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Effekten av formativ bedömning 

En studie kring effekterna av formativ bedömning i anknytning till 

kunskapssyn, problemlösningsförmåga och attityd 

Tomas Lindqvist 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker om formativ bedömning kan ge mätbara skillnader på 

gymnasieelevers resultat i samhällskunskap. Andra frågor som ställs är vilken grupp av elever, 

sett till prestationer i skolan, formativ bedömning har störst påverkan på. Intresse riktas även 

mot samband mellan elevernas resultat och deras kunskapssyn, problemlösningsförmåga och 

attityd till skolan. 

Två klasser från en skola i Stockholm valdes ut för att delta i studien. Den teoretiska grunden är 

främst baserad på tidigare forskning av Black och William (1998, 2003). Flera olika metoder 

användes, däribland ett experiment med två grupper, en enkätundersökning och ett 

problemlösningstest. För att beskriva och analysera insamlad data användes den statistiska 

metoden.  

Båda grupper undervisades under fem lektioner inom samma kunskapsområde, skillnaden 

mellan grupperna bestod av formativ bedömning. Efter genomförd undervisning skrev de två 

grupperna ett skriftligt prov.  

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan grupperna, gruppen som mottog formativ 

bedömning presterade femton procent bättre i abstrakt tänkande. Data ifrån undersökningen 

visade att formativ bedömning hade störst effekt på högpresterande elever. En stark korrelation 

hittades mellan elevernas kunskapssyn och deras resultat på provet. En korrelation hittades 

också mellan elevernas problemlösningsförmåga och resultat på provet, framförallt elever med 

en låg problemlösningsförmåga fick låga resultat. Studien bevisade inte några kausala samband, 

men tänkbara tolkningar diskuteras.  
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Abstract 

This essay examines if formative assessment causes any impact on upper secondary school 

students results in social science. Other questions asked are which group of students benefits 

most from formative assessment and if any connections can be found between the students 

result and their cognitive approach to learning, problem solving capability and attitude to 

school.  

Two classes from a school in Stockholm were chosen to participate in the study. The theoretical 

framework is mostly based on former research performed by Black and William (1998, 2003). 

Multiple methods were used, including an experiment with a parallel-group design with two 

groups, a survey and a problem solving test. Statistics is used to describe and analyze collected 

data.   

Both groups were taught during five lessons in the same field of knowledge with the same kind 

of teaching, apart from formative assessment. After treatment the two groups undertook a 

written test.   

Results showed a significant difference in performance for the two classes, with the treatment 

group performing up to fifteen percent better in abstract thinking. Research data shows that 

formative assessment had the biggest impact on high performing student’s results. A strong 

correlation was found between student’s cognitive approach and their score on the written test. 

Another significant correlation was found between student’s problem solving capability and 

their score on the test, especially students with a low problem solving capability performed 

poorly on the written test. To conclude, the study did not reveal the directions of these 

correlations and possible interpretations are discussed. 
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 

För ett antal år sedan sammanställde Black och William (1998) en samling undersökningar gjorda i 

USA och England som pekade på att formativ bedömning, eller bedömning för lärande, hade en 

betydande positiv inverkan på elevers prestationer i skolan. Idag är de aktiva i samarbetet Assessment 

Reform Group (ARG).  Under de senare åren har formativ bedömning blivit något av en trend inom 

den västerländska skolvärlden. Grundtanken i formativ bedömning är att kunskap ses som en process 

och inte som en slutprodukt, bedömningen ska forma lärandet utifrån den kunskap som efterfrågas. 

(Black, Harrison, Lee, Marshall & William, 2003) Lundahl (2006) argumenterade i sin avhandling för 

att bedömningen av kunskap har en stark koppling med kunskapssynen. I Sverige har 

bedömningsformen också omfamnats av andra didaktik forskare (Måhl, 2005; Norell, 2008), även 

flertalet lärarstudenter har behandlat ämnesområdet i sina examensarbeten(Gniste & Ligner, 2008; 

Johansson & Therner, 2008). Gemensamt för den skrivna litteraturen och examensarbetena är att fokus 

ligger på intentionerna, frågorna kretsar kring hur läraren kan använda sig av formativ bedömning eller 

vad lärarna tycker om arbetssättet. I denna undersökning ligger fokus istället på resultatet där 

effekterna av hur formativ bedömning påverkar elevers prestationer studeras. Något som gör den valda 

ingången än mer intressant är bristen på empiri kring svenska förhållanden. För att problematisera den 

eventuella effekten av formativ bedömning kommer studien även ta upp i vilken grad elevers 

problemslösningsförmåga påverkar deras möjligheter att tillägna sig fördelarna med den 

bedömningsformen.  

Ur ett lärandeteoretiskt perspektiv kan stöd för formativ bedömning hämtas ifrån olika lärandeteorier, 

till exempel ifrån den behavioristiska, kognitiva och den konstruktivistiska skolan, detta beroende på 

hur fenomenet kopplas till elevers kunskapsutveckling och med vilka metoder vi mäter effekten av 

utvecklingen (Korp, 2003). Vilken ställning denna studie tar till frågan behandlas under rubriken 

Formativ bedömning ur lärandeteoretiska perspektiv. 

Styrdokument 

Relevanta styrdokument och policydokument för studien är Läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94), Skolverkets kursplan för Samhällskunskap B och en lokal kursplan för Samhällskunskap B. 

Centralt för undersökningen är styrdokumentens beskrivning av kunskap och bedömning. Genom 

införandet av Lpf 94 har den svenska gymnasieskolan gått ifrån ett normrelaterat betygsystem till ett 

mål och resultatstyrt system. Enligt Skolverket (2006) kan kunskap delas upp i fyra olika former: 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Undervisningen ska behandla samtliga former eftersom de 

är ömsesidigt beroende av varandra. Vidare ska kunskaperna göra eleverna till ansvarstagande 

samhällsmedborgare och förbereda dem inför deras yrkesliv eller fortsatta studier. Vid bedömning av 

elevernas prestationer ska läraren hålla sig informerad om elevens utveckling samt kunna redogöra för 

utifrån vilka grunder bedömningen sker. Läraren ska även sträva mot att eleverna tar ett större eget 

ansvar för sin utveckling och kan bedöma sina egna utvecklingsbehov och resultat i förhållande till de 

uppsatta målen. I kursbeskrivningen för ämnet Samhällskunskap lyfts samtliga kunskapsformer fram 

och de återfinns även under kursplanens betygskriterier (Skolverket, 2000), samt i den aktuella lokala 

kursplanens beskrivning och kriterier (Lokal kursplan, 2001).   
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Syfte och problem 

Uppsatsen kommer undersöka hur formativ bedömning kan påverka gymnasieelevers provresultat 

inom ämnet Samhällskunskap B. Hypotesen är att elever som uppnår bättre resultat har en 

kunskapssyn liknande kursplanens, de vet vad som efterfrågas, medan elever med sämre resultat har 

en outvecklad och oreflekterad kunskapssyn, där kunskap endast utgörs av fakta. Detta kan kopplas till 

att svaga elever oftast har svårt att tolka vad de ska lära sig och vad läraren efterfrågar och bedömer, 

de vet inte vad de ska göra för att nå högre (Måhl, 2005). Utifrån dessa antaganden bör svaga elever 

vara de som drar störst nytta av formativ bedömning, eftersom denna synliggör målen. Svaga elever 

tolkas i studien som elever med tidigare resultat inom ämnet på nivån Icke godkänt och Godkänt. 

Dock måste vi fråga oss hur mycket elever kan tränas i till exempel analys, finns det en gräns som 

avgörs av problemlösningsförmågan? Finns det elever som vet vad som förväntas av dem, och har en 

utvecklad reflekterande kunskapssyn, men inte klarar av att leverera det som läraren efterfrågar fast de 

har en positiv attityd till skolan och anstränger sig?  

För att uppnå syftet har jag arbetat utifrån följande frågeställningar: 

1. Kan formativ bedömning ge några mätbara effekter på gymnasieelevernas provresultat inom 

Samhällskunskap B? 

2. Vilken grupp av eleverna, sett till tidigare resultat inom kursen, har formativ bedömning störst 

effekt på sett till provresultatet?  

3. Vilka samband kan hittas mellan elevernas provresultat och kunskapssyn, 

problemlösningsförmåga och attityd till skolan?  

 

Studiens intresse riktas mot mätbara skillnader i det faktiska provresultatet eleverna presterar. Studien 

kommer inte kunna bevisa om formativ bedömning generellt är ett bra pedagogiskt verktyg, men 

beroende på resultatet kan metodens fördelar och eventuella nackdelar diskuteras och kopplas till 

tidigare studier utanför Sverige.    
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom studiens problemområde har hittats genom sökning i databaserna och 

internettjänsterna: Libris, Google Scholar och Stockholms universitets bibliotekskatalog SUB. Sökord 

som använts har varit: formativ bedömning, bedömning för lärande, kunskapssyn, arbetsminne och 

attityd. Vid sökningen har även de engelska översättningarna använts. Vidare har tidigare forskning 

insamlats genom en genomgång av lärarhögskolors kurslitteratur för kurser innehållande begreppen 

betyg och/eller bedömning. Även aktiva forskare inom problemområdet har bidragit med förslag på 

litteratur. Utvald litteratur och forskning har valts för att den tar upp något av följande områden: 

formativ bedömning i skolan, kunskapssynen i skolan samt problemlösningsförmågans eventuella 

inverkan på skolprestationer. Modernare forskning har premierats framför äldre, likaså primärkällor 

framför sekundärkällor, dock med avkall på tillgänglighet  

 

Formativ bedömning ur lärandeteoretiska perspektiv 

Utförda och sammanställda undersökningar av Black m.fl. (2003) ger starka empiriska bevis på den 

formativ bedömningens positiva effekter på elevers prestationer i skolan. Empirin har hämtats ifrån 48 

lärares erfarenheter i USA och England, samt cirka hundra forskningsrapporter, likt denna, som genom 

parallellgrupps experiment visade upp kvantitativa förbättringar av elevers resultat oavsett testform. 

Om vi antar att formativ bedömning ger positiva resultat behöver vi samtidigt fråga oss själva varför, 

hur relaterar formativ bedömning till lärandeteorier?  

I Assement, learning theories and testing systems beskriver Black (1999) hur de positiva effekterna 

med formativ bedömning som pedagogiskt verktyg kan förstås utifrån olika lärandeteorier.  

De positiva effekterna kan till exempel förstås utifrån den behavioristiska skolan. Ur detta perspektiv 

betraktas eleven som ett tomt blad läraren ska fylla. Lärande sker genom stimulering och respons, när 

eleven lärt sig yttrar sig detta genom ett förändrat beteende. För att underlätta inlärningen bör stoftet 

delas upp i mindre delar och tränas aktivt. Formativ bedömning kan används för att dela upp 

informationen i mindre bitar och låta eleverna träna de olika momenten aktivt, vilket ur ett 

behavioristiskt perspektiv kan förklara de positiva effekterna. Problemet med teorin är att den inte kan, 

eller har ambitionerna, att förklara vad som händer mellan stimulering och responsfasen. Detta blir 

problematiskt eftersom dagens svenska skola ställer krav på reflektion och problemlösning vilket 

kräver komplex tankeförmåga hos eleverna (Norell, 2008). För att kunna beskriva och förstå den 

mentala processen i dessa situationer får vi vända oss till de kognitiva teorierna. 

Black (1999) tar själv inte ställning för någon specifik lärandeteori inom fältet, men lyfter fram det 

kognitiva perspektivet som helhet. Inte heller denna studie låser sig vid en bestämd lärandeteori inom 

det kognitiva fältet. Problemet med att vara eklektisk med lärandeteorier är att antaganden kan hamna i 

konflikt med varandra, men det finns några viktiga grundantaganden som skiljer det kognitiva 

teorifältet ifrån det behavioristiska vilket studien tar fasta på. Lärande inom den kognitiva skolan 

betraktas som något mer än ett förändrat beteende. Grundläggande inom inriktningen är att lärande 

betraktas som en process, och intresse riktas mot den mentala processen som sker när elever ställs 

inför ny information och nya problem. Eleverna ses även som aktiva i sitt lärande och anses inte vara 
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tomma kärl som ska fyllas, vilket betyder att ny information förstås utifrån tidigare samband (Phye, 

1997, s. 5-9). Enligt Black (1999, s. 121) blir undervisningen och den formativa bedömningens uppgift 

att klargöra elevernas existerande kunskapsförståelse, dels för läraren men också för eleverna själva. 

Efter klargörande kan elevernas existerande tankestrukturer utmanas och förändras.  

Viktigt i den kognitiva teorin är att eleverna utvecklar metoder och kognitiva strategier för sitt lärande.  

För att förstå hur komplext tänkandet är och hur det utvecklas måste vi undersöka den kognitiva 

processen. Inom det psykologiska fältet innebär detta att undersöka hur information processas genom 

olika minnesfunktioner som arbetsminne och långtidsminne (se rubrik problemlösningsförmåga & 

arbetsminne). För att förstå lärande och bedömning av lärande innebär detta utvecklandet av teoretiska 

ramverk för tänkande och resonerande (Phye, 1997).  

Undersökningen använder sig i detta avseende av Quellmalz ramverk: Framework for reasoning 

skills.(Quellmalz & Hoskyns, 1997) Ramverket bygger på en kartläggning och definition av kognitiva 

strategier eleverna bör utveckla. Strategierna förekommer och kan identifieras, under olika 

benämningar, i de flesta kognitiva utbildningsfilosofer och psykologers teorier. Ramverket består av 

fem komponenter: återgivning, analys, jämförelse, slutledning och utvärdering. Alla förmågor utom 

återgivning kräver komplext abstrakt tänkande och resonerande. Analys innebär att dela en helhet i 

mindre delar, jämförelse innebär att hitta likheter och olikheter mellan fenomen, slutledning innebär 

att använda sig av olika resonemang för att hitta fram till en lösning och utvärdering innebär att 

värdera olika lösningar. Det finns ingen hierarki mellan strategierna utan rangordningen bestäms av 

kontexten, med andra ord uppgiften/problemets utformning.   

Förutom ovanstående kognitiva strategier lyfter Quellmalz et al. (1997) fram metakognitiva strategier 

vilket definieras som självmedvetna och övervägda strategier vilket hjälper oss att reflektera över och 

välja vilken av de kognitiva strategierna vi ska tillämpa på ett problem. Elever som är skickliga på att 

lösa komplexa problem använder sig ofta av metakognitivt tänkande, elever som inte gör det har 

däremot ofta svårigheter att angripa en komplex fråga med olika strategier samt reflektera över sina 

framsteg (Quellmalz & Hoskyn, 1997, s. 105-107). Formativ bedömning kan användas för att utveckla 

elevernas metakognition, det vill säga att reflektera över det egna lärandet, till exempel genom att 

introducera självbedömning.(Black 1999:126) Eleverna som blir delaktiga i bedömningen och 

informeras om kriterierna blir också medvetna om vilken kunskap läraren efterfrågar och bedömer, 

vilket kan utmana deras tidigare tankestrukturer och få dem att reflektera över sin syn på kunskap och 

lärande (Black m.fl. 2003). 

Black (1999) menar likt Quellmalz et al. (1997) att elevers förmåga att tänka abstrakt varierar 

beroende på kontexten och inte bör ses som generell. Som en konsekvens av detta kan viss kritik 

riktats mot de empiriska bevisen Black och William (1998) presenterat. Den kognitiva kompetensen i 

denna mening är delvis situationsbaserad vilket gör det svårt att mäta eventuella förbättringar, det är 

möjligt att eleven skulle prestera sämre eller bättre under en annan situation än vid 

bedömningstillfället. Mängden data som presenterats från olika kontexter pekar dock på att det borde 

finns verkliga fördelar med formativ bedömning (Black m.fl. 2003). 

Eftersom studien har som målsättning att undersöka den eventuella effekten av formativ bedömning 

kommer ovanstående problematik bemötas under metodavsnittet. Effekten i studien bestäms utifrån 

vad eleverna presterar och blir bedömda på, inte deras lärande. Vad eleverna lärt sig går inte att 

likställa med deras resultat på ett prov (Phye, 1997), även om målstyrning och formativ bedömning 

knyter områden bedömning och lärande närmare varandra (Måhl, 2005; Lundahl, 2007).   
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Den kognitiva och konstruktivistiska skolan har flera likheter, skillnaden består främst i att den senare 

inte fokuserar på lärande inom den enskilda individen utan på lärande utanför individen och samspelet 

med andra (Phye, 1997). I studien läggs tyngdpunkten på individens inre kognitiva processer och 

individuella prestationer vilket betyder att studien inte intresserar sig nämnvärt för den eventuella 

betydelsen av samspelet mellan elever i klassrummet. Noterbart är att formativ bedömning också kan 

tolkas med utgångspunkt ifrån den konstruktivistiska skolan, till exempel kan Vygotskijs proximala 

utvecklingszon kopplas ihop med metoden (Black, 1999).  

 

Formativ bedömning i praktiken  

Även om den teoretiska grundtanken till formativ bedömning är samstämmig, i den mening att 

bedömning ses som en process vilken formar eleverna efter efterfrågad kunskap, är det inte helt klart 

vad detta innebär i praktiken ute i klassrummet. Hur formativ bedömning kan implementeras beror på 

vilka förutsättningar som finns för läraren. Black m.fl (2003) lyfter fram att implementeringen av 

formativa praktiker i klassrummet kan ske stegvis. Vilka praktiker som fungerar bäst finns det inget 

definitivt svar på, forskningsfältet utvecklas ständigt med nya studier och rapporter och vilken effekt 

formativ bedömning ger styrs delvis av kontexten.  

I sin senaste sammanställning kategoriserar Black m.fl. (2003, s. 31-32) formativa praktiker inom fyra 

områden.  

 Frågande 

 Skriftlig feedback 

 Kamrat och självbedömning 

 Formativ användning av summativa prov 

Till skillnad från tidigare studier (Black & William, 1998) är tydliggörandet av mål och kriterier 

numera övergripande och inbäddat i de fyra områdena. Området formativ användning av summativa 

prov kommer i denna undersökning inte behandlas eftersom processen sträcker sig utanför 

undersökningens ramar.  

Övriga tre områden ges följande praktiska betydelse: 

Frågande som formativ praktik innebär att läraren vid frågor väntar ut eleverna och ger dem tid att 

tänka efter. Läraren ska därför ställa frågor som är värda att ställa, vilket betyder att frågorna ska vara 

komplexa och av en öppen karaktär, stängda frågor ska helst undvikas. Idealt är att koppla en fråga till 

uppföljande aktiviteter. Genom frågor kan läraren få en inblick i elevers förförståelse och resonerande. 

Gap och eventuella missförstånd kan upptäckas, utmanas och förändras. Studier visar att elevers svar 

förbättrades dels kvalitativt men också kvantitativt (Black m.fl. 2003, s. 33–35).  

Skriftig feedback som formativ praktik innebär att ge eleverna informativa och förståeliga skriftliga 

kommentarer på deras prestationer. Feedbacken ska bedöma vart eleverna är i förhållande till målet 

samt vad de ska göra, utveckla, för att nå målet. Eleverna ska få en förståelse för vad de lärt sig, vad 

som var bra och vad som behöver förbättras och vad de ska göra för att förbättras. Kommentarerna ska 

därför vara riktade mot uppsatta mål och kriterier. Eleverna ska vidare ges en möjlighet att följa upp 

kommentarerna. Studier visar att skriftliga kommentarer utan betyg gav den bästa effekten på elevers 

prestationer. Men det förutsätter att eleverna ges tid att läsa och reflektera över kommentarerna, ett 

problem är att många elever endast tittar efter betyget för att jämföra med sina kamrater. Studier visar 

dock att när elever insåg att kommentarer hjälpte dem förbättrades deras prestationer betydligt (Black 

m.fl. 2003, s. 42-45).  
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Kamratbedömning och självbedömning som formativ praktik innebär att eleverna får bedöma sina 

kamraters och sina egna prestationer i förhållande till uppsatta mål och kriterier. Praktiken kan 

motiveras med att det är svårt för elever att nå ett lärande mål om de inte förstår målet eller vet vad de 

saknar och behöver utveckla. Genom kamrat och självbedömning görs abstrakta mål konkreta och 

synliggör för eleverna vilken kunskap läraren efterfrågar. Studier visar dock på svårigheterna med att 

få elever att tänka på sitt arbete i målrelaterad form, men om eleverna börjar göra detta får de en större 

kontroll över sitt eget lärande. Färdigheterna som krävs för självbedömning, till exempel objektivitet, 

kan ta lång tid att utveckla. Därför bör läraren starta med kamratbedömning, som också kan vara 

problematisk eftersom många elever behöver stark vägledning i nödvändiga färdigheter vid samarbete 

i grupp, till exempel i att lyssna på varandra (Black, 2003, s. 49-52).  

Det är dessa tre formativa praktiker undersökningen använder sig av, det viktigaste syftet med dem är 

att tydliggöra mål och kriterier för eleverna. För att tydliggöra mål och kriterier effektivt, förutom att 

använda sig av de tre formativa praktikerna, har Måhl (2000) tagit fram ett antal kännetecken på en 

god och effektiv formativ bedömning. Enligt Måhl finns det nio kännetecken som läraren bör sträva 

efter att uppfylla. I undersökningen har fyra kännetecken valts bort, anledningen till detta är att de 

behandlar den formativa processen efter kartläggningen, något som jag inte har möjlighet att påverka 

utifrån begränsningarna i undersökningen. De fem kännetecken studien använder sig av har 

gemensamt att de fokuserar på information till eleverna kring vilken kunskap läraren efterfrågar och 

vilken resultatstandard som krävs. Presentation och information kring mål och kriterier är inte unikt 

för formativ bedömning utan ska förekomma i all form av undervisning enligt det målstyrda systemet. 

Problemet är att informationen ofta blir ytlig, om information skall vara till nytta måste eleverna också 

förstå den och arbeta aktivt med och mot den (Måhl, 2005). 

De fem kännetecknen är följande: 

1, Kunskapskraven har formulerats och presenterats på ett för eleven begripligt sätt.  

2, Eleven har fått veta hur uppgiften för bedömningen ser ut 

3. Eleven har fått veta vilka resultatkrav som ställs på uppgiften.  

4. Eleven har från början fått information kring punkt 1 och 3.   

5. Den uppgift, aktivitet eller fråga för bedömning som läraren valt klargör att eleverna kan just 

det som de, att döma av kunskapskraven ska kunna. 

(Måhl, 2000) 

Ett användbart verktyg för att tydliggöra relationen mellan kunskapskrav och resultatkrav är 

kriteriebeskrivningar, poängen med kriteriebeskrivningar är att eleverna ska veta vad som krävs av 

dem, vilka kunskapskvaliteter (kognitiva strategier) de ska utveckla, samt minska abstraktionsnivån 

genom konkreta skriftliga exempel på frågor och svar kopplade till kunskapskraven. Punkt två innebär 

att eleverna måste få veta formen på uppgiften, men de behöver inte veta frågornas exakta 

formuleringar. Punkt fem innebär att uppgiften måste ge eleverna en praktisk möjlighet att uppnå 

kunskapskraven (Måhl, 2005).  

Kunskapssyn i skolan 

Kunskap finns enligt Lpf 94 i fyra former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Formerna är 

ömsesidigt beroende av varandra och det finns ingen hierarki mellan dem. Det görs ingen kvalitativ 

åtskillnad mellan ytliga fakta kunskaper eller djupa, utan skillnaderna består av kvantitet. Förståelse är 
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ömsesidigt beroende av fakta, medan färdigheter är att kunna tillämpa förståelsen av fakta. Färdigheter 

kan dels förstås som praktiska men även teoretiska. Förtrogenhet är att kunna avgöra när olika 

färdigheter ska tillämpas (Korp, 2003). Kunskapssynen i den svenska skolan har utvecklats ifrån att se 

kunskap som fakta betonad stoffinlärning till en fokusering på utvecklandet av förmågor, till exempel 

analys och självständigt tänkande (Norell, 2008). Utifrån Lpf 94 kunskapsbegrepp kan analys ses som 

en teoretisk färdighet. Utvecklingen i ämnet Samhällskunskap kan förstås och förklaras genom att 

betrakta samhällsutvecklingen. Tidigare krävdes det att eleverna kunde memorera en stor 

informationsmängd för att i framtiden kunna klara av livet i samhället. Idag har 

informationsteknologin minskat detta krav, informationen har blivit mer lättillgänglig. Ett problem 

idag är snarare att vi översvämmas av information vilket ställer nya krav på skolan. Eleverna måste 

kunna sortera granska, värdera och därigenom välja den rätta informationen (Norell, 2008).  

Även om läroplanen inte gör en hierarkisk skillnad mellan de olika kunskapsformerna finns det enligt 

Lundahl (2006, 2007) en skillnad om kunskap betraktas utifrån ett bedömnings perspektiv. Utifrån ett 

bedömningsperspektiv bestäms kunskapssynen av bedömningsformen, olika bedömningsformer 

främjar olika kunskapssyner. Genom Lpf 94, och övergången till ett mål och resultatstyrt system, kan 

bedömning ses som ett pedagogiskt verktyg snarare än ett sorteringsverktyg. Formativ bedömning kan 

alltså förstås som ett pedagogiskt verktyg, vilket beteckningen bedömning för lärande pekar på.  

Skillnader mellan kunskapsformerna syns i den nationella och lokala kursplanen för Samhällskunskap 

B. Betygskriterierna är knutna till kunskapsformerna genom olika kunskapskvaliteter. För att uppnå 

godkänt ska eleverna utveckla kvaliteter som till exempel beskriva. För de högre betygen krävs 

kvaliteter som perspektivbyte och reflektion. Kunskapskvaliteten beskriva kan kopplas ihop med 

kunskapsformen fakta, eleven beskriver till exempel med sina faktakunskaper den ekonomiska 

situationen i Grekland. Men, eftersom det inte görs någon kvalitativ skillnad mellan ytliga och djupa 

faktakunskaper i kursplanens kriterier kan inte eleven nå högre än godkänt oavsett hur många detaljer 

som beskrivs. För att nå högre krävs det att eleven till exempel resonerar och motiverar sitt 

ställningstagande. Resonera och motivera är kvaliteter som kan kopplas till kunskapsformen 

färdigheter (Skolverket 2000; Lokal kursplan, 2001).   

Kunskapskvaliteterna bygger i princip på olika abstraktionsnivåer, det vill säga för högre betyg krävs 

ett tänkande på en högre abstraktionsnivå. Att kunskapsformerna värderas olika i kursplanen kan 

förstås utifrån Quellmalz ramverk kring kognitiva strategier. Korp (2003) gör följande tolkning: fakta i 

läroplanen motsvaras av återgivning. Förståelse och färdigheter motsvaras av strategierna analys, 

jämförelse, slutledning och värdering. Beroende på kontexten, dels aktuell kursplans betygskriterier 

samt uppgiftens utformning, är strategierna olika kognitivt krävande och värderas därför olika högt. 

Förtrogenhet kan kopplas till det metakognitiva tänkandet, eleven reflekterar över vilka färdigheter 

som kan användas. Vilken konkret värdering som görs i studien behandlas i metodkapitlet under 

rubriken Provet. Tabell 1 visar hur Korp (2003) tolkat Quellmalz (1997) kognitiva strategier i 

förhållande till kunskapsformerna i Lpf 94.      
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Tabell 1. Kunskapsformerna i Lpf 94 och Quellmalz kognitiva strategier 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Korp, 2003, s. 89)  

En anledning till att studien tillkommit är att tidigare forskning kring kunskapssyn och skolresultat 

pekar på ett problem med att många elever inte presterar maximalt eftersom de inte vet vad som 

efterfrågas, deras kunskapssyn stämmer inte med lärarens och kursplanens (Måhl, 2005; Norell, 2008). 

Kopplingen är logisk, hur ska elever kunna tillämpa kognitiva strategier om de inte vet vad som 

efterfrågas?  Problemet berör elever som inte använder sig av metakognition och reflekterar över sin 

kunskapssyn. Med den formativa bedömningens praktiker borde vi kunna hjälpa dessa elever genom 

att göra dem medvetna om vilken kunskap kursplanen efterfrågar och läraren bedömer, det vill säga 

utmana och förändra elever med en felaktig kunskapssyn. Men har alla elever förmågan att tillämpa de 

kognitiva strategier som krävs för ett komplext abstrakt tänkande?  Forskning som studerar vad som 

sker inne i vår hjärna vid kognitiva processer pekar på att det finns begränsande faktorer som påverkar 

vår förmåga (Klingberg, 2007). Hur vi kan förstå denna eventuella komplikation i relation till formativ 

bedömning och kunskapssyn leder oss in på området arbetsminne och problemslösningsförmåga.      

Problemlösningsförmåga och arbetsminne   

Dagligen ställs vi inför information som måste bearbetas av vår hjärna. Klassrummet i skolan är en 

plats där hjärnan ställs inför stora informationsmängder och kapaciteten sätts på prov. Svenska 

forskare ligger internationellt sett i framkant vid forskning kring hjärnan och vårt minne. Intressant är 

att ny forskning pekar på att vår hjärna är formbar och förändras när den utsätts för extra mycket 

aktivering (Klingberg, 2007, s. 18). Även om det finns möjlighet att utveckla kapaciteten finns det 

begränsningar. Detta märks till exempel i vårt arbetsminne, arbetsminnet uppgift är att hålla kvar 

instruktioner i huvudet och göra dem tillgänglig för oss, vilket kan liknas vid en dators ramminne 

(Klingberg, 2007, s. 44–45). Kapaciteten hos vårt arbetsminne utvecklas med åldern och når sin topp 

när vi ungefär är 25 år gamla, därefter minskar kapaciteten återigen. Forskningen kan inte ge något 

definitivt svar på varför begränsningar finns eller vilka mekanismer som ligger bakom dem 

(Klingberg, 2007, s. 67).  

Ur ett didaktiskt perspektiv med fokus på lärande blir arbetsminne intressant. Utöver att hålla 

informationen i form av symboler i huvudet används arbetsminnet också för att tillämpa kognitiva 

strategier och lösa problem. För att kunna lösa ett problem genom en analys måste vi hålla 

delmomenten i huvudet. Även till exempel vid läsning av komplexa texter med facktermer ställs vårt 

arbetsminne på prov.  Arbetsminnet hjälper oss minnas instruktioner och lägga upp en plan för hur vi 

ska rikta vår uppmärksamhet samt lösa de problem vi ställs inför (Klingberg, 2007, s. 47).  

Betygskriterierna för Mycket väl godkänt i Samhällskunskap B kräver till exempel att eleven kan 

analysera ett fenomen utifrån olika aspekter och diskutera tänkbara konsekvenser utifrån föreslagna 

Kunskapsform Kognitiva strategier 

Fakta Återgivning 

Förståelse Analys 

Färdigheter Jämförelse 

 Slutledning 

 Värdering 

Förtrogenhet Metakognition 
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lösningar (Skolverket, 2000). En tänkbar provfråga för att testa dessa förmågor skulle kunna 

formuleras följande: Förklara hur den politiska utvecklingen i forna Jugoslavien påverkat dagens 

staters relation till EU, diskutera vilka aspekter (politiska, ekonomiska, sociala) som påverkat 

utvecklingen, samt diskutera eventuella lösningar för framtiden. En frågeställning likt denna ställer 

stora krav på elevers arbetsminne.  

En annan viktig komponent av vår i vår minnesförmåga är långtidsminnet, delen som används för att 

minnas händelser kallas episodiskt minne, medan vår förmåga att minnas fakta avgörs av vårt 

semantiska långtidsminne. Till skillnad från arbetsminnet har långtidsminnet närmast en obegränsad 

kapacitet (Klingberg, 2007, s. 40). I skolsammanhang används långtidsminnet i kombination med 

arbetsminnet. Exemplet med den komplexa frågeställningen kring forna Jugoslaviens utveckling kan 

illustrera detta. All fakta som behövs för att lösa uppgiften kan inte hållas i arbetsminnet utan finns 

lagrad i elevens långtidsminne. Den kan dels vara lagrad i det episodiska minnet, knuten till 

undervisningssituationer i klassrummet eller lagrad i det semantiska långtidsminnet, eleven kan till 

exempel namnet på Serbiens president men vet inte vid vilket tillfälle han lärt sig detta. När eleven ska 

lösa uppgiften plockas informationen upp ifrån långtidsminnet, för att därefter bearbetas av 

arbetsminnet som fogar ihop de olika delarna och skapar på detta sätt sammanhang. Samtidigt är 

långtidsminnet beroende av arbetsminnet vid undervisningssituationer i klassrummet, oavsett om 

läraren föreläser eller eleverna diskuterar, hjälper arbetsminnet eleverna rikta sin uppmärksamhet och 

tillägna sig och lagra informationen i långtidsminnet.  

Kopplat till skolans kunskapssyn och de fyra kunskapsformerna, samt betygskriterierna för 

Samhällskunskap B betyder detta att enklare faktafrågor på en godkänd nivå kan besvaras med hjälp 

av långtidsminnet. Arbetsminnets kapacitet sätts på prov vid frågor som inkluderar kunskapsformerna 

förståelse och färdigheter och tillämpningen av abstrakt tänkande. Det är denna sorts frågor som på ett 

prov i samhällskunskap kan ge resultaten Väl godkänt eller Mycket väl godkänt. Skillnader i elevernas 

fakta kunskaper kan variera stort, men sett till betygskriterierna ger inte mer fakta högre än betyget 

Godkänt (Skolverket, 2000; Lokalkursplan, 2001). Under rubriken kunskapssyn i skolan tolkades 

Skolverkets kunskapsformer till Quellmalz ramverk (1997) med kognitiva strategier. Tabell 2 visar 

vilken koppling studien gör mellan kognitiva strategier och minnesförmågor.  

Tabell 2. Minnesförmågor och Quellmalz kognitiva strategier 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Min tolkning av sambandet mellan minnesförmågor och Quellmalz kognitiva strategier.  

Minnesforskning visar på ett starkt samband mellan problemlösningsförmåga och resultatet på 

arbetsminnestester. Det mesta pekar på att arbetsminnet avgör den flytande intelligensen Gf, ett mått 

på hur väl vi presterar i icke-verbalproblemlösning och resonerande som inte är beroende av 

faktakunskaper vilket korrelerar ganska starkt med den generella begåvningsfaktorn (Klingberg, 2007, 

Minnesförmåga Quellmalz 

Långtidsminne Återgivning 

Arbetsminne Analys 

 Jämförelse 

 Slutledning 

 Värdering 

 Metakognition 
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s. 138). Det är viktigt här att läsaren förstår att begåvning ur ett modernare kognitivt perspektiv inte 

ses som något konstant, enbart medfött och normalfördelat. Begåvning är enligt denna syn 

utvecklingsbar, genom träning kan arbetsminnets kapacitet förbättras och det metakognitiva tänkandet 

kan utvecklas och aktivt tränas genom till exempel pedagogiska insatser (Klingberg, 2007; Korp, 

2003). I studien ses samtidigt abstrakt tänkande som kontextbaserat (Black, 1999; Quellmalz & 

Hoskyn, 1997). Intresset i studien ligger därför i att undersöka om några eventuella samband ändå kan 

ses mellan resultat på ett arbetsminnestest, som mäter problemlösningsförmåga och resultatet på ett 

prov i Samhällskunskap B med uppgifter som kräver abstrakt tänkande och tillämpandet av kognitiva 

strategier.  

    

Centrala begrepp 

Kunskap 

Kunskap förstås i uppsatsen utifrån kunskapssynen i Lpf 94, kunskap finns i olika former och är 

ömsesidigt beroende av varandra(Skolverket, 2006). Den kunskap som är mätbar är den kunskap som 

eleverna visar upp i en bestämd situation, till exempel vid ett skriftligt prov. Vilken kunskapsform som 

är mest kognitivt krävande och önskvärd beror på kontexten och förstås utifrån Quellmalz ramverk: 

Framework for reasoning skills. De kognitiva strategierna är återgivning, analys, jämförelse, 

slutledning och värdering (Quellmalz & Hoskyn, 1997).  

Strategin återgivning ses i studien som sammankopplad med faktakunskaper, för övriga strategier 

används samlingsbegreppet abstrakt tänkande.  

Indelningen kan även förstås utifrån begreppen arbetsminne och långtidsminne, återgivning ses här 

som kopplat till långtidsminnet medan abstrakt tänkande sker med arbetsminnet (Klingberg, 2007).   

Utvecklad kunskapssyn och outvecklad kunskapssyn  

Begreppen utvecklad kunskapssyn och outvecklad kunskapssyn har i uppsatsen följande innebörd. 

Elever med en utvecklad kunskapssyn bedöms ha en kunskapssyn som stämmer med kursplanen, 

eleverna vet vad läraren bedömer och kan identifiera kvalitativa kunskapsskillnader mellan till 

exempel nivån Godkänt och Mycket väl godkänt i Samhällskunskap. Elever med en outvecklad 

kunskapssyn bedöms ha en felaktig eller en okunnig kunskapssyn sett utifrån kursplanen, de kan till 

exempel tro att betygskriterier är uppställda utifrån mängden fakta.  

I uppsatsen förekommer även kunskapssyn i kombination med begreppet reflekterande. Elever som 

har en reflekterande kunskapssyn bedöms reflektera över sitt lärande i förhållande till efterfrågad 

kunskap. Det vill säga att eleverna aktivt och strategiskt frågar sig vilken kunskap läraren efterfrågar 

och reflekterar över hur väl deras prestationer lever upp till kraven. Reflektivt tänkande kan kopplas 

ihop med begreppet metakognition, eleven blir genom reflektion mer medveten om sin egen 

lärandeprocess (Black, 1999; Quellmalz & Hoskyn, 1997). Vid beskrivningar och kategoriseringar av 

elever i uppsatsen förekommer ofta reflekterande kunskapssyn i kombination med utvecklad 

kunskapssyn.    

Vilken kunskapssyn eleverna i studien bedöms besitta bestäms utifrån en poängsumma konstruerad 

utifrån deras svar på frågor i en enkät.   
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Problemlösningsförmåga 

Med begreppet problemlösningsförmåga avses elevernas resultat på ett genomfört arbetsminnestest, 

beroende på resultatet är den låg, normal eller hög. I studien skall alltså begreppet 

problemslöningsförmåga inte likställas med abstrakt tänkande. Abstrakt tänkande består av Quellmalz 

et al. (1997) kognitiva strategier, bortsett ifrån återgivning.  

Formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett återkommande begrepp i uppsatsen. Formativ bedömning ses som ett 

pedagogiskt verktyg. När formativ bedömning används i uppsatsens metod, resultat och 

diskussionskapitel betyder begreppet, om inget annat anges, de tre utvalda formativa praktikerna Black 

m.fl. (2003) beskriver: frågor, skriftliga kommentarer och kamratbedömning. Samt de fem 

kännetecken Måhl (2005) identifierar för en god formativ bedömning.  

Attityd till skolan 

Begreppet attityd till skolan används som ett mått på elevernas inställning till skolan, det vill säga 

deras ambitioner och hur hårt de anstränger sig för att uppnå ambitionerna. Måttet är konstruerat 

utifrån elevernas svar på en genomförd enkät, beroende på deras svar kan deras attityd till skolan vara 

negativ, normal eller positiv. Studien går inte in på vilka dimensioner attityd, eller motivation består 

av eller hur den utvecklas. Måttet attityd till skolan används enbart för att försöka kunna uttala sig om 

eleven anstränger sig eller inte.      
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Kapitel 3 Metod  

Metoderna i undersökningen har valts utifrån ett vetenskapligt positivistiskt grundantagande att 

kunskap om ett problemområde kan fås genom att mäta och samla in observerbara data från olika 

variabler, för att därefter undersöka eventuella samband mellan orsak och verkan. Det bygger på tre 

antaganden som är sammankopplade med varandra. Ett ontologiskt, vilket betyder att världen ses som 

verklig och existerar i samma form oberoende om vi studerar den, något är sant om det existerar ute i 

världen. Epistemologiskt innebär detta att vi kan få kunskap om världen genom att systematiskt samla 

in data och identifiera korrelationer, kunskap om ett fenomen växer även över tid vilket gör teorier mer 

exakta (Knutsen & Moses, 2005, s. 50–51). Utifrån denna ståndpunkt kan elevers förmågor och 

kunskaper mätas genom att testa dem, men vad vi mäter är inte elevernas egentliga kunskaper utan de 

kunskaper som visas upp och bedöms. Genom att testa formativ bedömning kan vi alltså undersöka, 

mäta och försöka utvärdera dess eventuella effekter, samt undersöka effekten kopplat till andra utvalda 

variabler. Ovanstående ontologiska och epistemologiska antaganden skapar ett metodologiskt 

antagande, bra vetenskapliga metoder kan samla in observerbara variabler för att testa dem och hitta 

korrelationer. Den ideala metoden blir därför den experimentella följt av den statistiska (Knutsen & 

Moses, 2005, s. 50–51). Utifrån dessa antaganden använder sig studien av den experimentella och 

statistiska metoden. Valda metoder innebär att resultatet främst redovisas kvantitativt, men i studien 

ingår också kvalitativa aspekter eftersom insamlad data behöver tolkas och bedömas. Svagheter med 

valda metoder kommer behandlas löpande under kapitlet och under rubriken tillförlitlighetsfrågor.   

Undersökningen är av både deduktiv och induktiv karaktär. Den är deduktiv i den meningen att den 

utgår ifrån tidigare forskning kring formativ bedömning och med hypotesen att svaga elever drar störst 

nytta av den, samt att det finns en koppling mellan kunskapssyn och elevers resultat. Även urvalet av 

variabler som ska mätas har bestämts utifrån tidigare forskning. Samtidigt är undersökningen induktiv 

genom att korrelationerna mellan olika insamlade variabler kan testas och vi därigenom kan finna 

intressanta samband, dock inte med avsikt att skapa någon ny generell teori. 

Urval 

Studien har utförts i en gymnasieskola i Stockholms kommun. Från skolan har två samhällsklasser i 

årskurs två valts ut för att delta i studien. Klass A har 32 elever medan Klass B har 30 elever, båda 

klasserna har samma lärare inom kursen Samhällskunskap B. För att kunna uttala sig om eventuella 

positiva effekter av formativ bedömning genom att jämföra klasserna mot varandra har vikt lagts vid 

att de ska vara jämnstarka sett till tidigare resultat inom ämnet Samhällskunskap B. Om klassernas 

resultat på tidigare uppgifter omvandlas ifrån bokstavsbetyg till en poängsumma, Godkänt (10), Väl 

godkänt (15) och Mycket väl godkänt (20), blir medelvärdet för Klass A (14) och för Klass B (15). 

Optimalt hade varit att blanda klasserna till två grupper, men detta har inte varit möjligt på grund av 

schemaläggning och andra administrativa orsaker. Undersökningen inkluderar två gymnasieklasser 

från Stockholms kommun och kan därför inte göra anspråk på att ge något generaliserbart svar på om 

formativ bedömning har positiva effekter på elevers resultat inom Samhällskunskap B, men utifrån 

undersökningens resultat kan vi uttala oss om skillnader mellan klasserna, vilket beroende på resultatet 

antingen kan komma att förstärka eller försvaga stödet för formativ bedömning.      
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Upplägg & Genomförande 

För att besvara studiens första frågeställning kring den formativa bedömningens eventuella effekter på 

elevernas provresultat har experiment valts som metod. Klass A valdes ut som experimentgrupp, 

gruppen som mottog formativ bedömning, Klass B blev kontrollgruppen. Motivet till att välja Klass A 

som experimentgrupp var det marginellt lägre medelresultat i klassen. Efter fem genomförda lektioner 

skrev båda grupperna ett skriftligt prov.    

Data har erhållits från klassernas ordinarie lärare för att besvara frågeställning två, som behandlar 

vilken grupp av eleverna, sett till tidigare resultat inom kursen, som formativ bedömning har störst 

effekt på sett till provresultatet.  

För besvara frågeställning tre kring samband mellan elevernas provresultat och kunskapssyn, 

problemlösningsförmåga och attityd till skolan har data samlats in genom en enkät och ett 

problemlösningstest.  

Insamlad data från momenten har kategoriserats och analyserats med den statistiska metoden.  

Bortfallet i studien har bestämts av antalet elever som skrev det skriftliga provet. I experimentgruppen 

var bortfallet sex elever, i kontrollgruppen fem elever. För att inte ge ett missvisande resultat vid 

jämförelser har elever som inte skrev provet, men deltog under andra moment, även räknats bort från 

dessa. Följande flödesschema (figur 1) ger en överblick över när de olika momenten i undersökningen 

genomfördes. Aktuella variabler inom momenten är skrivna inom parantes. Efter schemat följer en 

fylligare genomgång av varje moment. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över när de olika momenten i undersökningen genomfördes.  
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Elevernas tidigare resultat 

För att undersöka om svaga eller starka elever drar störst nytta av formativ bedömning har tidigare 

resultat inom kursen använts för att dela in eleverna i två grupper, en grupp med svaga elever och en 

grupp med starka elever. Elever som placerats i den svaga gruppen har tidigare resultat på nivån 

Godkänt eller under. Gruppen med starka elever har resultat på nivån Väl Godkänt eller över. 

Resultatet på det skriftliga provet i studien har sedan jämförts med elevernas tidigare resultat för att 

undersöka vilka elever eller vilken grupp elever som uppvisade en förbättring eller eventuell 

försämring. Tidigare resultat består främst av elevernas senaste provresultat, men för att undvika 

missvisande förbättringar har jämförelsen gjorts mot äldre resultat på kursen i de fall deras senaste 

provresultat varit sämre än medelvärdet för samtliga tidigare prov. Detta eftersom elever på ett enstaka 

prov kan misslyckas av olika anledningar.   

Flera problem finns med att undersöka eventuella förbättringar genom att jämföra resultatet på provet i 

experimentet med resultatet på tidigare prov. Ett möjligt problem kan uppstå om ordinarie läraren haft 

tendenser när han rättat tidigare prov vilket inte praktiskt går att kontrollera för. Tidigare prov kan 

också haft en lägre eller högre svårighetsgrad vilket kan kopplas till att abstrakt tänkande ses som 

kontextbaserat (Quellmalz & Hoskyn, 1997). Vilket betyder att tidigare prov kan ha mätt andra 

kognitiva processer hos eleverna. För att försöka komma runt detta har frågorna och kriterierna på 

provet i experimentet utgått ifrån det senaste provets utformning, detta ökar möjligheten att proven 

mätt samma kognitiva processer och bedömt kognitiva strategier lika.  

Enkät 

I studiens inledning formulerades hypotesen att elevers brist på framgångar i skolan till viss del kan 

förklaras med en outvecklad kunskapssyn, eleverna vet inte vilken kunskap skolan efterfrågar och 

bedömer. Formativ bedömning kan kopplas till kunskapssyn eftersom ett av metodens syften är att 

forma eleverna och göra dem uppmärksamma på vilken kunskap läraren efterfrågar och bedömer, 

utifrån ovanstående resonemang borde formativ bedömning ge den största effekten hos denna grupp 

elever. En annan troligtvis betydelsefull aspekt av elevers resultat beror på vilken attityd till skolan de 

har. Om de inte anstränger sig och lägger ned tid på skolan kommer effekten av formativ bedömning 

troligtvis minska betydligt. En enkätundersökning har därför genomförts för att försöka mäta de två 

variablerna: kunskapssyn och attityd till skolan.  

Av enkätens tjugo frågor användes fjorton frågor i studien varav elva stängda och tre öppna 

frågeställningar (Bilaga 1). Tanken med öppna frågeställningar var att försöka fånga en djupare 

kvalitativ förståelse av elevernas attityd till skolan och deras kunskapssyn. Vid konstruktionen av 

enkäten har vikt lagts vid att frågorna ska vara förståeliga, kunna besvaras, inte vara ledande samt att i 

stängda frågor erbjuda lika många positiva som negativa svarsalternativ (McIntyre, 2005). Innan 

enkäten genomfördes utfördes ett pilottest varefter några frågor ströks och omformulerades. I både 

Klass A och Klass B besvarade samtliga elever som deltog i studien enkäten. Svaren från enkäten har 

analyserats och elevernas svar har poängsats för att skapa ett jämförbart mätvärde för variablerna 

kunskapssyn och attityd till skolan. Insamlad data har vidare stratifierats i fyra grupper för att kunna se 

riktningar av eventuell samvariation. Tabell 3 visar vilka grupper som skapats.  
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Tabell 3. Kunskapssyn kategoriserat i fyra grupper kopplat till utvecklad och reflektiv kunskapssyn 

Grupp 1 har i detta system en utvecklad och reflektiv kunskapssyn medan Grupp 4 har en outvecklad 

icke reflektiv kunskapssyn. Grupp 2 har en utvecklad kunskapssyn men inte en reflekterande. Valet av 

att använda fyra nivåer berodde på att två nivåer gav en för hård gräns mellan icke reflektiv och 

reflektiv kunskapssyn. Poängskalan är en ordinalskala (Dahmström, 2005). Den kategorisera eleverna 

i relation till varandra, men den ger inte något svar på exakt hur mycket en kunskapssyn på 23 skiljer 

sig ifrån en på 22. Däremot finns tydliga skillnader i kunskapssyn, utvecklad och reflekterande, mellan 

till exempel elever i Grupp 1 och Grupp 3. Elevernas poäng i kunskapssyn har använts för att med den 

statistiska metoden jämföra den mot variablerna: resultat på provet, attityd till skolan och 

problemlösningsförmåga.  

Tabell 4 visar vilka kategorier som skapats för variabeln attityd till skolan, även här har en 

ordinalskala använts.  

Tabell 4. Elevernas attityd till skolan 

 

 

 

 

 

 

Systemet som använts för räkna fram poängsumman för kunskapssyn och attityd till skolan har varit 

följande. Stängda frågor har haft fyra svarsalternativ, alternativen har gett 1-4 poäng. Svaren för de tre 

öppna frågorna har analyserats och poängsats på skalan 0-2-4-6 poäng. Följande exempel illustrerar 

vilken princip som använts vid analysen och poängsättning av öppna frågor.  

Enkätfråga 15. Försök att förklara vad som skiljer ett Godkänt ifrån ett Väl Godkänt och/eller ett 

Mycket Väl Godkänt svar på ett prov i Samhällskunskap. Vad måste göras annorlunda för att få ett 

högre betyg än Godkänt?  

(0 poäng) ”Måste skriva mer.” 

(2 poäng) ”Analys, utveckla mer.” 

(4 poäng) ”Åsså ett G-svar är bara ett rakt rätt svar. VG är att förklara varför det är så. MVG är väl typ 

att förklara varför det hände, vad som hände och hur det hände och vad som hände sen tex. Och egna 

tankar och analys.” 

(6 poäng) ”G svar består av fakta. För VG ska man använda sig av faktan vilket man göra genom att se 

faktan från olika synvinklar (perspektiv) eller från ekonomiska och politiska orsaker. För MVG måste 

man jämföra olika synvinklar och därefter värdera och dra slutsatser.” 

Grupper Poäng Utvecklad kunskapssyn Reflekterande kunskapssyn 

Grupp 1 23+  Ja Ja 

Grupp 2 19-22  Ja Nej 

Grupp 3 15-18 Nej Nej 

Grupp 4 0-14 Nej Nej 

Grupper Poäng Attityd 

Grupp 1 16+ Positiv 

Grupp 2 10-15  Normal 

Grupp 3 0-9 Negativ 
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Maximal poäng för kunskapssyn blev enligt systemet 32 poäng, medan maximal poäng för attityd till 

skolan blev 20 poäng.  

Experiment 

Experimentet har genomförts i två stycken parallellgrupper. Klass A, experimentgruppen har mottagit 

formativ bedömning under fem lektioner medan Klass B, kontrollgruppen inte mottagit formativ 

bedömning. Målet har varit att isolera formativ bedömning som oberoende variabel (Knutsen & 

Moses, 2005, s. 56). Detta betyder att kunskapsområdet, innehållet och lektionstiden försökts hållas 

identiskt för båda grupperna. För att undersöka den eventuella effekten av formativ bedömning har 

grupperna efter fem lektioner besvarat ett skriftligt prov (Bilaga 2). Frågorna på provet, samt 

förutsättningarna; tid och material, har varit identiska för båda grupperna. Elevernas svar har bedömts 

utifrån samma betygskriterier (Bilaga 3), vilket resulterat i en poängsumma samt ett bokstavsbetyg. 

Beroende variabel i experimentet, och i studien är således resultatet på provet.  

Undervisning 

Valt kunskapsområdet för experimentet har varit Europa igår, idag och i framtiden. Det övergripande 

kunskapsmålet var att eleverna skulle förstå och förklara Europas utveckling ifrån andra världskrigets 

slut framtill idag utifrån olika perspektiv och aspekter, samt få insikter i vilken riktning utvecklingen 

går och varför. Målet är hämtat ur skolans lokala kursplan för Samhällskunskap B (Lokalkursplan, 

2001). Båda klasserna har under första lektionen fått betygskriterier inför provet formulerade utifrån 

den nationella kursplanen för Samhällskunskap B (Skolverket, 2000).  

Kunskapsområdets innehåll begränsades genom att fokus riktades mot Europeiska Unionens (EU) 

utveckling och utvidgning, samt en fördjupning av fyra staters utveckling och relation till EU, staterna 

var: Grekland, Turkiet, Cypern och Forna Jugoslavien. Centrala samhällsbegrepp som behandlades 

inom området var demokrati, makt och etnicitet. Specifika problemområden som togs upp var den 

ekonomiska krisen i Grekland, Turkiets väg till EU, Cyperns delning samt Jugoslaviens sönderfall.   

Undervisningstiden har för båda klasserna varit fem lektionstillfällen, vilket mätt i tid blev 5 timmar 

och 50 minuter. Önskvärt hade varit att undervisa under en längre tidsperiod, eftersom detta kunnat 

skapa förutsättningar för tydligare effekter. Eleverna har tidigare läst om EU:s tillkomst och politiska 

utformning, samt skrivit ett prov på området. Sett till resultatet på provet skiljer sig elevernas 

förkunskaper, men sett till klasserna är resultatet jämförbart.   

Material använt i båda klasserna har varit PowerPoint presentation, tidningsartiklar, fackartiklar och 

film. Undervisningsmetoder som använts i anknytning till materialet har varit föreläsningar med öppen 

dialog, filmanalys, tyst och högläsning, diskussion samt skriftliga instuderingsfrågor och läxförhör. 

Eleverna är välbekanta med metoderna och formen på materialet sedan tidigare undervisning i kursen. 

Använda metoder låter eleverna både öva faktakunskaper samt de kognitiva strategier de behöver inför 

provet (Quellmalz & Hoskyn, 1997).  

I styckena ovan har allt som varit lika för båda klasserna tagits upp, skillnaderna består i formativ 

bedömning. Formativ bedömning i denna undersökning består av de tre praktikerna: frågor, skriftlig 

feedback och självbedömning. Målet har även varit att uppfylla de fem utvalda punkter Per Måhl tar 

upp som kännetecken för en god formativ bedömning. Huvudsyftet med formativ bedömning, i detta 
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avseende, är att informera samt skapa en förståelse hos eleverna för hur och vad läraren kommer 

bedöma dem utifrån (Måhl, 2000). Konkret har detta betytt följande för undervisningen.
1
   

Klass A har till skillnad ifrån Klass B fått betygskriterier tillsammans med skriftliga 

kriteriebeskrivningar, det vill säga konkreta exempel på vad de relativt abstrakta formuleringarna 

innebär. Målet har varit att visa eleverna, och få dem att förstå vilka kognitiva strategier som 

efterfrågas och kommer bedömas. Ett exempel är kriteriet för Godkänt, följande beskrivning fick Klass 

B, kontrollgruppen.   

Eleven beskriver samhällsfrågan på ett förklarande vis.  

(Betygskriterier Europakunskap) 

Klass A, experiment gruppen fick tillskillnad ifrån Klass B följande kriteriebeskrivning.  

Eleven beskriver samhällsfrågan på ett förklarande vis 

Detta betyder att Du utvecklar ditt svar och förklarar vad Du menar. Samt försöker att skriva 

med egna ord och sammanhängande. Poängen är att Du måste försöka visa läraren att du förstår 

vad du skriver. Om du till exempel svarar på frågan: Finns det några problem med EU idag? Och 

skriver att EU är ganska odemokratiskt måste Du också försöka förklara, eller ge exempel, på 

varför EU kan uppfattas som odemokratiskt.      

     (Betygskriterier Europakunskap, Kriteriebeskrivningar Klass A)    

  

Klass A har fått liknande exempel på flera frågor, samt kriteriebeskrivningar för Väl godkänt och 

Mycket väl godkänt. (Bilaga 4) Förekommande termer på dessa nivåer är på en ännu högre 

abstraktionsnivå. Därför har eleverna mottagit konkreta exempel på vad som skiljer de olika nivåerna 

åt kopplat till kunskapsområdet. 

Den formativa praktiken frågande har tillämpats genomgående under de fem lektionerna. Extra vikt 

har lagts vid att ställa genomtänkta och komplexa frågor.  

Praktiken självbedömning har använts för att visa eleverna vilken resultatstandard som krävs samt var 

de själva befinner sig jämfört med den. Klassen har gjort detta genom att ta del av tidigare elevers svar 

på ett prov inom samma kunskapsområde, eleverna har läst svaren och bedömt dem utifrån 

betygskriterierna. Eleverna har även fått bedöma varandras senaste prov i kursen utifrån dåvarande 

betygskriterier, som i princip är samma kriterier som inför det kommande provet.  

Praktiken skriftlig feedback har tillämpats i ett läxförhör. Eleverna i Klass A har tillskillnad ifrån 

Klass B fått skriftliga kommentarer kring var de befinner sig i förhållande till målet, vad de bör tänka 

på och hur de bör fokusera sitt lärande fram till provet.   

Även om de utvalda praktikerna och kännetecknen i formativ bedömning låter relativt enkla att 

genomföra uppstod några praktiska problem. Till exempel var inte samtliga elever i Klass A 

närvarande den första lektionen, vilket innebär att alla inte kunde informeras samtidigt. Dock har 

skolan en internetapplikation där information till eleverna kan läggas upp. Två stycken elever var 

också frånvarande mer än tre lektioner och exkluderades därför ur undersökningen innan provet, de 

var inte heller närvarande vid provtillfället. Övriga problem och reflektioner kring formativ 

bedömning tas upp vid diskussionen av slutsatser.   

                                                           
1
 För mer ingående beskrivningar av de olika praktikerna i formativ bedömning, samt hur dessa relaterar till 

lärande, se rubrik: Formativ bedömning ur teoretiska lärandeperspektiv samt Formativ bedömning i praktiken.  
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Provet 

Beroende variabel i experimentet har varit resultatet på ett skriftligt prov under den sjätte lektionen, 

båda klasserna har haft identiska prov och förutsättningar under provtillfället. För att försöka undvika 

tänkbara tendenser vid bedömningen har ordinarie lärare medverkat vid bedömningen. Utformningen 

av provet har styrts av att efterlikna tidigare prov i kursen, dels i frågornas karaktär men också i 

betygskriterier. Frågorna har även utformats för att ge eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven. 

Provet bestod av åtta frågor. Frågorna 1–6 testade elevens faktakunskaper, en fråga eleverna besvarade 

var till exempel: Beskriv kort den ekonomiska situationen i Grekland, och skriv en orsak till varför 

den uppkommit? Det eleverna behöver kunna för att svara på frågan är faktakunskaper, de behöver 

inte använda sitt abstrakta tänkande vilket skulle krävts om frågan ställde krav på att resonera kring 

eller ta ställning till hur problemet kan lösas, eller hur situationen kunde undvikits. Sett till 

betygskriterierna kan inte frågan belönas med mer än ett starkt Godkänt, detsamma gäller de övriga 

frågorna 1-6. Använd kognitiv strategi i frågorna är återgivning (Quellmalz & Hoskyn, 1997). Den 

minnesförmåga som används är långtidsminnet (Klingberg, 2007). För att skapa ett tydligare 

jämförbart mätvärde har svaren på frågorna 1-6 poängsats och summerats till en slutsumma, härefter 

kallad faktakunskaper. Tabell 5 visar systemets utformning.  

Tabell 5. Fördelning av bokstavsbetyg och poäng på fråga 1-6 utifrån grad av återgivning 

Maximal poängsumma för frågorna 1-6 blev enligt detta system 36 poäng. Frågorna 7-8 var av en 

annan karaktär jämfört med frågorna 1-6. Frågorna behandlar samma kunskapsområde men ställer 

krav på elevens förmåga att tänka abstrakt och reflekterande. Svaren har bedömts utifrån 

betygskriterierna, och kan belönas med betygen Icke godkänt till Mycket väl godkänt. Ett mätvärde 

har skapats genom att svaren poängsats och summerats till en poängsumma, härefter kallad abstrakt 

tänkande. Svar som är godkända eller lägre har gett 0 poäng. Tabell 6 visar vilket system som 

tillämpats. 

Tabell 6. Fördelning av bokstavsbetyg och poäng på fråga 7 och 8 utifrån kognitiva strategier 

Använd taxanomi är Quellmalz modell Framework for reasoning skills (Quellmalz & Hoskyn, 1997). 

De kognitiva strategierna från modellen har ordnats i en ökande svårighetsgrad kopplade till 

problemformuleringarna i fråga 7 och 8, samt betygskriterierna för provet. Utifrån frågorna bedöms en 

Betyg Poäng Grad av återgivning 

Icke Godkänt (IG) 0 p.  Inget svar, eller helt felaktigt. 

Precis Godkänt (G-) 2 p.  Brister i svaret, men delvis rätt 

Godkänt (G) 4 p. Korrekt 

Klart Godkänt (G+) 6 p. Utförligt med mycket fakta 

Betyg Poäng Kognitiv strategi 

Precis Väl godkänt (VG-) 3 p.  Jämförelse (perspektiv) 

Väl godkänt (VG) 6 p.  Jämförelse (aspekter) 

Klart Väl godkänt (VG+) 9 p. Jämförelse (perspektiv och aspekter) 

Precis Mycket väl godkänt (MVG-) 12 p. Analys 

Mycket väl godkänt (MVG) 15 p. Värdering 

Klart Mycket väl godkänt (MVG+) 18 p. Slutledning 
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analys i den aktuella kontexten vara en mer komplex kognitiv process jämfört med en jämförelse. En 

jämförelse i kontexten betyder att eleven identifierar likheter och olikheter utifrån olika aktuella 

personer, länder och organisationer (perspektiv) samt identifierar likheter och olikheterna i politiska, 

sociala och kulturella områden (aspekter). Maximal poängsumma för frågorna blev enligt detta system 

36 poäng.  

Den maximala totalsumman på provet var 72 poäng. För Godkänt krävdes fyra svar på fråga 1-6 

bedömda som minst precis godkända, 8 poäng. För Väl godkänt krävdes totalt 11 poäng, 8 poäng på 

fråga 1-6 och minst 3 poäng på fråga 7 eller 8. För Mycket Väl godkänt krävdes totalt 20 poäng, 8 

poäng på fråga 1-6 och minst 12 poäng på en av frågorna 7-8. En elev som fick 9 poäng på både fråga 

7 och 8 fick således inte resultat Mycket väl godkänt.  

För att kunna jämföra klassernas resultat räknades deras medelvärde fram, dels det sammanlagda samt 

i faktakunskaper och abstrakt tänkande. Elevernas resultat har vidare jämförts med de oberoende 

variablerna kunskapssyn, attityd till skolan och problemlösningsförmåga för att hitta eventuella 

samvariationer. 

Det kan tyckas något paradoxalt att räkna ihop kvalitativkunskap till kvantitativa siffror och använda 

summativ bedömning i ett experiment som undersöker eventuella effekter av den formativa 

bedömningen. Men, för att kunna undersöka en förändring och mäta den eventuella effekten måste 

förändringen i detta fall hanteras som en slutprodukt. Eleverna har under fem lektioner mottagit 

formativ bedömning, för att kunna uttala oss om eventuella effekter måste vi mäta dem. Det är enligt 

ovanstående mönster Black och William (1998) resonerar kring den empiri de byggt sin praktik på, 

samt att om inte eventuella förändringar observeras kommer utvärderingen stanna vid ogrundade och 

gissningar och antaganden.  

Problemlösningstest  

Elevernas problemslösningsförmåga har testats genom ett Ravens matris test. Testet går ut på att 

deltagaren ska försöka lista ut vilken figur som passar in i ett givet mönster, testet består av fem delar 

med tolv figurer för varje del. I undersökningen användes tre delar vilket gav en maximal poäng på 36 

poäng. Testet genomfördes som slutmoment i undersökningen, samtliga elever som deltog i studien 

testades. Tiden var begränsad för båda grupperna till 70 minuter, men ingen deltagare satt tiden ut. 

Resultatet på testet blir intressant eftersom forskning visar på ett tydligt samband mellan prestationen 

på arbetsminnestester, likt Raven, och problemslösningsförmåga. Problemslösningsförmåga kan även 

ersättas med begreppet g, den generella intelligensen eller IQ som den mäts i test. Korrelationen 

mellan g och resultatet på Raven matriser är närmare 0,9, på en skala där 1 är en perfekt 

korrelation.(Klingberg, 2007, s. 46) Testet borde därför ge ett pålitligt resultat för elevernas generella 

begåvning. Eftersom förmågan att tänka abstrakt samtidigt ses som kontextberoende ligger intresset i 

att undersöka om det finns någon samvariation mellan kontexten problemlösningstest och kontexten 

det skriftliga provet. Eventuella samvariationer kommer ytterligare diskuteras under slutsatser.  

Resultatet har stratifierats i tre grupper och kommer i undersökningen användas för att undersöka 

eventuella korrelationer med elevernas resultat på provet, kunskapssyn och attityd till skolan. Tabell 7 

visar vilken kategorisering som gjorts:   
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Tabell 7. Elevers resultat på Raven test fördelat till tre grupper utifrån problemlösningsförmåga  

 

 

 

 

 

En problematik finns i att arbetsminneskapacitet till viss del beror på dagsformen, om eleverna inte är 

utvilade eller hungriga kommer de sannolikt prestera sämre (Klingberg, 2007). Testet gjordes därför 

efter elevernas lunch.  

Deskriptiv och inferentiell statistik  

Deskriptiv statistik används i undersökning för att beskriva resultatet ifrån datainsamlingen, samt 

jämföra resultatet på provet mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. För själva analysen och 

tolkningen av resultatet används inferentiell statistik. Genom metoden kan vi komma under det 

observerbara resultatet och manipulera data för att hitta nya samband. Detta görs antingen genom att 

beskriva korrelationen mellan två eller fler variabler, vi kan därigenom med regressionsanalys 

förutsäga en beroende variabels värde utifrån värdet på en eller flera oberoende variabler (Knutsen & 

Moses, 2005, s. 84-85). 

I undersökningen har alltså korrelationer undersökts mellan variablerna resultat på provet, 

kunskapssyn, problemlösningsförmåga, attityd till skolan och tidigare resultat. Statistik 

datorprogrammet JMP 8 har använts för detta. Laborationer med oberoende variabler för att eventuellt 

kunna förutsäga en beroende variabels värde bygger på ett viktigt antagande. De oberoende 

variablerna ska vara oberoende av varandra, alltså fånga in olika aspekter av beroende variabels 

variation (Knutsen & Moses, 2005). För studiens del betyder detta till exempel att om 

problemlösningsförmåga skulle korrelerar bättre med kunskapssyn än kunskapssyn korrelerar med 

resultatet på provet är kunskapssyn som oberoende variabel missvisande. En korrelation mellan två 

variabler betyder inte att ett kausalt samband fastställts (Knutsen & Moses, 2005). En positiv 

korrelation mellan kunskapssyn och resultatet på provet betyder inte automatiskt att en högre 

kunskapssyn orsakar ett högre resultat på provet. För att kunna peka på ett kausalt samband måste vi 

fråga oss om det är rimligt. Rimligt, eller inte rimligt, förstås utifrån tidigare teorier och forskningsdata 

samt kvaliteten och kvantiteten på data i studien (Knutsen & Moses, 2005). Dragna slutsatser i studien 

är gjorda utifrån ovanstående premisser.  

I en statistisk studie är det viktigt att undersöka att eventuella skillnader mellan gruppers medelvärden 

inte endast kan förklaras av slumpen utan att det finns en verklig skillnad, detta görs matematiskt med 

signifikansanalys. Standard är att sätta signifikansnivån, säkerhetsmarginalen, till 0,05 (Knutsen & 

Moses, 2005). I studien har signifikansnivån satts till 0,05, vilket i ord betyder att studien accepterar 

en felmarginal på fem procent vid undersökningen av samband och effekter mellan variabler. Vid en 

signifikant skillnad ska P-värdet understiga eller vara lika med 0,05. P-värden i studien är automatiskt 

beräknade med valt datoriserat statistikprogram. P-värdet är ett mått på sannolikheten att vi skulle få 

samma varians mellan två grupper fast vi inte hade påverkat den ena av dem (Dahmström, 2005).  

Korrelation är ett mått på hur starkt ett samband mellan två variabler är. Ett perfekt samband är 

antingen 1 eller -1. Beroende på antalet deltagare kan korrelationen ges olika styrka (Dahmström, 

Grupper Poäng Problemslösningsförmåga 

Grupp 1 30+ Hög 

Grupp 2 20-29  Normal 

Grupp 3 0-19 Låg 
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2005). Styrkan för undersökta korrelationer i studien är automatiskt beräknade med valt datorprogram 

för statistiska beräkningar.   

Tillförlitlighetsfrågor 

Att forska på sin egen undervisning 

En av grundtankarna inom vetenskaplig forskning är att forskaren ska distansera sig ifrån 

undersökningsmaterialet (Knutsen & Moses, 2005). Studien går emot denna riktlinje eftersom jag 

forskat på min egen undervisning. Två huvudargument kan framföras för att försvara genomfört 

upplägg. Klassernas ordinarie lärare hade inte möjlighet att genomföra undervisningen, samt att jag 

själv ville ta ett större ansvar för forskningsprocessen. Att ordinarie lärare inte kunde genomföra 

undervisningen gjorde ett annat upplägg praktiskt omöjligt. Om ordinarie läraren haft möjligheten att 

genomföra undervisningen hade några nackdelar kopplade till det andra argumentet kunnat uppstå. Jag 

som forskningsledare har fastställt vilka formativa praktiker som ska tillämpas och vad de innebär. 

Därför borde jag vara den person som har störst möjlighet att omsätta dem i praktiken i klassrummet. 

Att förändra en erfaren lärares syn på undervisning och få honom att tillämpa nya metoder skulle 

troligtvist också inneburit problem, det var lättare för mig att komma in i klassrummet och använda 

två olika upplägg. Sett till en framtida karriär som lärare sågs också möjligheten att skaffa sig en ökad 

erfarenhet kring den formativa bedömningens fördelar och eventuella problematik. Eftersom jag 

genomfört undervisningen själv är jag också själv ansvarig för studiens resultat och kan därför inte 

skjuta över eventuella problem på en annan aktör.    

Ett större problem hade varit om jag också ensam konstruerat och bedömt provet. I studien har den 

ordinarie läraren medverkat både vid konstruktionen och vid bedömningen.  

Övriga riktlinjer inom vetenskaplig forskning har följts, men problematiken att forska på sin egen 

undervisning kommer dock vägas in och diskuteras i dragna slutsatser av resultatet. 

Experiment  

Styrkan med den experimentella metoden är att isolera den variabel som ska studeras (Knutsen & 

Moses, 2007). Problemet med att genomföra ett experiment på elever i ett klassrum blir att isolera 

formativ bedömning som variabel. Problematiken gäller i princip alla experiment som genomförs 

utanför en steril laborativ miljö. Experimentet som genomförts i studien är egentligen inget äkta 

experimentet utan ett kvasiexperiment, skillnaden beror på om deltagarna är slumpmässigt valda, 

vilket de inte varit i genomfört experiment. Konsekvenserna av ett kvasiexperiment i en icke laborativ 

miljö blir en lägre intern validitet, eftersom andra icke-kontrollerade variabler kan påverka resultatet 

(Knutsen & Moses, 2007). Eftersom experimentet också utförts på elever i skolan har det varit 

omöjligt att praktiskt göra allt i klassrummet exakt lika för båda grupperna. Tidigare forskning kring 

formativ bedömning har tillkommit genom studier med samma design som undersökningen (Black 

m.fl. 2003). Detta borde stärka validiteten i experimentet, det vill säga att effekten av formativ 

bedömning kan mätas utifrån skillnader i resultat mellan en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Vi 

får dock komma ihåg att effekten inte är vad eleverna lärt sig utan deras resultat på det skriftliga 

provet. Det är möjligt att andra testformer skulle gett ett något annorlunda resultat, dock pekar tidigare 

forskning på att testformen inte inverkar nämnvärt på effekten (Black m.fl. 2003). 

Reliabiliteten i experimentet beror till vilken grad vi anser att jag som läraren påverkar resultatet. Sett 

till antalet studier utanför Sverige verkar inte läraren som person vara en avgörande faktor (Black m.fl. 
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2003). Därför görs bedömningen att en annan insatt forskare i ämnet hade kunnat genomföra studien 

utifrån samma utgångspunkter, ramar och upplägg och fått ett jämförbart resultat.   

Statistik  

Styrkan med den statistiska metoden i studien är reliabiliteten. Insamlad och använd data i studien ger 

samma resultat oberoende av vem som genomför beräkningarna och jämförelserna. Dock kan 

utomliggande faktorer vid insamlingen av data till viss del påverka reliabiliteten negativt. Några elever 

i klasserna kan vid insamlingsmomenten till exempel blivit underkända i annat ämne eller sovit dåligt. 

Bedömningen görs dock att slumpvariationen vid insamlingen är låg, om enkäten hade genomförts en 

dag tidigare eller två dagar senare hade enstaka elevers resultat kunnat skifta något men klassernas 

totala medelvärden hade inte påverkats nämnvärt.  

Problemet ligger i validiteten. Statistiska mått och värden i studien är endast en beskrivning av 

verkligheten. En verklighet som konstruerats genom valda begrepp och insamlingsmetoder (Knutsen 

& Moses, 2007). Variablerna kunskapssyn och attityd till skolan har skapats genom att poängsätta 

elevernas svar på ett antal enkätfrågor. Formuleringen av ställda frågor och poängsättningen har styrts 

av valda teorier och tidigare forskning på området. En forskare som hade andra teoretiska 

utgångspunkter skulle troligtvis försöka mäta andra aspekter av till exempel kunskapssyn.  

En till problematik med enkäter är att elever kan svara vad de tror efterfrågas inte vad de egentligen 

anser (Dahmström, 2005). I enkäten gäller detta framförallt frågor som behandlar attityd till skolan. 

Elever kan svara att de trivs i skolan för att dölja eventuella negativa åsikter. För studien kan detta 

innebära ytterligare en försvagning av validiteten, om enkäten inte lyckas fånga in och mäta elevernas 

attityd till skolan kan korrelationen med övriga variabler bli missvisande. Att komma runt problemet 

hade varit svårt, om mer tid funnits hade möjligtvis kompletterande intervjuer med elever kunnat 

användas.    

Etiska aspekter 

Innan studiens genomförande har etiska riktlinjer för vetenskapligt arbete inhämtats och studerats. 

Studien har följt fyra forskningsetiska principer: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

(Vetenskapsrådet). Vilket innebär att följande åtgärder tagits:  

 Eleverna har skriftligen och muntligt informerats om undersöknings övergripande syfte och 

olika moment. Samt att deltagandet är frivilligt, kan avbrytas och att insamlad data endast 

kommer användas i undersökningen. Eftersom undersökningen bygger på ett experiment har 

dock eleverna inte fått veta om de tillhör experimentgruppen eller kontrollgruppen.   

 Elevernas samtycke har fåtts för undersökningen, samt föräldrars samtycke för omyndiga 

elever. Samtycke har även fåtts ifrån den aktuella skolledningen. Om någon elev hade valt att 

inte vilja delta hade eleven haft möjlighet att bli undervisad av ordinarie lärare.  

 Alla elever i undersökningen har anonymiserats genom kodning och kan inte identifieras av 

utomstående.  

 Insamlad data har endast använts för undersökningens syfte.   
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4. Resultat 

Först följer en beskrivning av insamlad data ifrån studien, beskrivningen sker i samma ordning 

momenten genomförts. Under rubriken Analys av data, kategoriseras och jämförs data utifrån valda 

variabler förklarade i metodavsnittet. Alla medelvärden i avsnittet är aritmetiska om inget annat anges.    

Beskrivning av data 

24 elever från Klass A, experimentgruppen och 27 elever från Klass B, kontrollgruppen deltog i 

studien. Data som samlats in beskrivs under följande stycken, en sammanställning av den visas i tabell 

8.  

Tidigare resultat 

Deltagande elever ifrån experimentgruppen hade utifrån det senaste provet i kursen ett tidigare 

genomsnittligt resultat på 14 poäng. Utifrån given definition av svaga och starka elever räknas tolv 

elever som svaga och tolv elever som starka. I kontrollgruppen var det tidigare genomsnittliga 

resultatet 15 poäng. Tretton elever räknas till gruppen svaga och fjorton till gruppen starka.  

Enkät 

Experimentgruppen fick medelvärdet (16,3) i kunskapssyn medan kontrollgruppen fick medelvärdet 

(18,8). Två elever i Klass A och sju elever i Klass B hade en reflekterande och utvecklad kunskapssyn. 

Fem elever i Klass A och åtta elever i Klass B hade en utvecklad kunskapssyn. Andelen elever med 

positiv respektive negativ attityd till skolan var i princip lika i båda klasser. Medelvärdet i attityd till 

skolan för Klass A beräknades till (14,2) och för Klass B till (13,4).  

Experimentet 

Klass A fick (37,8) i medelpoäng på provet och Klass B fick (34,2) i medelpoäng. På provets första 

del som testade faktakunskaper fick Klass A (20,4) i medelpoäng och Klass B fick (18,9) i 

medelpoäng. På provets andra del som testade abstrakt tänkande fick Klass A (16,9) i medelpoäng och 

Klass B fick (14,7) i medelpoäng.   

Problemlösningstest 

Klass A fick medelvärdet (24,5) i problemlösningsförmåga, i klassen fanns sex elever med en hög 

förmåga och sex elever med en låg förmåga. Klass B fick medelvärdet (26,7) i 

problemlösningsförmåga, i klassen fanns sju elever med en hög förmåga och två elever med en låg 

förmåga.  
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Tabell 8. Översikt över data Klass A (experimentgrupp) Klass B (kontrollgrupp) 

Antal deltagare i studien 24 27 

Tidigare resultat 

(medelvärde) 

14 15 

Antal svaga elever 12 13 

Antal starka elever 12 14 

Kunskapssyn (medelvärde) 16,3 18,8 

Reflekterande kunskapssyn 

(antal) 

2 7 

Utvecklad kunskapssyn 

(antal) 

5 8 

Attityd till skolan 

(medelvärde) 

14,2 13,4 

Antal med positiv attityd 6 6 

Antal med negativ attityd 4 5 

Total poäng på provet 

(medelvärde) 

37,8 34,2 

Faktakunskaper (medelvärde) 20,4 18,9 

Abstrakt tänkande 

(medelvärde)  

16,9 14,7 

Problemlösningsförmåga 

(medelvärde) 

24,5 26,7 

Antal med hög 

problemlösningsförmåga 

6 7 

Antal med låg 

problemlösningsförmåga 

6 2 

Tabell 8. Visar insamlad data ifrån studiens olika moment.  
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Analys av data 

Data har kategoriserats utifrån tidigare forskning, valda begrepp och stratifieringar. Korrelationer och 

statiska värden har beräknats med hjälp av statistik datorprogrammet JMP 8. Analysen redovisas 

tematiskt utifrån studiens frågeställningar.  

Effekterna av formativ bedömning  

I Klass A, experimentgruppen, skrev 24 elever provet. I Klass B, kontrollgruppen, skrev 27 elever 

provet. Maximal poäng var 72 poäng. Graf 1 visar klassernas totala medelpoäng, samt medelpoäng i 

faktakunskaper och abstrakt tänkande.  

Graf 1.  Total poängsumma på provet (medelvärde), samt medelvärde i faktakunskaper och abstrakt tänkande. 

Klass A som mottog formativ bedömning fick (37.8) i medelpoängen på provet. Klass B fick (34,2) i 

medelpoäng. En differens på 3,5 poäng. På provets första del som testade faktakunskapar fick Klass A 

(20,4) i medelpoäng. Klass B fick (18,9) i medelpoäng. En differens på 1,5 poäng. På provets andra 

del som testade abstrakt tänkande fick Klass A (16,9) i medelpoäng. Klass B fick (14,7) i medelpoäng. 

En differens på 2.2 poäng. 

Den statiska effektstorleken i studien avgörs av skillnaden i medelvärdet mellan grupperna, 

spridningen sett till medelvärdet, antalet deltagare och vald felmarginal.  

Skillnaden i medelvärdet sett till hela provet är 3.5 poäng, eller 10,5 % till Klass A:s favör. I abstrakt 

tänkande skiljer det 2,2 poäng vilket procentuellt är en skillnad på 15 %.  

Spridningen i resultat sett till medelvärdet bestäms av standardavvikelsen mellan klasserna. Om 

standardavvikelsen skulle skilja sig kraftigt mellan klasserna skulle detta försvaga storleken på 

effekten. Med andra ord, om några elever fick ett mycket högt resultat skulle detta kunna ge ett 

missvisande medelvärde. I studien blir den uträknade standardavvikelsen för Klass A 15,4 poäng och 

för Klass B 15,8 poäng. I abstrakt tänkande är standardavvikelsen i Klass A 2,45 poäng och i Klass B 

2,65 poäng, vilket betyder att skillnaden i spridning sett till medelvärdet i varje klass är liten.  

Variansanalys (ANOVA) visar att det finns en signifikant skillnad mellan klasserna, (F(49,1) = 3.45, p 

= 0.05). Differensen i medelvärdet beror inte endast på slumpen för effektstorleken är detta positivt.  
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Antalet deltagare i studien ifrån båda klasser bedöms som representativt för klasserna. Bortfallet är sex 

elever från Klass A och fem elever från Klass B. Sett till definitionen av svaga respektive starka elever 

tillhör tre elever från Klass A och tre elever från Klass B gruppen svaga.  

Effektstorleken för det totala resultatet blir uträknad och jämförd med Cohen´s D skala svag. 

Effektstorleken för abstrakt tänkande är dock medel till stark jämfört med samma skala. 

Skillnader uttryckta i medelpoäng kan vara relativt abstrakta och svåra att tolka ur ett lärarperspektiv, i 

graf 2 visas elevernas resultat på provet uttryckt i bokstavsbetyg. 

  

Graf 2. Fördelning av betyg beroende på provresultatet i Klass A och Klass B 

Ingen elev i någon av klasserna blev underkänd på provet. Antalet godkända elever var jämtfördelat i 

båda klasser, 9 elever i Klass A och 10 elever i Klass B. Skillnaden i provresultatet finns i antalet 

elever som fick Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Antalet elever med Väl godkänt var 5 elever i 

Klass A och 12 elever i Klass B. I Klass A nådde 10 elever, det dubbla antalet jämfört med Klass B, 

upp till kriterierna för Mycket väl godkänt. Uttryckt i Quellmalz terminologi lyckades 10 elever 

tillämpa den kognitiva strategin analys på antingen fråga 7 eller 8.    

Sett till tidigare resultat hade Klass B ett marginellt högre medelvärde. Efter genomförd undervisning 

med formativ bedömning har ordningen kastats om. Troligtvis betyder detta att många elever i Klass A 

förbättrade sina resultat. Graf 3 visar antalet elever från båda klasserna som försämrade, skrev lika och 

förbättrade sina resultat jämfört med sitt senaste skriftliga prov i kursen.  

 

Graf 3. Antal elever i respektive klass som försämrade, skrev lika eller förbättrade sina resultat. 
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I Klass A skrev 2 elever sämre, 11 elever lika och 11 elever förbättrade sina resultat. I Klass B skrev 2 

elever sämre, 21 elever lika och 4 elever förbättrade sina resultat.  Förbättringen av resultatet i Klass A 

och bristen på förbättring i Klass B verkar tyda på en verklig förbättring i Klass A som mottog 

formativ bedömning.  

Förbättring av resultat kopplat till svaga eller starka elever.  

Frågeställning nummer två i studien behandlar om svaga eller starka elevers resultat påverkades mest 

av formativ bedömning. Sett till tidigare forskning ställdes hypotesen att formativ bedömning skulle 

ha störst inverkan på svaga elevers resultat.  Till gruppen svaga räknades elever på nivån godkänt eller 

under. I Klass A bestod gruppen svaga av tolv elever.  

Resultatet ifrån studien visar att 3 elever som tillhörde gruppen svaga elever i Klass A förbättrade sina 

resultat, medan 8 elever som tillhörde gruppen starka elever höjde sina resultat. Graf 4 visar antalet 

elever ifrån varje nivå som förbättrade sina resultat. 

Graf 4. Antalet elever i Klass A som förbättrade sina resultat, sorterade utifrån tidigare betyg i kursen. 

Utifrån graf 4 ser vi att främst elever som tidigare låg på nivån Väl godkänt förbättrade sina resultat 

till Mycket väl godkänt. Ingen elev förbättrade sina resultat mer än ett steg. Utifrån vald definition av 

svaga och starka elever verkar formativ bedömning i studien främst gynnat starka elever vilket pekar 

emot vald hypotes. Hur vi kan tolka och förstå detta tas upp under slutsatser.   

Kunskapssyn, problemlösningsförmåga och attityd jämfört med provet 

I studiens tredje frågeställning behandlas eventuella samband mellan elevernas kunskapssyn, 

problemlösningsförmåga och attityd jämfört med deras resultat på provet i studien. Intresset ligger dels 

i att undersöka båda klasser mot utvalda variabler, men framförallt riktas fokus mot den grupp elever i 

Klass A som förbättrade sina resultat.  

Kunskapssyn  

Utifrån studiens val av tidigare forskning har ett troligt positivt samband mellan elevernas 

kunskapssyn och skolresultat uppmärksammats. Elever med en utvecklad och reflekterande 

kunskapssyn uppnår troligtvis högre resultat i skolan för att de är införstådda i vilken kunskap läraren 

efterfrågar och bedömer. En av tankarna med formativ bedömning har varit använda metoden som ett 

pedagogiskt verktyg för att informera och utveckla en förståelse hos eleverna för efterfrågad kunskap.    
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Enligt resultatet inhämtat från enkäten hade Klass A medelvärdet (16,3) i kunskapssyn, medan Klass B 

hade medelvärdet (18,8). Fyra grupper konstruerades utifrån elevernas poäng. Graf 5 visar hur många 

elever från klasserna som hamnade i varje grupp.  

 

Graf 5. Visar antalet elever i Klass A och Klass B placerade i fyra grupper beroende på poängen kunskapssyn.  

I Klass A tillhörde 8 elever grupp 1 och 2 vilket betyder att en tredjedel hade en utvecklad 

kunskapssyn. I Klass B tillhörde 16 elever grupp 1 och 2, nästan 60 % av eleverna i klassen hade en 

utvecklad kunskapssyn. Skillnaden är större mellan klasserna sett till antalet elever i grupp 1. I Klass 

A hade endast tre elever en utvecklad och reflekterande kunskapssyn. Klass B hade, både till antal och 

procentuellt sett, mer än det dubbla antalet elever med en utvecklad och reflekterande kunskapssyn.  

Graf 6 visar korrelationen mellan poäng på provet och kunskapssyn för båda klasserna. Elever i Klass 

A som förbättrade sina resultat är markerade med rött kryss. Elever ifrån Klass A och Klass B som 

tidigare hade resultatet Mycket väl godkänt, och igen fick samma resultat på provet i studien är 

markerade med grön cirkel.  

 

 

Graf 6. Visar sambandet mellan poäng på provet och värdet i kunskapssyn 

Av de elva elever i Klass A som förbättrade sina resultat tillhörde nio av dem grupp 3 eller 4, 

resterande två tillhörde grupp 2. Ingen av eleverna som förbättrade sina resultat i Klass A hade en 

reflekterande kunskapssyn och endast två av dem hade en utvecklad.    

Av de sju elever i Klass A och Klass B som tidigare hade och återigen fick Mycket väl godkänt hade 

samtliga en utvecklad kunskapssyn och fyra av dem också en reflekterande kunskapssyn.  
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Sett till båda klasser och samtliga elever fick elever med lågt värde i kunskapssyn låg poäng på provet. 

En positiv korrelation verkar finnas mellan kunskapssyn och poäng på provet. Matematiskt uttryckt 

blir sambandet följande: 

Poäng på provet = 10,5 + (1.5) x Kunskapssyn.. Siffran 1.5 visar relationen mellan kunskapssyn och 

poäng på provet. Vilket betyder att en ökning med en poäng (1) i kunskapssyn motsvaras av en och en 

halv poäng (1.5) på provet. Korrelationskoefficienten blir beräknad (0.46). Kvadraten av 

korrelationskoefficienten ger determinationskoefficienten, beräknad blir den (0.20). ANOVA test ger 

(F(49,1) = 7.22, p = 0.01). Om eleverna i experimentgruppen som förbättrade sina resultat plockas bort 

ifrån uträkningen ökar korrelationskoefficienten till (0,76) vilket ger determinationskoefficienten 

(0,57).  

Beskrivet i ord betyder uträkningarna att finns ett signifikant samband mellan kunskapssyn och 

resultatet på provet. En mer utvecklad och reflekterande kunskapssyn gav en större poängsumma.  

Variationen i elevernas resultat på provet kan förklaras till 20 % av variationen i kunskapssyn. Sett till 

antalet deltagare kan korrelationen bedömas som måttligt stark. Korrelationen växer i styrka, och kan 

bedömas som stark, om vi plockar bort eleverna från Klass A som förbättrade sina resultat. Resultatet 

på provet kan då förklaras till 57 % av sambandet med kunskapssyn.  Hur vi kan förstå och tolka detta 

i förhållande till tidigare forskning och formativ bedömning diskuteras i slutsatserna.  

Problemlösningsförmåga  

Elevernas problemlösningsförmåga har testats med ett raven matriser. Testet har av tradition använts 

för att undersöka personers generella problemlösningsförmåga. Vald forskningen för studien pekar 

dock på en kontextbaserad problemlösningsförmåga (Black, 1999; Quellmalz & Hoskyn, 1997). I 

studien har därför testet använts för att undersöka om kontexterna resultatet på skriftligt prov i 

Samhällskunskap B och resultatet på ett Ravens matris test är jämförbara.  

Klass A fick medelvärdet (24,5) på raven testet, Klass B fick medelvärdet (26,7).  Graf 7 visar resultat 

för Klass A och Klass B sorterade till tre grupper. 

 

Graf 7. Eleverna indelade i tre grupper utifrån deras problemlösningsförmåga. 

Skillnader som kan noteras är att sex elever i Klass A hade en låg problemlösningsförmåga jämfört 

med tre elever i Klass B. Andelen elever med hög problemlösningsförmåga var i princip lika i båda 

klasser.  

Graf 8 visar korrelationen mellan totalpoäng på provet för båda klasserna och 

problemlösningsförmåga. Gruppen elever i Klass A som förbättrade sina resultat är markerade med 
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rött kryss. Elever i experimentgruppen som inte förbättrade sina resultat är markerade med grön ring, 

elever i experimentgruppen med tidigare betyg Mycket väl godkänt är inte markerade.  

 

 

Graf 8. Sambandet mellan poäng på provet och raven testet. 

En positiv korrelation verkar finnas mellan elevernas problemlösningsförmåga och resultatet på provet 

i graf 8. Vi kan dock i grafen se att flera avvikelser finns och att sambandet inte är perfekt. Utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna kring kognitiva processer, arbetsminne och problemlösningsförmåga 

borde jämförelsen egentligen göras mot elevernas poäng i abstrakt tänkande. Två goda anledningar 

finns till att jämföreselen i graf 8 görs mot den totala poängsumman. Den första anledningen är att 

många elever hade fallit bort ifrån grafen eftersom de inte fick några poäng i abstrakt tänkande. Den 

andra, och viktigaste, är att korrelationen mellan resultatet på faktakunskaper och abstrakt tänkande är 

(0,95). Elever som fick flest poäng i abstrakt tänkande fick också flest poäng i faktakunskaper.   

Matematiskt uttryckt är sambandet i graf 8: Provpoäng = 11,21 + 0,99 x Raven resultatet. Mellan 

resultat på provet och problemlösningsförmåga blir korrelationskoefficienten (0.33) och 

determinationskoefficienten (0.11). ANOVA test ger (F(49,1) = 6.12, p = 0.02).   

Uttryckt i ord betyder detta att en poäng på raven testet ger ca en poängsökning på provet. Sambandet 

är signifikant, det kan inte förklaras utifrån en slumpfaktor. Sett till antalet deltagare bedöms styrkan i 

korrelationen som måttligt stark.    

Märkbart är att ingen av eleverna ifrån experimentgruppen som förbättrade sina resultat hade en låg 

problemlösningsförmåga, berörda elever fick poängsumman 24 eller högre på raven testet.  

Av de 11 elever i Klass A som inte förbättrade sina resultat tillhörde 6 av dem gruppen med låg 

problemlösningsförmåga, resterande 3 elever tillhörde grupp 1 eller grupp 2. 

Totalt i båda klasser fick nio elever ett resultat på problemlösningstestet som motsvarade en låg 

problemlösningsförmåga. Sett till resultatet på provet kom inte någon av dessa nio eleverna över 

medelresultatet. Endast en av dem uppnådde kriterierna för Väl godkänt. Samtidigt finns det flera 

elever med en hög problemlösningsförmåga som inte heller kom över medelresultatet. Kanske kan 

elevernas attityd till skolan ge oss en större förståelse.    
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Attityd till skolan 

Elevernas attityd till skolan mättes genom enkäten. Klass A fick medelvärdet (14,2) och Klass B 

(13,4). Graf 9 visar fördelningen av elever i Klass A och Klass B utifrån attityd till skolan sorterade i 

tre grupper.  

 

Graf 9. Eleverna indelade i tre grupper utifrån deras attityd till skolan. 

Fördelningen är jämn mellan klasserna sett till andelen elever med positiv respektive negativ attityd 

till skolan.  

Graf 10 visar korrelationen mellan elevernas attityd till skolan och deras poäng på provet. Gruppen på 

elva elever i Klass A som förbättrade sina resultat är markerade med rött kryss. De sex elever i Klass 

A som inte förbättrade sina resultat och hade låg problemlösningsförmåga är markerade med grön 

ring. De tre elever ifrån Klass A som inte hade en låg problemlösningsförmåga men inte heller 

förbättrade sina resultat är markerade med en svart stjärna.    

 

 

Graf 10. Korrelation mellan attityd till skolan och poäng på provet 

Sambandet mellan attityd till skolan och poäng på provet ser utifrån grafen inte särskilt starkt ut. 

Uträknad blir korrelationskoefficienten (0.26) och determinationskoefficienten (0.07). ANOVA test 

ger (F(49,1) = 3.22, p = 0.05). 
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Det finns en signifikant varians som inte kan förklaras med slumpen, men styrkan i korrelationen 

bedöms utifrån antalet deltagare som svag. Det fanns både elever med en negativ attityd och en positiv 

attityd som fick höga resultat på provet. De tre eleverna ifrån Klass A som inte förbättrade sina 

resultat, och inte tillhörde gruppen med låg problemlösningsförmåga, hade alla en negativ attityd till 

skolan. Två av dem svarade i enkäten att de trivs dåligt i skolan. Elever ifrån Klass A som hade en låg 

problemlösningsförmåga uppvisade en relativt stor spridning i attityd till skolan, även om de hamnade 

inom gruppen med normal attityd. Elever i Klass A som förbättrade sina resultat uppvisade en relativt 

stor spridning inom gruppen elever med en normal attityd.  

Analysen visar att elevernas attityd till skolan inte nämnvärt påverkade deras resultat på provet. I 

studiens metodkapitel uppmärksammades dock problematiken och riskerna med mätfel vid enkät 

frågor kring attityd. Denna problematik behandlas när slutsatserna av studiens diskuteras.   

Samband mellan kunskapssyn, problemlösningsförmåga och attityd 

Den viktigaste grundtanken med att mäta de oberoende variablerna kunskapssyn, 

problemlösningsförmåga och attityd till skolan var att de skulle fånga olika aspekter av den beroende 

variabeln resultatet på provet. Tabell 9 visar oberoende variablers korrelationer mellan varandra och 

mellan beroende variabel resultat på provet.  

Tabell 9. Korrelationer mellan beroende och oberoende variabler (* p < .05, ** p< .001) 

Variabler Resultat på provet Kunskapssyn P. förmåga Attityd till skolan 

Resultat på provet 1 0,46 0,33 0,26 

Kunskapssyn 0,46 1 0,12 0,21 

P. förmåga 0,33 0,12 1 -0,06 

Attityd till skolan 0,26 0,21 -0,06 1 

Positivt för studien är att inte några av de oberoende variablerna har en starkare korrelation med 

varandra jämfört med deras korrelationsstyrka till resultat på provet. Attityd till skolan har dock nästan 

en lika stark korrelation till kunskapssyn som till resultat på provet, dock är korrelationen mellan 

attityd till skolan och resultat på provet svag vilket minskar problematiken. Sett till kunskapssyn och 

problemlösningsförmåga visar korrelationerna att variablerna mäter olika aspekter av resultatet på 

provet. 

Tabell 10 visar korrelationen mellan variablerna efter att de oberoende variablernas påverkan på 

varandra räknats bort.   

Tabell 10. Variablers korrelationer, med inverkan på varandra borträknad (* p < .05, ** p< .001) 

Variabler  Resultat på provet Kunskapssyn P. förmåga Attityd till skolan 

Resultat på provet . 0,45 0,31 0,22 

Kunskapssyn 0,45 . 0,11 0,45 

P. förmåga 0,31 0,11 . -0,,4 

Attityd till skolan 0,22 0,18 -0,04 . 
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Tabell 10 visar att styrkan i de oberoende variablernas korrelation till beroende variabel, resultat på 

provet, knappt påverkats efter att deras påverkan på varandra räknats bort. Detta förbättrar 

möjligheterna att kunna uttala sig om samband mellan till exempel elevernas kunskapssyn och deras 

resultat på provet.   
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 

Under följande rubriker diskuteras utifrån studiens frågeställningar vilka slutsatser vi kan dra utifrån 

resultatet samt hur vi kan förstå detta kopplat till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.   

Formativ bedömning och effekten på elevernas resultat 

Huvudfrågeställningen i studien var: Kan formativ bedömning ge några mätbara effekter på elevernas 

resultat. Empirin i studien pekar på ett positivt svar på frågan. Experimentgruppen som mottog 

formativ bedömning under fem lektioner fick ett högre medelresultat på provet jämfört med 

kontrollgruppen. Kunskapsområdet, materialet och förutsättningarna under provet var i princip 

identiskt för båda grupperna. Differensen i medelvärdet sett till provets båda delar blev 3.5 poäng. 

Differensen på del två, som testade abstrakt tänkande, uppmättes till 2.2 poäng vilket procentuellt är 

en större skillnad jämfört med den totala differensen. Ur ett statiskt perspektiv är effekten signifikant 

och beror inte på slumpen.  Men ska vi bedöma effekten som svag, måttlig eller stark?  

Mätt utifrån en statiskskala (Cohens´d), där den numeriska differensen jämförs med aktuella 

standardavvikelser, kan effekten bedömas som svag sett till det totala medelvärdet på provet. Effekten 

på elevernas abstrakta tänkande är dock måttlig till stark. Att effekten var starkare på provets andra del 

syns tydligare om vi studerar elevernas resultat på provet uttryckt i bokstavsbetyg. Ingen elev blev 

underkänd i någon av grupperna. Andelen elever som uppnådde Godkänt var i princip lika i båda 

grupper, skillnaden finns i antalet elever som uppnådde Väl godkänt och Mycket väl godkänt. Tio 

elever i experimentgruppen jämfört mot fem elever i kontrollgruppen uppnådde betygskriterierna för 

Mycket väl godkänt. Alltså lyckades det dubbla antalet elever i Klass A framgångsrikt tillämpa den 

kognitiva strategin analys.              

Vad som ytterligare pekar mot att formativ bedömning gav en positiv effekt är att i tidigare resultat på 

kursen hade kontrollgruppen ett marginellt bättre medelresultat jämfört med experimentgruppen. 

Andelen elever som förbättrade sitt resultat i experimentgruppen var 45 % jämfört med 15 % i 

kontrollgruppen. Om en lika stor förbättring funnits i kontrollgruppen hade förbättringen troligen i 

högre grad kunnat förklaras med att provet i studien var lättare jämfört med elevernas tidigare prov.  

Uppmätt resultat i studien pekar i samma riktning som tidigare genomförda undersökningar, utanför 

Sverige, kring formativ bedömning (Black m.fl. 2003). Sett till effektstorleken hamnar studien i 

underkant jämfört med tidigare undersökningar. En möjlig förklaring till detta är att 

undervisningstiden varit betydligt kortare i studien jämfört med majoriteten av tidigare 

undersökningar.  

Studien kan dock inte utesluta att det funnits andra orsaker än formativ bedömning som kan förklara 

att experimentgruppen fick ett högre resultat. Studiens resultat bygger på ett experiment som 

genomförts i ett klassrum. Förhållanden och förutsättningarna under lektionstid har varit möjliga att 

reglera, vilket gav goda förutsättningar för att isolera formativ bedömning som skillnaden mellan 

klasserna. Däremot kan inte studien kontrollera för händelser utanför klassrummet eller utanför 

lektionstiden, till exempel kan vi inte utesluta att eleverna i kontrollgruppen valt att lägga ned mer tid 

och energi på andra ämnen i skolan under den tid studien genomfördes.  
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Undervisningen i både experimentgruppen och kontrollgruppen genomfördes av testledaren vilket 

teoretiskt innebär att experimentgruppen kan fått flera favörer än formativ bedömning, övriga 

vetenskapliga utgångspunkter kring objektivitet har dock följts och målsättningen att isolera formativ 

bedömning som skillnaden har följts. För att undvika tendenser vid bedömningen av provet har 

klassernas ordinarie lärare medverkat vid bedömningen av elevernas svar på provfrågorna.   

Positivt är att ingen av klasserna tidigare blivit undervisade av testledaren, men det går inte att utesluta 

att själva undervisningsstilen eller att testledaren som person bättre passat experimentgruppen. Vad 

som talar emot detta är variationen av undervisningsmetoder och material.  

Det fanns också ett bortfall i undersökningen, sex elever ifrån experimentgruppen och tre elever ifrån 

kontrollgruppen skrev inte provet. Beroende på deras eventuella resultat hade gruppernas medelvärde 

påverkats. Det är omöjligt att med säkerhet förutsäga vilken grupp som hade fått ett bättre resultat. Sett 

till tidigare resultat inom ämnet ligger tre elever ifrån experimentgruppen på Godkänt, två på Väl 

godkänt och en på Mycket väl godkänt. I kontrollgruppen ligger en elev på icke godkänt, en på Väl 

godkänt och en på Mycket väl godkänt. Spridningen pekar på att experimentgruppen och 

kotrollgruppens resultat på provet inte borde påverkats i någon större utsträckning, men vi kan inte 

med säkerhet veta. Bortfallet påverkar inte använd data eftersom elever som inte skrev provet är 

borträknade ifrån studien, inklusive ifrån tidigare resultat. 

Utifrån studiens data, och tidigare forskning som stödjer resultatet, dras slutsatsen att formativ 

bedömning sannolikt hade en positiv effekt på elevernas resultat i Klass A. Slutsatsen stannar vid 

sannolikt eftersom vi inte helt kan utesluta andra förklaringar.  

Sett till tidigare empiriska studier har formativ bedömning en positiv effekt på elevers resultat oavsett 

ämne och skolform (Black m.fl. 2003). Stöd för formativ bedömning kan även fås ifrån olika 

lärandeteorier (Black, 1999) och svenska forskare (Måhl, 2005; Norell, 2008). Tyvärr är bristen på 

data från svenska förhållanden stor. Detta begränsar möjligheten att uttala sig om eventuella generella 

effekter under svenska förhållanden, men vid insamlingen av tidigare forskning har inte heller några 

data hittats som talar för att formativ bedömning skulle ha en negativ effekt på elevers resultat. Data 

ifrån studien pekar också på en signifikant skillnad mellan gruppernas resultat och formativ 

bedömning hade sannolikt en stark effekt på elevernas förmåga att tillämpa abstrakt tänkande. Det 

verkar sannolikt att studier gjorde i en annan gymnasieskola också skulle uppvisa positiva effekter 

med formativ bedömning. Men, undersökningen kan inte utifrån underlaget göra anspråk på att ge ett 

generaliserbart bevis på detta. En möjlig förklaring till varför formativ bedömning gav positiva 

effekter i studien kan kopplas till kunskapssyn och behandlas under rubriken: Samband mellan resultat 

på provet och oberoende variabler.   

Vilken grupp påverkades mest? 

I frågeställning två ställdes frågan om svaga eller starka elever gynnades mest av formativ bedömning 

sett till deras resultat på provet. Black & Williams (1998) undersökning visade på att svaga elever 

generellt var den grupp som drog största nytta av formativ bedömning. Utgående ifrån detta ställdes 

hypotesen i början av studien att svaga elever skulle gynnas mest av formativ bedömning. 

Definitionen av svaga elever bestäms i undersökningen av tidigare resultat, svaga elever har tolkats 

som elever med tidigare resultat på nivån Icke godkänt och Godkänt.  

Sett till undersökningens data gynnades dock inte dessa elever, endast tre elever ur experimentgruppen 

som tidigare låg på nivån Godkänt eller under förbättrade sina resultat. Gruppen som förbättrade sina 

resultat var snarare starka elever som gick ifrån Väl godkänt till Mycket väl godkänt. I 
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experimentgruppen förbättrade tio elever sina resultat till Mycket väl godkänt. I kontrollgruppen 

förbättrade endast fyra elever sina resultat, varav två ifrån Väl godkänt till Mycket väl godkänt. Dock 

kan vi inte utifrån studien uttala oss om eleverna blivit bättre inom de olika kognitiva strategierna. En 

elev kan till exempel blivit bättre på att jämföra men förbättringen syns inte i själva resultatet, 

eftersom enbart en jämförelse sett till betygskriterierna inte kan ge ett högre resultat än Väl godkänt.  

Sett till studiens data blir slutsatsen att starka elever var den grupp som drog störst nytta av formativ 

bedömning, men metoden verkar inte heller missgynnat svaga elever även om deras resultat inte 

uppvisade en lika stor förbättring. Två elever från experimentgruppen presterade sämre jämfört mot 

tidigare resultat och de var ifrån gruppen starka elever. Slutsatsen pekar delvis emot tidigare forskning, 

två stycken möjliga och troliga förklaringar kan lyftas fram.  

I tidigare forskning framgår det inte med klarhet utifrån vilka kriterier gruppen svaga elever 

definierats, möjligt är att använd kategorisering i uppsatsen blir missvisande när den ställs mot ett 

internationellt perspektiv. Ett par undersökningar har definierat svaga elever utifrån deras nivå sett till 

klassens nivå, inte mot eventuella kriterier ifrån kursplaner (Black & William, 1998; Black m.fl. 

2003). Definitionen blir problematisk vid jämförelser eftersom den innebär att en stark elev i en 

kontext kan räknas som en svag elev i en annan kontext.  

Data från studien visar en skillnad i uppmätta variablers värden för elever som förbättrade sina resultat 

jämfört mot elever som inte gjorde det. Förklaring två till varför starka elever i större utsträckning 

förbättrade sina resultat kommer behandlas under det kommande avsnittet och kan kopplas till 

faktorerna tid, problemlösningsförmåga, attityd och kunskapssyn.  

Samband mellan resultat på provet och oberoende variabler 

Kunskapssyn 

I studiens inledning formulerades hypotesen, utifrån tidigare forskning kring kunskapssyn och 

bedömning, att det existerar ett positivt samband mellan kunskapssyn och elevers resultat i skolan 

(Lundahl, 2006, 2007; Måhl, 2000, 2005).   

Studiens resultat visar en positiv korrelation mellan kunskapssyn och resultatet på provet, sambandet 

är det starkaste som hittades i undersökningen. Sett till både Klass A och Klass B fick elever med en 

utvecklad och reflektiv kunskapssyn ett högre resultat på provet jämfört med elever med en outvecklad 

och icke reflektiv kunskapssyn. Sambandet blir betydligt starkare om elever från experimentgruppen 

som förbättrade sina resultat plockas bort, men motsäger inte detta det positiva sambandet mellan 

kunskapssyn och resultatet på provet? Enbart sett till uppmätt data i studien hade nästan alla elever i 

experimentgruppen som förbättrade sina resultat en outvecklad och icke reflektiv kunskapssyn. Men, 

denna observation stärker snarare sambandet mellan kunskapssyn och resultat om vi förstår det utifrån 

formativ bedömning.  

I studiens inledning lyftes det fram att vi kan förstå formativ som ett pedagogisktverktyg vilket kan 

hjälpa eleverna att förstå vilken kunskap som efterfrågas och bedöms (Lundahl, 2006, 2007). Eller, 

uttryckt i studiens begrepp terminologi, formativ bedömning kan ha bidragit till att göra eleverna i 

experimentgruppens kunskapssyn mer utvecklad. Måhl (2005) lyfter fram formativ bedömning främst 

som ett informationsverktyg. Sett till använda formativa praktiker, såsom självbedömning och skriftlig 

feedback, handlar dessa också i grunden om att förändra och påverka elevernas syn på kunskap (Black 

m.fl. 2003). Vilket i studiens kontext kan tolkas som att formativ bedömning kan ha bidragit till att 

eleverna utvecklade en bättre metakognitiv förmåga, det vill säga en bättre förståelse kring vilka 
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kognitiva strategier som efterfrågades och bedömdes. Viktigt är att använda beskrivningen, kan ha 

bidragit, eftersom inga data existerar på om eleverna i experimentgruppen fått en mer utvecklad 

kunskapssyn efter genomförd undervisning med formativ bedömning. Man kan därför inte med 

säkerhet fastställa något kausalt samband mellan kunskapssyn och resultatet på provet, även om det 

verkar sannolikt sett till data och tidigare forskning.  

Däremot pekar undersökningen tydligt på ett starkt positivt samband mellan kunskapssyn och 

resultatet på provet och att ställd hypotes kring kunskapssyn och elevers resultat verkar stämma. 

Andra orsaker utanför undersökningens ramar kan dock inte helt uteslutas. Möjligt är att elever som 

inte förbättrade sina resultat också utvecklade sin kunskapssyn, men varför förbättrade de inte i så fall 

sina resultat? Utifrån studiens data kan frågan delvis besvaras genom att studera elevernas 

problemlösningsförmåga.   

Problemlösningsförmåga  

I studiens syfte fanns även intresset att undersöka eventuella samband mellan elevernas resultat på ett 

arbetsminnets test, som gav variabeln problemslösningsförmåga, och resultatet på provet. Kognitiva 

processer ses i studien som kontextbaserade (Quellmalz & Hoskyn, 1997; Black, 1999), men kopplat 

till hur information bearbetas i arbetsminnet (Klingberg, 2007) borde ett samband finnas mellan 

elevernas generella problemlösningsförmåga och deras förmåga att tillämpa kognitiva strategier på 

provets andra del.   

Data ifrån studien visar på ett måttligt starkt positivt samband mellan elevernas 

problemlösningsförmåga och resultatet på provet. Jämförelsen har gjorts mot elevernas totala poäng 

eftersom korrelationen mellan faktakunskaper och abstrakt tänkande beräknades till närmare (1). 

Uppmätt problemlösningsförmåga verkar dock inte påverka resultatet på provet nämnvärt om den är 

på normal till hög nivå. Data visar dock att elever med en låg problemslöningsförmåga fick låga 

resultat på provet.  

Elever från experimentgruppen som förbättrade sina resultat hade en normal till hög 

problemlösningsförmåga, medan hälften av eleverna som inte förbättrade sina resultat hade en låg 

problemslösningsförmåga. Utifrån studiens data tyder detta på att det fanns en grupp med fyra elever i 

experimentgruppen som kan blivit begränsade vid provtillfället av sin låga problemlösningsförmåga. 

Utvald forskning är överrens om att problemlösningsförmåga (Klingberg, 2007) och abstrakt tänkande 

(Quellmalz & Hoskyn, 1997) kan tränas men att det är tidskrävande. Fem lektioner är troligtvist inte 

tillräckligt för att ta steget ifrån återgivning till tillämpningen av den kognitiva strategin jämförelse 

eller att utveckla sin metakognitiva förmåga. Steget mellan Väl godkänt och Mycket väl godkänt 

utgjordes av tillämpningen av den kognitiva strategin analys. Både analys och jämförelse innebär 

abstrakt tänkande tillskillnad ifrån återgivning (Quellmalz & Hoskyn, 1997). Steget mellan Väl 

godkänt och Mycket väl godkänt är i detta fall mindre kognitivt krävande än steget mellan Godkänt 

och Väl godkänt. Sett till minnesfunktioner används långtidsminnet vid återgivning medan 

arbetsminnet aktiveras vid jämförelse och analys. Ovanstående resonemang kan tillviss del kanske 

förklara varför starka elever uppvisade en större förbättring jämfört med svaga elever.  

Data ifrån studien visar att elever med låg problemlösningsförmåga uppnådde låga resultat på provet, 

men vi kan inte fastställa att sambandet är kausalt.  Till exempel kan variabeln attityd till skolan varit 

en bidragande faktor till elevernas resultat.   
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Attityd till skolan 

Beroende på om eleverna anstränger sig, både i klassrummet och utanför klassrummet, borde deras 

resultat på provet påverkas. Insamlad data visar dock ett svagt samband mellan elevernas attityd till 

skolan och resultatet på provet. Både elever med en negativ och positiv attityd uppvisade höga resultat 

på provet.  

Eleverna i experimentgruppen som hade en låg problemlösningsförmåga, och som inte förbättrade sina 

resultat, varierar i sin attityd till skolan från normal till positiv. Eleverna i experimentgruppen som 

hade en normal till hög problemlösningsförmåga och inte höjde sina betyg hade en negativ attityd till 

skolan. Något generellt samband mellan problemlösningsförmåga och attityd till skolan kan dock inte 

hittas i data från studien.   

För fallen i experimentgruppen pekar studiens data på att elever med en låg problemslösningsförmåga 

inte begränsades av en negativ attityd till skolan medan elever med en hög problemlösningsförmåga 

kan fått lägre resultat på provet på grund utav en negativ attityd till skolan.  

Slutsatsen dragen utifrån studiens data blir att det finns ett svagt samband mellan attityd till skolan och 

elevernas resultat på provet, eventuellt kan attityd till skolan också förklara skillnader mellan olika 

elevgrupper i experimentgruppen. En förväntning fanns på att attityden skulle ha ett tydligare samband 

med resultatet, och vi måste fråga oss om slutsatsen är trolig? Speglar uppmätt data elevernas verkliga 

attityd? Frågan kan inte besvaras definitivt, men bedömningen görs att det föreligger risk för ett 

relativt stort mätfel kopplat till svårigheterna att operationalisera och mäta frågor kring attityd 

(Dahmström, 2007). Några eventuella generaliserande slutsatser utanför studien kommer därför inte 

dras när det gäller sambandet mellan elevernas attityd och resultat i skolan.       

Sammanfattning av kunskapssyn, problemlösningsförmåga och attityd  

Av uppmätta variabler kan studien framförallt lyfta fram hur elevernas kunskapssyn kan förstås i 

relation till deras resultat på provet, och att formativ bedömning kan fungera som ett verktyg för att 

utveckla och göra elevernas kunskapssyn mer reflekterande. Sambandet mellan 

problemlösningsförmåga och elevernas resultat är också intressant i den meningen att elever med en 

låg problemlösningsförmåga fick ett lågt resultat på provet. Eleverna som förbättrade sina resultat 

hade däremot ett medel till högt värde i problemlösningsförmåga. Om vi anser att kontexterna vid 

provet är jämförbara, vilket data från studien tyder på, kan följande tolkning göras. Elever som 

förbättrade sina resultat hade troligen en god förmåga att tillämpa ett abstrakt tänkande men 

reflekterande inte över när olika kognitiva strategier efterfrågades. Formativ bedömning fungerade då 

som ett stöd för dem att avgöra detta och utvecklade deras metakognitiva förmåga. Elevernas attityd 

till skolan påverkade deras resultat svagt, denna slutsats är dock problemetisk sett till problemet med 

att mäta elevers attityd genom att fråga dem. Studien kan inte heller utesluta att andra variabler utanför 

undersökningen haft en påverkan på resultatet.       

Sannolikt är att elevernas metakognitiva förmåga skulle kunna utvecklas ytterligare efter att 

undersökningen genomförts. En delgivning av undersökningens resultat och en diskussion med 

eleverna kring resultatet skulle sannolikt ge en förstärkt effekt.  

Betydelse 

Studien resultat och dragna slutsatser pekar på att formativ bedömning har positiva effekter på 

gymnasieelevers resultat inom ämnet Samhällskunskap. Slutsatserna ligger i linje med tidigare 
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sammanställd forskning utanför Sverige av Black m.fl. (2003). Formativ bedömning har en hög 

relevans för läraryrket som profession, fördelarna beskrivs av svenska didaktiker (Måhl, 2005; 

Lindström, 2007; Norell, 2008) och ämnesområdet verkar, sett till listad kurslitteratur, förekomma i 

nästan alla lärarutbildningar i Sverige. Studien har inte bidragit till den teoretiska ramen kring 

formativ bedömning, men den har däremot bidragit genom att ge empiriska siffror på att metoden, 

under endast en kortare tillämpningstid, kan ge mätbara resultat. Liknande studier baserade på empiri 

från svensk skola har inte hittats. Förhoppningen är att studien kan bidra till att fler lärare aktivt börjar 

tillämpa formativ bedömning i någon form.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Den eventuella nackdelen formativ bedömning som observerats inom studien är att den är 

tidskrävande. Projektet har därför tagit mycket tid och energi att genomföra, men sett till resultatet av 

studien verkar investerad tid i formativ bedömning gett en god avkastning på elevernas resultat.   

Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra en studie med en kvantitativ betoning. Med 

vald metod har också studiens forskningsfråga kunnat besvaras väl, om mer tid hade funnits och ett 

större urval kunnat göras kunde forskningsfrågan formulerats i mer generaliserande termer.   

Använd design hade dock förbättrats om elevernas kunskapssyn också testats efter genomförd 

undervisning och prov, vilket hade ökat möjligheterna att uttala sig om kasaula samband. Frågorna i 

enkäten som behandlade attityd hade eventuellt kunnat formuleras annorlunda, framförallt hade det 

varit intressant att få svar på hur mycket tid eleverna lagt på ämnet utöver de fem lektionerna i 

klassrummet.     

Nackdelen med vald metod och upplägg är att eleverna som personer blir anonyma siffror och att den 

kvalitativa förbättringen av elevernas resultat blir svårt att utläsa. Ett tänkbart annorlunda angreppssätt 

på problemfrågan hade varit att fokusera på ett fåtal elever och göra en djupare kvalitativ analys av hur 

formativ bedömning påverkar deras resultat, problematiskt hade dock blivit hade dra några generella 

slutsatser överhuvudtaget kring effekterna. Fokus kunde även riktats mot att utvärdera de formativa 

praktikerna i större utsträckning, men eftersom effekten var det centrala intresset i studien har 

tyngdpunkten lagts på att utvärdera och sammanställa elevernas resultat.    

Vidare forskning 

Studien väcker en rad olika nya möjliga forskningsfrågor. Det finns ett stort behov av ytterligare 

undersökningar kring den formativ bedömningens effekter på elevers resultat. Dels inom 

Samhällskunskap men även inom andra ämnen och inom andra skolformer. Sambanden mellan 

kunskapssyn, problemlösningsförmåga och attityd och hur de påverkar elevers resultat skulle också 

kunna leda till nya studier.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

Enkäten är komprimerad i bilagan, antalet svarsrader för öppna frågor har kortats ned.   

 
1. Namn ……………………………………………….. 

 

2. Födelsedatum …………………… 

 

3. Är du man eller kvinna?  

Kvinna Man 

4. Vilken är dina föräldrars högsta utbildning?  

Här kan du göra två val om dina föräldrar har läst på olika nivåer.  

Grundskola    

 Gymnasium  

Högskole- eller universitetsutbildning 1-3 år  

Högskole- eller universitetsutbildning mer än 3 år 

Vet ej 

5. Vilket betyg siktar du vanligtvis på att uppnå? 

G  

VG  

MVG  

Bryr mig inte (det får bli vad de blir…)  

6. Hur ofta brukar du uppnå det betyget? 

Nästan alltid 

Oftast 

Ibland 

Nästan aldrig 
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7. Hur trivs du allmänt i skolan? 

Bra 

Ganska bra 

Ganska dåligt 

Dåligt 

8. Hur viktigt är skolarbetet för dig? 

Inte viktigt alls  

Inte särskilt viktigt 

Viktigt 

Mycket viktigt 

9. Ungefär hur många timmar i snitt per vecka lägger du på studier utöver tiden i klassrummet?  

………………………………………….. 

10. Får du information kring vad som krävs för att få ett visst betyg på ett prov? 

Alltid 

Oftast 

Ibland 

Aldrig 

11. Anser du att du förstår informationen, förstår du till exempel vad som skiljer ett G svar 

ifrån ett VG svar, eller ett VG svar från ett MVG svar?  

Förstår alltid 

Förstår oftast  

Förstår oftast inte 

Förstår aldrig 

12. Använder du dig av informationen när du pluggar? 

 Alltid 

Oftast  

Ibland 

Aldrig 
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13. Försök att beskriva (sammanfattat) vad kunskap är? Vad är det du ska lära dig i tillexempel 

samhällskunskap? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Hur viktigt tycker du att det är att reflektera över dina prestationer i skolan? Det vill säga 

fundera på vad du kunde ha gjort annorlunda samt vad du kan förbättra tills nästa gång.  
 

 Mycket viktigt  

 Ganska viktigt   

 Ganska oviktigt  

 Helt oviktigt  

 

15. Försök att förklara vad som skiljer ett Godkänt ifrån ett Välgodkänt/Mycket välgodkänt 

svar på ett prov i Samhällskunskap? Vad måste man göra annorlunda för att få ett högre betyg 

än Godkänt?  

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

16. Hur ofta diskuterar du betygskriterier med följande aktörer? 

 

 Minst en gång 

i veckan 

Minst en gång i 

månaden 

Minst en gång per termin Aldrig  

 

a) Din 

klassföreståndare/mentor  

 

    

b) Dina ämneslärare  

 
    

e) Dina föräldrar  

 
    

d) Dina klasskamrater  

 
    

 

17. Varför går du i gymnasiet? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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18. Anser du att lärarna bedömer dig rättvist?  

Alltid 

Oftast 

Ibland 

Aldrig 

19. När du får tillbaka ett rättat prov, läser du igenom lärarens kommentarer? 

Alltid 

Oftast 

Ibland 

Aldrig 

20. Brukar du använda dig av kommentarerna vid inför nästa provtillfälle?  

 
Alltid 

Oftast 

Ibland 

Aldrig 
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Bilaga 2 

Provet i studien 

Prov om Europas moderna tid  samhällskunskap b (Europakunskap) SP2 

Namn:_________________________________________________________________________  

F För att bli godkänd ska du minst ha fått G på 3 av frågorna 1-7. För att få VG-MVG ska du minst ha  

fått G på 3 av frågorna och VG-MVG på antingen 7 A eller 7 B. Alla svar kan belönas med ett G (även fråga 7)  

om de besvaras korrekt, men bara 7:an kan belönas med ett högre betyg.  

 

1. Ange och förklara vad som talar för och emot att Turkiet blir medlemmar i EU.  

 

2. Förklara varför det är ett problem för Europa att medelåldern för befolkningen i Europa ökar.  
 

3.  Förklara begreppet etnicitet. Ge något exempel på ett område/land i Europa där etnicitet 

varit/är en bidragande orsak till konflikter. Beskriv kort vilka grupper som är inblandade och 

förklara vad de vill uppnå. 

4.  Varför är Cypernfrågan en svår fråga att hantera för EU? 

5.  Hur ser den ekonomiska situationen ut i Grekland idag. Varför har den uppkommit? 

6.  Har EU bidragit till att fler länder i Europa blivit demokratiska? Om detta stämmer, förklara 

varför.  

7.   

A. Analysera situationen för gårdagens, dagens och framtidens före detta Jugoslavien. Detta gör du 

genom att på ett förklarande sätt diskutera och analysera några av följande områden: Vad enade 

och splittrade landet mellan 1940 till idag? Vad har det före detta Jugoslavien lyckats och misslyckats 

med under denna tidsperiod? Varför splittrades landet och hus ser situationen ut i området idag? Finns det 

någon bra lösning för områdena på Balkan? Förklara i så fall varför detta är en bra lösning. (IG – MVG) 

B. Analysera situationen för dagens och framtidens Europa. Detta gör du genom att på ett  

förklarande sätt diskutera och analysera några av följande områden: 

Ekonomi, demokrati, befolkningsutveckling, historiska faktorer som har påverkat dagens Europa, EU:s 

utvidgning, EU:s integration, problem med nuvarande EU-länder och relationen mellan EU och Turkiet.   

(IG - MVG) 
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Bilaga 3 

Betygskriterier Europakunskap  

Mål och betygskriterier Europakunskap för 3/5 

Målet är att du genom detta skriftliga prov visar att du: Har kunskap om Europas historiska, politiska 

och ekonomiska utveckling som lett fram till dagens Europa. 

Godkänd 

Eleven sätter sig in i olika uppfattningar om aktuella samhällsfrågor och förstår och kan redogöra för 

bakgrunden. 

Detta visas genom att eleven beskriver samhällsfrågan på ett förklarande vis. Alltså, eleven återger inte 

text helt utantill i korta punkter utan utvecklar sitt svar, förklarar och skriver sammanhängande med 

egna ord.  

VG  Kriterierna för Godkänd ska vara uppfyllda och dessutom: 

Eleven förklarar och diskuterar aktuella samhällsfrågor och jämför förklaringarna utifrån olika 

perspektiv, till exempel EU, enskilda stater, folkgrupper och individer.  

samt 

Eleven förstår, förklarar och diskuterar aktuella samhällsfrågor utifrån ekonomiska, politiska och 

sociala aspekter. 

Till exempel: Hur påverkar situationen i Grekland det egna landet, EU, andra länder och enskilda 

personer? Vad innebär detta ekonomiskt, politiskt och socialt för de inblandade parterna/aktörerna?     

MVG Kriterierna för Väl Godkänd ska vara uppfyllda och dessutom: 

Eleven lyfter sin förklaring till en analys. Detta görs genom att eleven har ett kritiskt förhållningssätt 

till samhällsfrågan. Alltså, eleven ifrågasätter och värderar olika beskrivningar och aspekter av 

problemet. Till exempel: Kan samhällsfrågan förklaras på något annat sätt? Om förklaringarna ställs 

mot varandra, vilken väger tyngst?    

Eleven lyfter fram relevanta begrepp och använder dem aktivt i sin analys. Till exempel: Om EU 

analyseras kan begreppet demokrati lyftas fram, diskuteras och problematiseras.   

Samt 

Eleven gör även jämförelser och drar paralleller, antingen i nu tid eller historiskt. Till exempel: Vilka 

likheter och skillnader finns mellan etniska konflikter i forna Jugoslavien och Turkiet.    

Och/eller 

Eleven diskuterar och värderar olika möjliga lösningar på samhällsfrågan/problemet. Hur skulle till 

exempel Turkiet få möjlighet att gå med i EU? Är det Turkiet som ska förändras, eller är det länder i 

EU som motarbetar Turkiet? Vilka berörs, vad kan konsekvenserna av lösningen bli, vilka är fördelar 

och eventuellt nackdelarna – vad väger tyngst?      
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Bilaga 4 

Kriteriebeskrivningar Klass A 

Exempel på svar. Skillnader mellan G - VG och MVG 

Fråga: Förklara begreppet etnicitet. Vad har etnicitet haft för betydelse för utvecklingen i forna 

Jugoslavien under 1900-talet?  

Godkänt 

Beskrivning av kriterier (Vad du ska göra) 

Detta visas genom att eleven beskriver samhällsfrågan på ett förklarande vis. Alltså, eleven återger 

inte text helt utantill i korta punkter utan utvecklar sitt svar, förklarar och skriver sammanhängande 

med egna ord. 

Exempelsvar (Kursiveringar är förtydliganden)  

Begrepp: Etnicitet, Kultur, Nation, Nationalism, Socialistisk(Kommunistisk), Diktatur, Federal stat, 

Demokratisering, NATO.  

Med etnicitet menas folkgrupp, gruppen anser sig ha en egen kultur till exempel språk, historia 

och/eller religion. Många länder (nationalstater) har olika etniska grupper, i forna Jugoslavien finns 

många till exempel serbier, bosnier och kroater.  

I forna Jugoslavien brukar etnicitet i kombination med nationalism ses som en viktig orsak till 

inbördeskriget under 1990-talet. (Beskrivning) 

Från andra världskrigets slut fram till 1980 var Jugoslavien en kommunistisk stat som styrdes av 

Joseph Tito (diktator). Efter Titos död fanns ingen som kunde hålla ihop federationen (federation-

federalstat-tex.USA), delrepublikerna (olika etniska grupper) ville bli självständiga. Jugoslavien 

splittrades och krig bröt ut över vilken folkgrupp som skulle ha vilket område. (Förklaring)  

Konflikten varade mellan 1991-2001, brott mot mänskligheten och etnisk rensning (folkmord, 

avrättning av civila) förekom från flera sidor. NATO gick till sist in och stoppade konflikten och 

fredsbevarande styrkor skickades till området. Efter konflikten har skulden främst lagts på Serbien och 

dess dåvarande president Milosevic.  

Idag är staterna i området självständiga och har demokratiserats (infört demokrati). Slovenien är med i 

EU, medan Kroatien och Makedonien är kandidat länder. Serbien är det land som står längst ifrån EU 

vilket bland annat beror på att de inte lämnat ut misstänkta krigsförbrytare samt har en konflikt med 

Kosovo, en del av Serbien som försökt göra sig självständiga vilket inte Serbien vill. 

Detta är ett svar som är på godkänd nivå. Det innehåller mycket fakta (en del detaljer kan tas bort) 

poängen är att du beskriver och förklarar vad som hänt i forna Jugoslavien och vad etnicitet haft för 

betydelse för utvecklingen.   

Vad krävs för att göra svaret till ett VG svar?  

Exempel på svar. Skillnader mellan G - VG och MVG 

Fråga: Förklara begreppet etnicitet. Vad har etnicitet haft för betydelse för utvecklingen i forna 

Jugoslavien under 1900-talet?  
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Beskrivning av kriterier (Vad du ska göra) 

Eleven förklarar och diskuterar aktuella samhällsfrågor utifrån olika perspektiv, till exempel EU, 

enskilda stater, folkgrupper och individer.  

samt  

Eleven förstår, förklarar och diskuterar aktuella samhällsfrågor utifrån ekonomiska, politiska och 

sociala aspekter. 

Skillnaden mellan Godkänt och Väl godkänt är att du diskuterar utvecklingen i forna Jugoslavien 

utifrån olika perspektiv, samt tar upp antingen ekonomiska, politiska eller sociala aspekter.  

Du behöver inte kunna mer fakta för att få VG, men du måste kunna använda dina fakta kunskaper för 

att få VG! Oftast räcker det med att utveckla svaret lite mer, detta gäller samtliga frågor! 

Utifrån svaret på Godkänt nivå finns det flera möjliga saker att utveckla! 

Några förslag: 

Lyfta fram att en konflikt nästan alltid kan ses från olika sidor (perspektiv). Vem som har rätt är inte 

helt enkelt. Om du skulle fråga en serb vem som hade den största skulden skulle inte han ge samma 

svar som kosovoalban.  

Varför ingrep NATO? Oroliga för att konflikten skulle växa/sprida sig, demokratiska stater kan inte 

tillåta brott mot mänskligheten. Varför ingrep inte Ryssland? Hur skiljer sig deras relation till Serbien? 

Religion och etnicitet.  

Vad innebar kriget för befolkningen? Finns det en koppling till att många i Sverige har rötter ifrån 

forna Jugoslavien?  

Kan konflikten förklaras utifrån ekonomiska eller sociala aspekter? Försämrad levnadsstandard under 

70-talet, problematiken med planekonomi.  

Hur har EU påverkat området? Demokratisering – kraven för medlemskap i unionen. 

Vad krävs för ett MVG svar?  

Exempel på svar. Skillnader mellan G - VG och MVG 

Fråga: Förklara begreppet etnicitet. Vad har etnicitet haft för betydelse för utvecklingen i forna 

Jugoslavien under 1900-talet?  

Beskrivning av kriterier (Vad du ska göra) 

Eleven lyfter sin förklaring till en analys. Detta görs genom att eleven har ett kritiskt förhållningssätt 

till samhällsfrågan. Alltså, eleven ifrågasätter och värderar olika beskrivningar och aspekter av 

problemet. Till exempel: Kan samhällsfrågan förklaras på något annat sätt? Om förklaringarna ställs 

mot varandra, vilken väger tyngst?    

Här handlar det främst om att vara kritisk, det vill säga ifrågasätta olika förklaringar och åsikter. 

Typiska formuleringar i ett svar är: Konflikten i Jugoslavien kan inte besvaras med en enkel 

förklaring, utan det finns olika teorier/förklaringar. Till exempel finns det många etniska grupper med 

starka traditioner, men det finns även ekonomiska och politiska orsaker. Men om vi ställer dem mot 

varandra väger nog etniska grupper i kombination med nationalism tyngst.  

Det centrala är att Du ska visa läraren att Du försöker ifrågasätta och inte bara tar andras 

slutsatser/beskrivningar.  
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Nästa kriterium är: Eleven gör även jämförelser och drar paralleller, antingen i nu tid eller historiskt. 

Utifrån de artiklar ni fått finns det flera områden/länder som går att jämföra med varandra. I fallet med 

Jugoslavien och etnicitet kan jämförelser göras med till exempel Turkiet och/eller Cypern. Även här 

finns det konflikter med en etnisk bakgrund. Turkiet – armenier. Cypern, Turkiskt och Grekiskt. En 

jämförelse gör man antingen för att göra sin förklaring starkare, båda länderna har liknande problem, 

eller för att peka på att det kan finnas andra orsaker, länderna har inte samma problem. Om vi jämför 

forna Jugoslavien med till exempel Belgien eller Schweiz kan vi se att ingen av dessa länder har haft 

inbördeskrig fast de har flera etniska grupper. Finns det någon till faktor i Jugoslaviens fall som varit 

avgörande?  

Nästa kriterium: Eleven diskuterar och värderar olika möjliga lösningar på samhällsfrågan/problemet.  

Här behöver du inte utarbeta någon fredsplan, utan det handlar om att Du ska visa att Du kan tänka ett 

steg längre. Vad får vi för möjliga konsekvenserna om vi väljer att handla på ett visst sätt? Vilka tjänar 

respektive förlorar på detta?  

Gjorde NATO rätt som gick in och bombade Serbien för att förhindra kriget mot Kosovo, hade de 

kunnat göra något annat? Bör stater i forna Jugoslavien förhindras att gå med EU om de inte utlämnar 

misstänkta krigsförbrytare, vilka fördelar och nackdelar kan uppstå. Kanske länderna kan utvecklas 

snabbare ekonomiskt och bli mer demokratiska om de får gå med, fast de inte löst sina konflikter. 

Cypern fick ju… Samtidigt kommer redan nuvarande EU länder få betala för de nya 

medlemsländernas utveckling.   
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Bilaga 5 

Lokal kursplan 

Nyckelbegrepp inom samhällskunskap är 

 inflytande 

 demokrati 

 makt 

 konflikt 

 ideologi 

 klass 

 intresse 

 påverkan 

 

Målbeskrivning av kursen 

Kursen är både en fortsättning och fördjupning av A-kursen. A-kursen skall i huvudsak inrikta sig  på 

svenska förhållanden, B-kursen i huvudsak på  regionala eller Europeiska förhållanden och C-kursen i 

huvudsak på globala förhållanden. C-kursen är samtidigt en fördjupning av A- och B-kurserna. 

B-kursen skall framför allt ge insikter i  de europeiska historiska, politiska, geografiska,  ekonomiska 

och sociala förhållandena samt ge insikter om de problem som är förknippade med dessa förhållanden. 

Kursen skall också ge vissa insikter om  Europas roll i det globala politiska systemet 

Mål som eleven skall uppnå efter avslutad kurs 

 vara förtrogen med hur historiska, politiska, geografiska, ekonomiska och sociala förhållanden 

formar framför allt det europeiska  samhället och i viss mån också vara förtrogen med Europas roll 

i det globala politiska systemet 

 kunna tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på komplexa europeiska 

samhällsfrågor 

 kunna hämta information från olika källor och medier samt kritiskt granska och tolka dessa 

 kunna tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till i synnerhet olika europeiska samhällsfrågor och 

Europas utveckling 

 kunna använda ett grundläggande samhällsvetenskapligt perspektiv för att analysera olika frågor 

och vara medveten om hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop 

 

I kursen ingående moment 

1. Nordens historiska, politiska och sociala utveckling från 1800-talet och framåt, samt samarbete 

och splittring inom Norden 

2. Den historiska, politiska sociala och ekonomiska  utvecklingen i Östeuropa från 1:a världskriget 

och framåt 

3. Olika försök att ena Europa 

4. Framväxten och utvecklingen av den Europeiska unionen politiskt, socialt och ekonomiskt 

5. Europas roll i det globala politiska systemet 

6. Två vetenskapliga arbeten med muntlig presentation och opposition 
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