wiliam menar att en konstruktiv feedback ger eleven dubbelt så mycket kunskap om 

dess väg framåt i lärandet.49  

 

Tillvägagångsättet för en givande feedback handlar om den uppmärksamma närvaron 

där eleverna engagerar sig i den specifika feedbacken. Själva feedbacken måste enligt 

Dylan Wiliam genera tänkande. Eleven bör involveras i sin kunskapsutveckling 

																																																								
46Hattie,	John,	2012:	172		
47Hattie,	John,	2012:	172	
48Hattie,	John2012:	172	
49Dylan	Wiliam,		2014:	122	
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genom att eleven får tänka kring sin studiesituation istället för att ge eleven en 

känslomässig påverkan av feedbacken. Feedbacken bör inte handla om en jämförelse 

med en annan elev då detta bidrar till att eleven fokuserar på att vilja skydda sin egen 

känsla av välbefinnande än att lära sig något nytt.50 ”För att vara effektiv ska feedback 

rikta uppmärksamhet på vad som ska göras härnäst i stället för att fokusera på hur bra 

eller dåligt elevens arbete var.”51  

 

En annan viktig aspekt gällande feedback är att man inte bör ge någon feedback till 

eleven om du inte tänker ge eleven någon tid att förbättra sitt arbete. Detta ger ingen 

relevans enligt Dylan Wiliam. Det är även ytterst viktigt att själva feedbacken är 

relaterade till de lärandemål som eleven och läraren tillsammans satt upp. Feedbacken 

skall sammanfattningsvis skapa kognitiva och inte emotionella reaktioner för att den 

skall öka elevernas lärande. Syftet med feedbacken är att den skall leda till ett 

tänkande.52 

	

2.10 Eleverna som läranderesurser för varandra 

	
Kollaborativ lärande är en av de största framgångarna i utbildningsforskningen, varför 

denna forskning är så framgångsrik skriver Dylan Wiliam, att det handlar om fyra 

faktorer.53 

 

1. Motivation. Elever hjälper sina kamrater att lära sig eftersom det, i 

välstrukturerade kooperativa lärmiljöer, ligger i deras eget intresse att göra så, 

och därför ökar insatsen. 

2. Social sammanhållning. Elever hjälper sina kamrater eftersom de värnar om 

gruppen, vilket åter leder till ökad insats. 

3. Personalisering. Elever lär sig mer eftersom deras duktigare kamrater kan ta 

itu med de särskilda svårigheter som de kan ha. 

4. Kognitiv utveckling. De som ger hjälp i gruppen tvingas att tänka igenom 

problemen bättre.54                         

																																																								
50Dylan	Wiliam,	2014:	141	
51Hattie,	John,	2012:	142	
52Dylan	Wiliam,	2014:142-145	
53Dylan	Wiliam,		2014:	147	
54Dylan,	Wiliam,	2014:	147	



	 18	

 

Dessa fyra faktorer spelar en stor roll i elevens lärande, dock är vissa av dem mer 

effektiva. Lägger man enbart fokus på sociala sammanhållning utan att ta hänsyn till 

de andra faktorerna verkar det inte ha så stor effekt på elevernas lärande.55 

 

Eleverna får en bättre förståelse kring bedömningskriterierna när dem sätter sin egen 

kunskap i en kamrats utförda arbete. Nu sker även en reflektion kring sin egen 

kunskap i sitt lärande när eleven får möjligheten att applicera det i och bedömer en 

annan elevs arbete. Kamrathandledning har visat sig vara nästan lika stark som 

individuell undervisning av en lärare. Dock kan elevhandledningen under vissa 

omständigheter vara mer effektiv än en handledning av en lärare. 56 

Kamratbedömningen gynnar även eleven som ger hjälp. Genom ett samspel som sker 

med kamratbedömningen tvingas eleverna ”att internalisera lärandemålen och 

framstegskriterierna inom ramen för någon annans arbete, och det är mycket mindre 

emotionellt laddat.”57 Genom kamratbedömning kan man även ge en makt av att äga 

sitt eget lärande.58 

 

2.11 Självbedömning för elever 

	
Genom att aktivera eleverna i sina egna läranden kan man se stora förbättringar i 

deras prestationer. Självbedömningen handlar om där eleven skall utveckla en 

tillräckligt stor insikt i sitt lärande för att kunna utveckla den. En stor viktig faktor 

inom självbedömningen är begreppet självreglering.  

Självreglerat lärande handlar om ”att eleven kan samordna sina kognitiva resurser, 

känslor och handlingar till hjälp för sina lärandemål.”59  

Läraren har en stor roll i att skapa en lärandemiljö där själva inlärningen sker, dock är 

det enbart eleverna som skapar lärandet. Därför är det också viktigt att eleverna kan 

styra sina låtanden då lärandet blir bättre. Alla elever kan förbättra sina olika sätt att 

styra sitt lärande vilket skapar en bättre inlärning.60 

																																																								
55Dylan	Wiliam,		2014:	148 
56Dylan,	Wiliam,	2014:	148	
57Dylan,	Wiliam,	2014:	158	
58Dylan,	Wiliam,	2014:	158.	
59Dylan,	Wiliam,	2014:	161	
60Dylan,	Wiliam,	2014:	171-172	
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3. Metod och material 
	
I denna del av min uppsats kommer jag att redogöra för valet av metod samt mitt 

urval av respondenter. Vidare kommer en beskrivning av mitt genomförande av 

studien att presenteras.  

 

3.1 Val av metod – kvalitativa intervjuer 

	
I denna undersökning har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med för 

fyra religionslärare på grundskolan. Med denna metod har materialet och objektet för 

undersökningen varit de intervjuade lärarnas uttalande kring ämnet formativ 

bedömning i religionskunskap. Jag har försökt finna mönster kring de intervjuade 

personernas svar, genom att ställa samma fråga till alla dessa fyra lärare har jag 

kunnat se lika samt olika mönster kring deras uttalande.  

 

I denna undersökning har jag valt att använda mig av respondentintervju, med detta 

menas att ”man intervjuar personer som själva är delaktiga i ämnet” och i detta fall 

formativ bedömning inom religionskunskap.61 

 

Jag har i denna uppsats försökt se ett mönster kring lärarnas uttalanden om formativ 

bedömning i undervisningen utifrån Dylan Wiliams dem nyckelstrategier. I min 

undersökning har jag även valt att söka svar till svårigheterna kring formativ 

bedömning inom ämnet religion på grundskolans årskurs 7-9. För att kunna få ut så 

mycket material som möjligt har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa metoder innebär att vara en form av formalisering, denna metodval passar 

mig för att jag redan har ett förstående syfte. Genom mina samtal med respondenterna 

har jag samlat information som jag vidare har fått en djupare förståelse kring 

uppsatsområdet. Detta har bidragit till att jag vidare har kunnat beskriva en helhet av 

deras svar kring frågornas sammanhang.62 Genom mina intervjuer har jag försökt se 

synen på formativ bedömning genom mina respondenters glasögon för att finna en 

förståelse kring hur de tänker. Det kan man uppnå genom den kvalitativa metoden. 

																																																								
61Holme & Krohn Solvagn,1997:104 	
62Holme & Krohn Solvagn,1997:14	
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”Det uppnår man som forskare genom att man försöker sätta sig in i den undersöktes 

situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv.”63   

 

3.2 Kvalitativ intervju 

	
Den kvalitativa intervju formens styrka är att undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation och detta som i mitt fal genom ett samtal mellan respondenterna 

och mig. ”Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta 

styrningen vad gäller undersökningspersonerna.” 64  Jag har istället valt att låta 

respondenterna påverka samtalens utveckling. Jag har gett de tematiska ramar i form 

av intervjufrågor, som de vidare har fått svara på.  

 

3.3 Urval och avgränsningar 

	
Mina intervjufrågor utformades utifrån mitt syfte för att kunna få ut så mycket 

material som möjligt. Jag har även i min arbetsprocess använt mig av en pilotintervju 

i mitt hem på min man som också är lärare för att kunna strukturera upp samt 

korrigera samt rättat till frågeschemat som skulle användas i mina intervjuer på mina 

respondenter. Genom en pilotundersökning kan man komma till rätta med eventuella 

korrigeringar som kan behövas.65 Mina korrigeringar var att ställa direkta frågor, som 

jag ville få svar på. Istället för att ställa frågor kring ämnet så valde jag att fråga mina 

respondenter mina två frågeställningar som jag har för denna uppsats.  

 

Mina intervjuer genomfördes på en och samma grundskola i södra Stockholm. Fyra 

religionslärare med ämnesbehörighet i alla fyra SO ämnen för grundskolans senare 

åldrar 7-9 deltog i intervjuerna. Valet av lärare på grundskolans senare åldrar 7-9 var 

för att jag ville att mina respondenter skulle utgå från samma kunskapskriterier samt 

läroplan Lgr 11, detta för att jag skulle kunna dra paralleller utifrån samma kriterier 

lärarna formade sina arbetsmetoder i form av den formativa bedömningen i sina 

undervisningar. Mitt val av samma skola där mina respondenter arbetar var för att 

																																																								
63Holme	&	Krohn	Solvagn,	1997:92	
64Holme & Krohn Solvagn,1997:99	
65Holme & Krohn Solvagn,1997:81	
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kunna se likheter samt skillnader i deras arbetssätt gällande formativ bedömning, då 

jag tänkt att olika skolor och kommuner kan variera i sina arbetssätt kring formativ 

bedömning. Jag har även haft ett syfte att försöka se om det även fanns en likhet eller 

skillnad på lärarnas arbetssätt gällande formativ bedömning. 

 

Jag har i mitt urval av respondenter använt mig av tillfällighetsurvalet eller 

bekvämlighetsurvalet, då jag valt att intervjua lärare som arbetar på den skolan jag 

själv arbetar på. Två av mina respondenter var kända för mig sedan tidigare. Då jag 

arbetat med de i samma skola samt arbetslag.  

 

I mitt urval finns det skillnader i kön, ålder, arbetslivserfarenhetslängd samt 

yrkesposition då en av lärarna är en förste lärare i SO och arbetar för att utveckla 

formativa bedömningsmatriser på skolan. Urvalet består av fyra respondenter varav 

tre kvinnor och en man. Jag har valt att presentera mina respondenter med kodnamn,  

Maria, Eva, Sara. Peter  

 

1. Maria  är 38 år samt förste läraren i SO och har arbetat som SO – lärare i 11 år 

dock som förste lärare i 3 år.  

2. Eva är 29 år och har arbetet som SO – lärare i 3.  

3. Sara är 58 och har arbetet som SO – lärare i 19 år.  

4. Peter är 42 och har arbetet som SO – lärare i 2.  

 

3.4 Genomförande 

	
I denna del av min uppsats kommer jag att redogöra studiens arbetsprocess. Hur jag 

gått tillväga innan mina intervjuer samt en beskrivning av själva intervjuprocesserna 

med en analys. Jag har med hjälp av olika forskare använt mig av kvalitativa metoder 

under min arbetsprocess, vilka är, Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, 

Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997), Göran Ahrne & 

Peter Svensson, Handbok i kvalitativa metoder ( 2014), och Pia Langemar, Kvalitativ 

forskningsmetod i psykologi  att låta en värld öppna sig, ( 2010).  

Uppsatsens syfte och frågeställningar strukturerades för att begränsa det stora 

forskningsområdet. Jag började med att besöka den respektive skolans rektor som i 
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sin tur informerade mina respondenter för valet att delta i studien. Vidare bokade jag 

via skolans rektor in datum och tid för intervjuerna via telefon.  

Jag har i mina intervjuer använt mig av ljudinspelningar för att senare kunna gå 

tillbaka och lyssna på materialet. Jag gjorde inga anteckningar under mina intervjuer. 

Detta för att inte på något sätt leda mina respondenter till ett svar eller att snarare för 

att skapa en så lugna och naturlig samtalsmiljö som möjligt. Detta gjorde att jag 

lättare och mer obehindrat kunde följa med på respondenternas svar under samtalen 

men också att jag kom ihåg mer av det som togs upp under intervjusamtalen. 

Dessutom minskar detta möjligheten att informanten vägleds och påverkas i sina svar. 

Jag har även använt mig av semistrukturerade frågor i denna studie, detta kallas även 

för halv strukturerade intervjuer. Det är inte helt ovanligt att denna typ av frågor är 

förbestämda och färdigformulerade frågor som får en annan struktur under själva 

intervjun det kan även vara följdfrågor eller också nya frågor som dyker upp under 

intervjuernas gång.66 Vilket även skedde i mitt fall av denna undersökning, då vi hade 

ett ganska öppet samtal under våra intervjuer som innehöll färdigstrukturerade frågor 

men som under intervjuvens gång innehöll följdfrågor.  

 

3.5 Databearbetning och analys 

	
Mitt material behövde jag översätta till skrift vilket är nödvändigt i en kvalitativ 

forskning. Det svåraste var transkriberingarna som har genomgått flera bearbetningar. 

Under transkriberingsarbetet märkte jag emellertid att samtalsformen var av en annan 

form än ”talspråket” medan jag själv skulle omvandla detta till ett ”skriftspråk”. 

Holme uttrycker det som, ”Att överföra ljud till skrift, det vill säga att transkribera, 

innebär att man strukturerar flödet av tal i enhet med grammatiska regler för 

skriftspråk.”67  

Tidsramen för mina intervjuer var mellan fyrtiofem minuter till en timme. Då jag 

tyckte att denna ramtid var bra för att få ut mitt material av intervjuerna. ”Oavsett 

vem man intervjuvar är våra erfarenheter att normaltiden för intervju är omkring 

fyrtiofem minuter till en timme.”68 

																																																								
66Langemar,	Pia,	2010:	69	
67Holme & Krohn Solvagn,1997: 26	
68Holme & Krohn Solvagn,1997:45 
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Mitt material behövde jag översätta till skrift vilket är nödvändigt i en kvalitativ 

forskning. Ytterligare ett problem vid transkribering är den är omöjlig att göra utan 

tolkningar, transkription sker vid den första tolkningen.  Tolkningen finns alltid med i 

en kvalitativ analys även om den inte är medveten. Utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv är tolkningen en huvudprocess. Vilket innebär att man då gör ingående 

tolkningar i enskilda fall vilket jag har valt att göra i mina enskilda intervjuer.69 Jag 

har försökt använda mig av en hermeneutisk tolkning i min analys för att få fram hur 

mina respondenter har tänkt kring sina svar. Jag kan egentligen aldrig komma åt deras 

tankar men jag har försökt se ett mönster i deras svar av mina frågeställningar.  Med 

den hermeneutiska inriktningen har jag sett att det finns olika svar av mina 

frågeställningar som jag vidare kunnat dra paralleller kring. Detta har jag kopplat till 

mitt urval. För att även vilsa på vilket sätt mitt material är representativt samt vilka 

generaliseringar jag kunde dra från materialet.70 Vilket jag dragit kunskapen ur boken, 

Ahrne & Svensson, Handbok i kvalitativa metoder. 

Den formativa bedömningen är en pågående process som leder till en 

kunskapsutveckling menar David Wiliam, lika så skriver Holme och Solvag, 

Forskningsmetodik Om kvalitativa metoder, att den hermeneutiska modellen är. Den 

hermeneutiska cirkeln handlar om en process som inte har ett slut, den är i en ständig 

utveckling.71 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

	
Min undersökning har skett under vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådet, 2012. Mina respondenter har varit informerade om 

ljudinspelningarna, transkriptionerna samt att det skulle raderas när studien var 

avslutad. De har även fått informationen av undersökningens syfte samt att de har 

rätten att avbryta delaktigheten när som helst. Samtyckeskravet, vilket betyder att 

deltagarna har rätten att välja ifall dem vill avbryta delaktigheten i studien.72 Vilket är 

inom vetenskapsrådet, informationskravet, att deltagarna har rätt till att känna till 

																																																								
69Langemar,	Pia,	2010:91		
70Svensson,	Ahrne,	2014:67	
71Holme & Krohn Solvagn, 1997:95-98 		

72Vetenskapsrådet, 2002: 8 
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studiens syfte men även anledningen till dess medverkan.73 Jag har även upplyst 

deltagarna om att all material skall endast komma att användas i forskningssyfte 

vilket är nyttjandekravet inom vetenskapsrådets forskningsetiska principer.74 Jag har 

följt vetenskapsrådets forskningsetiska princip om konfidentitetskravet, att all 

information som jag lagrat samt avrapporterat så att ingen skall kunna identifiera 

deltagarnas identitet.75 

Jag har innan mina intervjuer informerat respondenterna om föreliggande studies 

syfte. Innan genomförda intervjuer har jag även gått igenom samtyckeskraven med 

mina respondenter, där det framgick enligt vetenskapsrådets etniska forsknings 

principer som jag nämnde ovan. Jag har även lämnat mina kontaktuppgifter till 

deltagarna för att de skulle kunna avbryta sitt deltagande när de ville.  

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

  

En validitet i kvalitativa metoder kallas sådant som har en trovärdighet samt 

meningsfullhet det är alltså samma sak som att forskningen har ett vetenskapligt 

värde. Skall man uppnå en god validitet bör man utföra de olika momenten i 

forskningsprocessen. 76  Mitt val av metod, att utföra intervjuer på fyra 

religionskunskapslärare för att det passade in för denna uppsats syfte. Mina 

strukturerade frågor kopplade till uppsatsens syfte utgör även uppsatsens validitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
73Vetenskapsrådet, 2002:17	
74Vetenskapsrådet, 2002:12-14	
75Vetenskapsrådet, 2002:12	
76Langemar,	Pia,	2010:106	
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4. Resultat & Analys 

I denna del av min uppsats redovisas de resultaten jag fått av mina respondenters svar, 

jag har även gjort en analys samt tolkning av resultaten. Så som jag nämnt tidigare i 

uppsatsen kommer jag att benämna mina respondenter med fiktiva namn som jag valt;  

 

Lärare 1  Maria 

Lärare 2  Eva  

Lärare 3  Sara 

Lärare                                             4                                                                        Peter 

 

Resultaten i uppsatsen är kopplade till de forskningsfrågor som uppsatsen grundar sig 

i. De lyder; Hur uttalar sig religionslärare om formativ bedömning i undervisningen? 

Vilka för och nackdelar ser religionslärare med formativa bedömningen i 

undervisningen? 

 

4.1 Hur uttalar sig religionslärare om formativ bedömning i undervisningen? 

Alla respondenter har en och samma syn vilket är att de anser att de använder sig av 

formativ bedömning i sin undervisning kopplad till de lärandemål, förmågor samt 

kriterier som är satta. Det man dock kan se i respondenternas svar är deras varierande 

uppfattning av vad formativ bedömning är. Alla fyra lärare berättar klart och tydligt 

att de definierar formativ bedömning på växlande/olika sätt.  Detta illustreras i deras 

svar nedan.  

 

Maria,  

• Vi använder oss av formativ bedömning i all vår undervisning, detta sker 

främst genom att vi under våra ämneskonferenser framställer 
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bedömningsmatriser för att synliggöra olika förmågor som eleven behandlar 

för de momenten vi går igenom. 

 

I detta uttalande av Maria visas det att lärarens tankegångar rör sig kring de fem olika 

strategier som Dylan William utvecklat för formativ bedömning. Vidare, skall man 

använda bedömningsmatriser som ett samarbete mellan lärare men även känna till 

vikten av att ta upp förmågor i undervisning.  

 

Eva,  

• I all min undervisning sker en formativ bedömning jag behöver inte ha 

uppsatta förmågor som synliggör vad det specifikt är vi går igenom. 

 

Eva, har en uppfattning av att all undervisning hon gör är med en formativ 

bedömning, dock tolkar jag det som att hon inte uppfattat förmågornas betydelse i den 

formativa bedömningen.  

 

Sara,  

• Den formativa bedömningen sker genom ett samarbete mellan elever-lärare-

men även mellan eleverna. 

 

Sara, inkluderar vikten av samarbetet, vilket är en viktig del i formativa bedömningen.  

 

Peter, 
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• Jag anser att vi i vårt ämneslag skapar en formativ bedömningen genom ett 

kollegialt feedback.  

 

Peter, har en lik uppfattning av vad formativ bedömning är i undervisningen som 

Sara, dock inkluderar feedbacken endast lärare emellan och inte elev till elev eller 

elev till lärare.  

 

4.2 Lärarnas tillvägagångssätt 

Alla fyra lärare nämnde olika metoder som de använde sig av för att synliggöra de 

kriterier som finns för att uppnå olika betyg inom ämnet religion. En gemensam 

metod var bedömningsmatriserna som deras elever fick ta del av för vissa lärare 

handlade det om att dela ut matriserna i början av ett nytt moment samt vid slutet 

medan andra delade endast ut det i början eller slutet.  

 

Maria,  

• Eleverna får bedömningsmatriser som visar hur jag kommer att bedöma de i 

slutet av arbetsområdet. I dessa matriser jag vidare utvecklat ett 

nummersystem där det tydligt framgår vilka poäng en specifik fråga kan ge för 

en specifik betygsbokstav, exempelvis kan det vara 10 poäng för betyget A då 

jag även ger en exempelfråga med ett exempelsvar. I slutet av kursen då jag 

antingen använder mig av ett prov som kan variera i utformning, muntlig eller 

skriftlig får eleverna samma matris som jag kryssat för det specifika kriteriet 

som eleven uppnått i betygsskalan. 

 

Maria, tycker att denna metod med bedömningsmatriser, elevexempel samt 

exempelfrågor ger eleverna en enklare men mycket tydligare bild av det som skall 

komma och bedömas. – Maria, Genom bedömningsmatriser kan jag tydligt se att 
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eleverna får en AHA upplevelse, de förstår vad läraren ska bedöma och vidare leder 

detta till att eleven känner till sitt eget lärande men inte minst det jag anser är det 

viktigaste är att eleverna vet vad det är som krävs för att kunna utveckla sin kunskap.  

 

Eva,  

• I min undervisning har jag betygskriterierna uppsatta i klassrummet och de är 

så synliga att alla elever när de vill kan ta del av dem i sin 

kunskapsutveckling.  

 

Eva, Nämner inget om bedömningsmatriser men använder sig av betygskriterierna 

från LGR11 och muntligt diskuterar dessa i slutet av ett arbetsområde. Eleverna får ge 

elevexempel på hur ett E till A svar kan se ut.  

 

Peter,  

• Mina diskussioner kring bedömning är med mina kollegor i form av hur ett E 

svar kan se ut eller balansen mellan ett C och A svar.   

 

4.3 Klassrumsdiskussioner 

	
Samtliga lärare säger sig använda olika klassrumsdiskussioner för att ge eleverna en 

förståelse kring de olika betygen E-C-A. Men det gemensamma som dessa fyra lärare 

har för att mäta elevernas kunskap är oftast i form av ett skriftligt prov.  

 

 

Maria,  

• Jag använder mig av olika bedömningsmetoder men det slutliga provet är 

oftast skriftligt. Det muntliga är också viktigt uppger lärare1, för det är i med 
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ett samtal med eleverna jag faktiskt får en bild av elevens kunskapsnivå. Det 

är genom detta samtal eleverna får chansen att ställa frågor kring betygen 

vidare kan eleven analysera sin egen kunskapsnivå.  

 

Lärarna  Eva, Sara och Peter: Använder sig av en feedback som oftast är muntlig i 

slutet av det skriftliga eller muntliga provet för att ge eleven en återkoppling av dess 

kunskapsnivå. Vidare säger Eva, att eleven också får en återkoppling av vad den bör 

göra för att utvecklas i sin kunskapsnivå.  

 

 

 

4.4 Eleverna som resurser för varandra 

	
Eleverna är resurser för varandra inom många olika sammanhang tycker alla fyra 

lärare. Dock varierar deras exempel för detta tillvägagångsätt.  

 

Maria, använder sig av kamratbedömning tycker hon, detta sker när eleverna får 

diskutera de olika betygen när jag ger elevexempel eller exempel på olika frågor som 

är kopplade till de betygen som finns.  

 

 

Eva,  

• När mina elever hjälper varandra i klassrummet så sker en kamratbedömning.  

 

 

Sara,  

• Kamratbedömningen sker på olika sätt det ena kan vara genom muntliga svar i 

klassrummet eller en analys som en annan elev vidareutvecklar.  

 

 

Peter,  
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• När eleverna arbetar i grupp sker en tydlig kamratbedömning, kring 

samarbetet ger eleverna varandra feedback som utvecklas i sin kunskapsnivå 

för att bli bättre.  

 

4.5 Eleven utvecklar sin egen kunskap 

	
Elevernas kunskapsutveckling kan ske på olika sätt men även med hjälp av olika 

metoder, en av dessa metoder är läxhjälpen. Nedan framförs mina respondenters olika 

syn på läxhjälpen.  

 

 

Maria,  

• Olika metoder finns för att eleven skall kunna utveckla sitt egna lärande jag 

hjälper bara till eller kanske synliggör metoderna för eleverna. Det kan 

exempelvis vara genom olika läxförhör då eleven får chansen att möta sin 

kunskapsnivå vilket oftast bidrar till att eleven vet hur mycket mer det krävs 

för att kunna utveckla sig inför det kommande slutprovet. Läxförhören har alla 

lärare på skolan och jag har det en gång i vecken med en betygsskala mellan E 

till C.  

 

 

Eva,  

• Genom mina läxförhör utvecklar sig eleven i sitt egna lärande. Jag bedömer 

betygens utefter de kriterierna som finns så eleverna vet var de ligger i 

betygsskalan.  

 

 

Sara,  

• Ja, läxförhör är bra men mina muntliga är bättre eller gruppredovisningarna 

för då kan eleven även få tillgången till sina kamraters svar samt kunna 

reflektera över sin egen och andras kunskap.  
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Peter,  

• Skriftliga läxförhör synliggör elevens kunskapsnivå.  

 

4.6 Fördelarna med formativ bedömning 

	
Samtliga fyra lärare pekar på att den formativa bedömningen hjälper elevernas 

kunskapsutveckling framåt men även att detta sätt möjliggör eleverna och lärarna 

kring en bättre förståelse av hur man skall bedöma kunskapen.  

 

 

Maria,  

• Jag tror att detta sätt får eleverna att förstå sin egen kunskap men även vad 

samt hur de bör göra för att uppnå en ökad kunskapsnivå. Jag brinner för detta 

sätt att arbeta och tror starkt på att den formativa bedömningen hjälper 

eleverna att förstå hur de ska uppnå ett högre betyg.  

  

 

Maria, anser att den formativa bedömningen är viktig för att elevernas skall kunna 

utvecklas i sin kunskap men också för att synliggöra de olika betygsskalornas kriterier 

för att kunna uppnå ett högre betyg.  

 

 

Eva,  

• Detta sätt tycker jag är speciellt bra för de elever som står och stampar på 

samma betyg men inte vet hur de skall göra för att uppnå ett högre betyg.  

 

 

Här menar läraren att den formativa bedömningen speciellt gynnar elever som har 

uppnått ett högre betyg och vill vidareutveckla sin kunskapsnivå. Dock blir det en 

kontra till att detta inte skulle passa speciellt lika bra för de svaga eleverna.  

 

 

Sara,  
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• Det som jag anser är speciellt bra med formativ bedömning är att den skapar 

en förståelse av hur, vad och med vilka metoder vi elever och lärare behöver 

för att utvecklas i vår kunskap. Eleverna får en bättre bild av vad som krävs.  

 

 

Peter,  

• Den formativa bedömningen tydliggör kunskapsmålen eller de kriterier som 

finns för de olika betygen. Vilket leder till att eleven vet hur den behöver 

utvecklas. 

 

Sara och Peter talar om formativ bedömning som ett medel för att eleverna skall 

kunna utveckla sin kunskap. Detta gör även Maria och Eva dock mer djupgående.  

Det gemensamma alla fyra lärare har för att benämna fördelarna med formativ 

bedömning är att den tydliggör lärandeprocessen för eleverna vilket bidrar till en 

förståelse kring hur eleven skall kunna utveckla sin kunskap vidare.  

 

 

4.7 Nackdelar med formativ bedömning 

 

Samtliga lärare ser en del nackdelar med formativ bedömning, dock varierar deras 

syn. En del lärare tycker att kamratbedömningen blir svår när det gäller att reflektera 

sin egen och andras tro eller livsåskådning. Medan andra lärare ser svårigheterna 

kring tiden som inte räcker till för elevernas egna reflektioner kring andras 

livsåskådningar eller att bedöma hur eleverna tänker kring att utveckla eller analysera 

andra elevers syn på tro. Det gemensamma är att samtliga lärare anser att 

problematiken kring formativ bedömning i religion är kring begreppet moral och etik, 

men att det handlar om kriterierna för betyget A, ”Eleven kan resonera och 

argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra 

välutvecklade underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på 

ett väl fungerade sätt.”77  

																																																								
77 	http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/sameskola/religionskunskap). 
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Maria,  

• Det svåra med formativ bedömning är när eleverna skall resonera kring 

moraliska och etiska frågeställningar, jag har märkt att när jag i min 

undervisning skall ge exempel på elevsvar så blir det problematiskt för eleven 

att förstå då det finns många olika svar som går att formulera olika. Det finns 

liksom inget rätt och fel. Analysfrågor kan ju i sig vara svåra för eleven men 

frågor kring etik och moral inom religion har jag märkt är svårt för dem.  

 

 

Maria, menar att problematiken handlar om att analysförmågan kring begreppen etik 

och moral kopplat till religioner och livsåskådningar blir komplext då det i dem flesta 

fall inte förstås av eleven vilket bidrar till att eleven då har svårt att föra 

välutvecklande resonemang som man skall göra för betyget A.  

 

 

Eva,  

• Ja frågor som rör etik inom religion är svåra för att lyckas med ett A eller B 

betyg. Jag menar att eleven oftast inte förstår hur man skall göra då det finns 

många olika sätt. Jag tror att eleven blir förvirrad. Men den största nackdelen 

med formativ bedömning är att tiden inte räcker till för att exempelvis 

genomföra Dylan Wiliams fem nyckelstrategier.  

 

 

Sara,  

• Reflektionen av sin egen och andra elevers religioner eller trosuppfattningar 

som eleven vidare skall göra en analys av för att skapa en bättre förståelse 

kring hur andra tänker kan vara svårt. Men etik och moral inom religions 

ämnet är också svårt för eleverna  Jag menar att vissa elever har svårt att förstå 

hur de ska reflektera över andras tankar.  
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Sara, har inte som ni ser riktigt gått in på svårigheterna kring formativ bedömning 

utan mer över vad som hen anser vara svårt med ämnet religion för eleven.  

 

 

Peter,  

• Det största hotet är tiden. Jag hinner inte jobba formativt i alla sammanhang, 

jag vill så gärna men min tid räcker inte till. Vi skulle behöva ha fler 

reflektionstider eller kanske kompetensutvecklingstider för att kunna 

samarbeta mellan lärarna kring formativ bedömning. Men annars så tycker jag 

att jag försöker väl dock tycker nog eleverna att det är svårt att uppnå ett A 

betyg, - och hänvisar till kunskapskravet för betyget A, ”Eleven kan resonera 

och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att 

föra välutvecklade underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och 

modeller på ett väl fungerade sätt.”78 

 

 

 

 

4.8.	Analys	av	resultaten	
	
Som jag tidigare i inledningen nämnt har jag valt att använda mig av Hattie och 

Wiliam i denna undersökning dock främst riktat mig på de fem nyckelstrategier som 

Wiliam tar upp för den formativa bedömningen. Anledningen till detta val har varit 

för att det nämns mycket om det i skolor men även inom lärarutbildningen när man 

talar om formativ bedömning. I min undersökning har jag valt att försöka dra resultat 

ur respondenternas användande av Hattie och Wiliams fem nyckelstartegier men även 

försökt se kopplingen till hur lärarna säger sig använda sig av strategierna. I mina 

resultat av intervjuerna har det även visat sig att lärarnas kunskaper om ämnet 

formativ bedömning med dess svårigheter. Lärarna vet inte riktigt vad formativ 

bedömning är. 

 

																																																								
78	http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/sameskola/religionskunskap.	
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I min studie framkommer det tydligt att användningen av den formativa bedömningen 

skiljer sig åt mellan respondenterna. Resultaten visar att en av fyra respondenter 

arbetar med formativ bedömning utifrån Dylan Wiliams fem nyckelstartegier. Maria 

är den enda läraren som ger eleverna bedömningsmatriser med syftet att eleverna 

skall reflektera över sina kunskaper, förmågor samt prestationer. Hon är också den 

enda som använder sig av en mer effektiv feedback för att skapa lärandet framåt för 

eleverna. Det är även bara Maria som märkbart har mer kunskap om vad formativ 

bedömning egentligen är. Grunden till att lärarnas uppfattning av vad formativ 

bedömning är kan vara kunskapen som ges i skolan eller kanske även individens egna 

intresse till ämnet. En annan faktor kan vara tiden som Peter talade om att den 

egentligen inte räcker till för att använda sig av Wiliams fem nyckelstrategier i 

undervisningen.  

 

I resultaten av intervjuerna uttalar sig alla respondenter att de använder sig av 

formativ bedömning i sin religionsundervisning. Vi kan även tydligt se att Dylan 

Wiliams fem nyckelstrategier kommer till uttryck på många sätt i intervjuerna. Den 

största skillnaden ligger i metoderna lärarna använder sig av i undervisningen när det 

gäller att inkludera formativ bedömning. Arbetsmetoderna är inte lika och skiljer sig i 

form av hur man tänker kring formativ bedömningen i religionsundervisningen. För 

att tydliggöra för eleverna de specifika betygskriteriernas lärandemål använder sig 

lärarna av olika former av synliggörande. De använder sig av matriser eller sätter upp 

betygskriterierna i klassrummet. Användandet av matriserna skiljer sig också vissa 

tycker att det är viktigt att använda bedömningsmatriser i början av ett nytt moment 

samt i slutet medan andra endast delar ut dem i slutet vid exempelvis ett skriftligt 

prov. Det gemensamma är att samtliga fyra lärare anser att det är viktigt att eleverna 

skall få ta del av sina betygskriterier vilket också tyder på att samtliga lärare tycker att 

det är viktigt att eleven känner till sin egen kunskapsnivå. Samtliga lärare försöker 

med betygskriterierna översätta eller klargöra kursens mål till specifika uppgifter, 

dock skiljer detta sig i hur de gör det.  

 

Vi som arbetat som lärare vet att varje lärares uppfattning av undervisningsformen 

samt upplägget av lektionerna kan variera, vi är trots allt olika individer. Detta visade 

sig tydligt i min undersökning att varje enskild religionslärares uppfattning av det 

formativa arbetssättet var olika. Alla fyra religionslärare använde sig av det formativa 
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bedömning i sin planering/ undervisning men på olika sätt. Dylan Wiliams definition 

av vad formativ bedömning är kan man tydligt se med att alla mina respondenter 

ansåg sig använda formativ bedömning för att förbättra elevernas resultat. Detta var 

tydligt de talade om att elevernas kunskapsutveckling leder till en formativ 

bedömning som Maria uttryckte det under intervjun. Maria menar att genom muntliga 

samt skriftliga prov kan man mäta elevernas kunskapsutveckling men att egentligen 

hela tiden gör det i sin undervisning.  

”Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestationer tas fram, tolkas och 

används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i 

undervisningen som förmodligen blir bättre eller bättre grundande, än de beslut de 

skulle ha fattat om bevisen inte funnits.” 79  

 

Olikheterna kring uppfattningen av formativa bedömningens för och nackdelar var 

också tydliga för dessa fyra religionslärare. Att eleverna för en bättre förståelse kring 

läroplanens kunskapsmål inom ämnet religionskunskap var den gemensamma 

fördelen för dessa fyra intervjuade lärare.  

Vi kan tydligt se skillnaderna på synen av formativ bedömning mellan lärarna. Lärare 

Maria har en mer djupgående förståelse av vad formativ bedömning är. Denna lärares 

syn samt implentering av den formativa bedömningen i undervisningen gå att koppla 

till alla Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Dock är detta svårt med de andra 3 

lärarna Eva, Sara och Peter vilka endast tar upp en av de fem nyckelstrategierna vilket 

handlar om feedback. Vi kan även tydligt se att uppfattningen av vad feedbacken 

handlar om skiljer sig markant. Peter, talar om en feedback som inte inkluderar 

eleverna vilket inte ingår i Dylan Wiliams syn på formativ bedömnings feedback 

vilket han menar på skall skapa en utveckling för att få eleverna till en ökad 

kunskapsutveckling.80 

Den typ av strategier som alla fyra lärare använder sig av är den Wiliam kallar för att 

ge feedback det är den han menar ger själva lärandet framåt. Alla mina fyra 

respondenter talade om hur viktigt det var att ge en feedback för att utveckla lärandet. 

Dock skiljde det sig i form av hur man gav den, det kunde både vara skriftligt och 

																																																								
79	Wiliam,	Dylan,		2013:53	
80	Wiliam,	Dylan,	2013:	23		
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muntligt. Maria och Eva talade om en feedback som gav eleverna beröm vilket även 

Hattie och Wiliam tar upp som en viktig del av framgången till en bra feedback.  

 

Samtliga lärare använder sig av kamratbedömning dock skiljer sig även här hur de 

utför det. Lärarna skiljer sig i hur de anser att det sker en kamratbedömning vissa 

anser att det sker per automatik medan andra tar upp att det sker genom grupparbete, 

muntliga prov, redovisningar eller genom en genomgång av betygskriterierna som 

läraren går igenom med hjäp av olika elevexempel. Tydligt kan man se att lärarnas 

uppfattning eller tolkning v hur en kamratbedöming skall göras skiljer sig eller även 

vad en kamratbedömning är.  

Att eleven kontinuerligt utvecklar sin egen kunskap är samtliga fyra lärare överens 

om. Även hur detta sker är en skillnad som tydligt visar sig under intervjuerna. En 

gemensam metod är läxförhör och olika slags prov för att eleven skall bli medveten 

om sin egen kunskapsnivå.  

 

Även lärarnas syn på för och nackdelar av formativ bedömning i 

religionsundervisningen skiljer sig åt. En gemensam aspekt samtliga lärare har är att 

den formativa bedömningen kan öka elevens kunskapsutveckling samt skapa en bättre 

förståelse för ämnet religionskunskap. Samtliga lärare anser även att formativ 

bedömning hjälper lärarna att bedöma elevernas kunskapsnivå bättre. Sara, skiljer sig 

lite åt i synen på kunskapsutvecklingen gällande den formativa bedömningens hjälp, 

då hon anser att detta gynnar den mer den högpresterande eleven som stå och stampar 

på samma betyg men inte vet hur den skall gå till väga för att få ett högre betyg.  

Alla fyra lärare ser svårigheter eller nackdelar med formativ bedömning inom 

religionskunskap. En stor svårighet som tas upp under intervjuerna är tidsaspekten att 

tiden inte räcker till att arbeta formativt helt i alla sammanhang. Då inkluderas 

fortutbildningar men även tiden för att planera in fler kamratbedömningar eller annat 

som avsevärt inkluderar formativ bedömning. Det andra negativa som lärarna är 

enade om är att det finns en svårighet kring att uppnå betyget A i religionskunskap. 

Det handlar främst om betygskriteriet, ”Eleven kan resonera och argumentera kring 
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moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade underbyggda 

resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerade sätt.” 81 

 

Även begreppen etik och moral kopplade till religionskunskap värkar vara en 

svårighet som tas upp av flera lärare. Då anser man att det just är eleverna som har 

svårigheten att förstå dess innebörd samt att det är svårt för eleven att uppnå 

betygskriteriet som jag nämnde ovan för betyget A. Detta menar lärarna att det blir 

svårt att komma vidare i elevernas egen kunskapsutveckling då de oftast inte vet hur 

de skall vidareutveckla sin kunskap gällande begreppen etik och moral men även 

gällande förståelsen av sin egen och andras trosuppfattning.  

 

Utifrån mina resultat framkommer det att det faktiskt finns en så stor skillnad i själva 

uppfattningen samt användandet av formativ bedömning i undervisningen. Maria och  

Evas syn på vad formativ bedömning är, är sig lik dock skiljer sig Saras och Peters 

syn åt. Tydligt kan man se av svaren i intervjuerna att Maria och Evas kunskaper 

kring ämnet formativ bedömning är mer djupgående än vad Saras och Peters är. Maria 

och Eva uttrycker att de använder sig av olika strategier som är kopplade till formativ 

bedömning utifrån Dylan Wiliam. Medan Sara och Peter visar i sina intervju svar att 

de har en mindre kunskap kring ämnet formativ bedömning.  

 

Samtliga lärare använder sig av Dylan Wiliams fem nyckelstrategier i sin 

undervisning eller planering ansåg de. Detta sker via kamratbedömning, utveckling av 

elevens egna lärande eller kunskapsmedvetenhet, olika former av prov men också via 

en feedback. En fördel med formativ bedömning är att den bidrar till en ökad 

kunskapsutveckling menar de flesta forskare inom formativ bedömning och detta kan 

man tydligt se i de resultaten jag fick av intervjuerna, lärarna är enade om att den 

formativa bedömningen gynnar elevens kunskapsutveckling.  

 

 

 
	
																																																								
81 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/sameskola/religionskunskap 
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5. Slutsats	&	sammanfattning	
	

	
I denna del av min uppsats kommer en kort slutsats och sammanfattning av mitt 

arbete framföras.  

	
Att den formativa bedömningen leder till elevens kunskapsutveckling är alla fyra 

lärare enade om, vilket också är poängen med den formativa bedömningen enligt 

Hatti och Dylan. Syftet med formativ bedömning är att den skall öka elevers lärande, 

till skillnad från summativ bedömning som endast skall mäta elevers kunskaper. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur andra SO, religionskunskapslärare på 

grundskolans senare åldrar uttalar sig om formativ bedömning inom ämnet religion. 

Samt vilka för och nackdelar de ser med detta. Denna studie baseras på fyra 

kvalitativa intervjuer med SO, religionskunskapslärare på grundskolans senare år (7-

9). 

 

Avslutningsvis kan jag utifrån mina respondenters uttalande samt mitt resultat dra 

slutsatsen av att formativ bedömning har ett varierat synsätt beroende på lärare.  

 

Alla fyra respondenter säger sig använda sig av formativ bedömning i sin 

undervisning dock på olika sätt. Vissa sade sig använda sig av skriftliga prov medan 

andra valde bedömningsmatriser, kamratbedömingar eller feedback. Lärarna hade 

också olika tankar kring vilka för- och nackdelar som den formativa bedömningen 

hade. Det högsta chanserna lärarna såg med formativa bedömningen var att den gav 

eleverna chansen till en kunskapsutveckling. En intressant fråga som skulle kunna 

forskas vidare i är om lärarna faktiskt bär en kunskap i vad formativ bedömning är? 
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