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ABSTRACT 
Lantz, T. 2013. Formativ bedömning, Geografilärares uppfattningar av formativ bedömning. 
Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   
 
Denna studie syftar till att undersöka hur geografilärare uppfattar av fenomenet formativ 
bedömning. Studien baseras på samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär där 
intervjuerna varit halvstrukturerade. En fenomengrafisk ansats har använts för att kunna 
analysera, tolka och kategorisera det empiriska materialet. Vilket resulterade i nio 
beskrivningskategorier som visar på geografilärares uppfattningar av fenomenet.  
 Empirin visar på att uppfattningarna kamratbedömning, självbedömning, 
bedömningsmatriser och feedback har en formativ funktion och används vid bedömning för 
lärande. Dessa erfars inneha olika effektivitet inom undervisningen och ämnet, begrepp som 
framkommit i empirin är tydlighet, svårhanterligt, likvärdigt och synliggör.  
 I bedömning för lärande blir återkoppling i form av feedback genomgående i samtliga 
bedömningsredskap då återkopplingen innehåller information för hur eleverna ska kunna 
utveckla lärandet eller geografilärarna sin undervisning. 
 
Nyckelord: Geografilärare, formativ bedömning, fenomenografi, uppfattningar, återkoppling 
 
Handledare: Mikael Wingård 
  
 
  
 

 
 



1. INLEDNING 
 
Enligt läroplanen syftar utbildningen på gymnasiet till att eleverna ska lära sig att inhämta och 
utveckla kunskaper och värden samt att den ska stödja elevers utveckling till en livslång lust 
till att lära (Skolverket, 2011, s.1). Som lärare har man i uppdrag att undervisa eleverna, men 
även bedöma deras prestation och utveckling. Lärares ämnessyn och kunskapssyn förmedlas 
till eleverna genom undervisning och bedömning. Därför tycker jag att det är viktigt att en 
lärare har både bra ämneskunskap och ämnesdidaktisk kompetens för att kunna omvandla och 
använda dessa i sin undervisning för att därigenom formulera frågor, beskriva mål samt skapa 
bedömningsunderlag. 
 Under min utbildning på lärarprogrammet har de didaktiska frågorna hur, vad och varför 
varit centrala de har alla varit återkommande oavsett kurs. De didaktiska frågorna syftar till att 
hjälpa mig strukturerar och planera min undervisning. Men även om jag har ett mål med valet 
av innehåll och hur det ska appliceras så kommer eleverna i klassrummet att förstå och tolka 
innehållet på sitt egna personliga vis. Målet med undervisningen i stort är att eleverna ska 
kunna se och koppla olika samband så att de kan sätta det i ett större sammanhang samt i olika 
kontexter för att få en djupare förståelse. För mig har frågan ofta varit hur jag kan anpassa och 
förbereda min undervisning. Under både min egen skoltid och under min praktik inom 
lärarutbildningen har jag upplevt att eleverna oftast inte relaterar sina betyg till varken 
kursplanerna eller betygskriterierna. Vilket skulle kunna bero på att läraren vanligen delar ut 
kursplanen under kursstarten och går igenom kunskapskraven, men för ingen diskussion om 
innehållet eller hur det ska tillämpas. Syftet med undervisning är att eleverna ska uppnå alla 
målen och jag som lärare ska hjälpa denna process framåt. 
 I en artikel i Pedagogiska magasinet skriver Wiliam (2011) om formativ bedömning. 
Formativ bedömning handlar om främja elevers lärande och kunskapsutveckling genom att 
information söks om var eleverna befinner sig i relation till kunskapsmålen. Sedan ges 
återkoppling, för att tala om hur eleven ska kunna ta nästa steg för att öka lärandet.    Artikeln 
beskriver så väl det jag själv upplever som komplicerat, att fokus ofta hamnar på ett betyg 
efter genomförd kurs/tema istället för utveckling under genomförandet. Det är svårt att 
motivera elever till att lära men det blir svårare att motivera eleverna till fortsatt lärande när 
eleven fått ett betyg. Studier och forskning har visat att betyg ofta fungerar som en yttre 
belöning och tar bort fokus från själva lärandet och därigenom skapar en klassrumssituation 
där eleverna endast är intresserad av kunskap som ger dem det betyg som de eftersträvar. 
 Formativ bedömning blir för mig länken mellan den traditionella betygsundervisning och 
en undervisning som leder till ett livslångt lärande. Bedömning är en central fråga och lärare 
använder olika metoder och verktyg vid bedömning. Skolorna håller i dag på att utvecklas och 
ändras i och med de nya läroplanerna som kom 2011, där formativ bedömning är högaktuellt. 
Efter som jag själv snart är färdigutbildad gymnasielärare i geografi finner jag det intressant 
att göra en studie som syftar till att undersöka uppfattningar av formativ bedömning bland 
ämneslärare i geografi på gymnasiet då kunskaper om lärarens syn är intressant.  
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1.1 Syfte  
Syften med studien är att undersöka hur geografilärare uppfattar formativ bedömning och 
kategorisera detta utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 

1.2 Ingen problemformulering/ frågeställningar 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur fenomenet ter sig för lärare som undervisar 
inom ämnet geografi på gymnasiet. Därför har inga konkreta frågeställningar formulerats, då 
jag har antagit en fenomenografisk ansats som handlar om att empiriskt studera hur en viss 
grupp erfar ett fenomen för att sedan kategorisera och beskriva fenomenet.  

1.3 Avgränsning 
Denna studie syftar inte till att undersöka alla lärares uppfattning av fenomenet, fokus för 
denna studie har lagts på enbart geografilärare som undervisar eller har undervisat i ämnet 
geografi på gymnasiet under året 2013. Det är deras uppfattningar av fenomenet formativ 
bedömning som ligger i mitt och således studiens intresse att finna samt beskriva.  

1.4 Disposition  
Kapitel ett består av inledning, syfte, avgränsning samt disposition. I kapitel två presenteras 
aktuell forskning, begrepp och pedagogiska redskap. I kapitel tre introduceras och redogörs 
den teoretiska ansatsen, fenomenografi. I kapitel fyra presenteras metodiken för hur empirin 
har insamlats, bearbetats, analyserats samt etiska aspekter, validitet och reliabilitet. I kapitel 
fem redovisas resultatet av de empiriska undersökningarna tillsammans med analysen. I 
kapitel sex diskuteras resultatet, olika aspekter av formativ bedömning i relation till aktuell 
forskning samt en motivation för valet att inte ha några problemformuleringar.    
  
 

2. LITERATURÖVERSIKT 
I detta avsnitt presenteras begrepp, aktuell forskning, pedagogiska verktyg samt för studien 
relevant litteratur.   

2.1 Formativ - och summativ bedömning 
Black och Wiliam (2003) beskriver hur begreppen summativ – och formativ bedömning har 
skapats och utvecklats.  Black och Wiliam hänvisar till Bloom et, al (1979) som definierade 
summativ utvärdering som test som användes i syftet att sätta betyg på elevers prestation eller 
utvärdera läroplanens funktion i slutet av en termin eller kurs. Begreppet formativ utvärdering 
i relation till läroplanen ska först använts utav forskaren Scriven (1967), men Black och 
Wiliam menar att begreppet blev accepterat i kontexten när Bloom et al. (1979) satte 
begreppet i kontrats till summativ utvärdering. Det var Bloom som först försökte att överföra 
termen formativ från utvärdering till bedömning (Dunn & Mulvenon, 2009, s.3). Vilket enligt 
Bloom handlade om att alla (lärare, studenter, elever) är med och utvärderar för att förbättra 
undervisningen. Men Scriven framhävde dock att förhållandet mellan de summativa 
respektive formativa utvärderingen inte kan ses som dikotomiskt. Hans resonemang var att 
betygen som sätts i en skola kan användas till vidare undervisning vid ett långsiktigt 
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förändringsarbete, sålunda bör man därför inte se dessa begrepp som distinkta från varandra 
(Gerevall, 2008, s. 96).  
 I brittisk forskningslitteratur görs dock vanligen en distinktion mellan formativ och 
summativ bedömning (Lindström, 2012, s.13) vilka även benämns assessment for learning 
och assessment of learning. Summativ bedömning (eng. assessment of learning) beskrivs som 
en sammanfattning av vad någon kan och äger rum i slutet av en termin/ kurs för att ge 
information om vad eleven har lärt sig vanligen i form av betyg. Medan formativ bedömning 
(eng. assessment of learning) beskrivs som en process, där lärare och elever bedömer sig 
själva och får ut en viss information som kan användas som feedback för att förbättra 
undervisningen samt lärandet (Black & Wiliam, 1998, s.2). 
  Enligt Jönsson (2011) visar forskning bland annat på att elever som mottar både 
beskrivande feedback samt betyg ignorerar återkopplingen då fokus istället hamnar på 
betyget, då eleverna upplever att betygen påverkar deras liv. Han refererar till Shepard (2002) 
som menar att särskiljandet mellan summativ och formativ bedömning därför är av stor vikt 
för att de summativa omdömena inte ska kunna förhindra elevens lärande. Detta kan relateras 
till en studie av Butlers (1988) som Lundahl (2011) hänvisar till. Butler undersökte effekten 
av elevers lärande genom att ge tillbaka tre olika återkopplingar på ett prov och två olika 
uppgifter: bara betyg, bara en utförlig kommentar och betyg med en utförlig kommentar. 
Studien visade att gruppen som enbart fått en utförlig kommentar hade ett bättre resultat än de 
som fick enbart betyg.  Kombinationen mellan betyg och kommentar visade sig leda till sämst 
resultat. Butlers förklaring till detta är att elevernas fokus hamnar på betyget och att eleverna 
tenderar till att glömma bort lärarens kommentar där det finns mest information om vad som 
blev fel och hur det ska korrigeras. Lundahl (2011) hänvisar ytterligare till Rawsthorn och 
Elliot (1999) metastudie som visar liknade resultat som Butler.  Att intresset, motivationen 
samt lärandet ökar om responsen går ut på att skapa inre tillfredställelse för lärande processen. 
Black et, al (2003) menar dock att de formativa och summativa bedömningarna bör finnas till 
parallellt då båda är en del av lärarens jobb.  
 I Harlen och James (1997) studie granskar de skillnader och likheter mellan formativ – 
och summativ bedömning, de menar att relationen mellan dessa har förenklats vilket bidragit 
till att det i praktiken råder förvirring bland lärarna, vilket gör att bedömningen för lärande i 
många fall förlorar den formativa rollen i lärandet. 

2.2 Formativ bedömning och bedömning för lärande  
Det är inte enbart distinktionen mellan formativ och summativ bedömning som 
problematiseras i forskningen. I den svenska och engelska forskningslitteraturen pågår en 
diskussion om definitionen av begreppet formativ bedömning. Forskarna är oense om vad som 
ingår i definitionen av begreppet. En del forskare menar även på att termen formativ 
bedömning inte längre är användbart för att så många forskare har använt begreppet på så 
många olika sätt och föredrar därför begreppet bedömning för lärande (eng. assessment for 
learning) (Gerevall, 2008, s. 96, Wiliam, 2009, s. 9-11).   
 I denna studie har jag valt att använda termerna formativ bedömning och bedömning för 
lärande synonymt. Detta för att det inte finns någon tydlig distinktion mellan dessa termer 
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inom forskningslitteraturen, men även för att båda begreppen är aktuella inom den svenska 
skolan och där de även används synonymt.     

2.3 Tidigare forskning 
Under de senaste åren har fokus inom studier av bedömning förskjutits från koncentrationen 
på egenskaperna hos test, som bara är svagt länkade till lärandeupplevelser mot ett större 
intresse för samspelet mellan klassrumsundervisning och bedömning (Black och Wiliam, 
1998a, s.7). 
 Inom forskningen av formativ bedömning kom genombrottet under 1990-talet, när Black 
och Wiliam (1998a) publicerade artikeln Assessment and classroom learning. Artikeln bygger 
på en granskning av 250 artiklar och kapitlen från tidigare studier som publicerats under 
1980- och 1990-talet. Deras metaanalys visar på att det finns starka belägg på att formativ 
bedömning kan leda till signifikant ökning av lärandet. En del forskare och författare ställer 
sig dock kritiska till Black och Wiliams (1998a) studie. Kritiken handlar bland annat om 
resultatets reliabilitet. Dunn och Mulvenon (2009) menar att Black och Wiliam dragit vissa 
slutsatser som gör att tillförlitligheten i studien minskar. Ett skäl är att en stor del av 
litteraturen i studien baseras på forskning som fokuserar på specialpedagogik/utbildning och 
Black och Wiliam har sedan generaliserat detta på elever i stort, vilket Dunn och Mulvenon 
menar är olämpligt. Men Black och Wiliam (1998a) skriver att det inte finns några garantier 
för lärandet ökar genom den formativa bedömningen, men de framhäver att det inte stött på 
några studier som visar på att formativ bedömning i praktiken skulle ha en negativ effekt på 
lärandet (Black & Wiliam, 1998a, s.17).  
 Gerevall (2008) beskriver två olika perspektiv (lärares och elevers) vid bedömning. Ur 
lärarens perspektiv handlar bedömning om att läraren ska välja ett innehåll som 
överensstämmer med styrdokumenten samt använda en bedömningsform som gör att eleven 
får chans att visa sina kunskaper. Detta för att sedan kunna utvärdera elevens 
kunskapsutveckling inom innehållsområdet eller ämnet. Ur elevens perspektiv kan 
bedömningens funktion variera. För en del elever innebär betyg samt bedömning en onödig 
belastning, där ett icke godkänt betyg (F) innebär begränsning av valmöjligheter och en 
känsla av att bli utesluten ur samhället. Medan andra elever upplever bedömning samt betyg 
som motiverande, där ett högre betyg är nyckeln till högre utbildning (Gerevall, 2008, s.93-
94, Lundahl, 2011, s.52). Bedömningens syfte och hur bedömningen utförs blir där av stor 
vikt. Eftersom att elevernas prestationer i skolan är nära sammankopplade med 
undervisningen visar forskning att elevens lärande ges goda förutsättningar om bedömning 
används medvetet och systematiskt i undervisningen (Skolverket 2, 2011, s. 6). 
 Enligt Broadfoot et al. (1999) är bedömning ett av de mest kraftfulla verktygen för att 
förbättra lärandet, men måste då användas på ett effektivt sätt. Genom att använda bedömning 
för att stärka lärandet kan man enligt Lundahl (2011) bland annat uppnå läroplanens syften, 
såsom demokratiska värderingar, individuellt ansvarstagande samt en livslång lust att lära. 
Vidare menar Broadfoot et al. (1999) att forskning visar på att lärandet sker när eleven äger 
sitt eget lärande, när de förstår målen och känner sig motiverade. Detta kan kopplas till det 
Lundahl (2011) skriver om, att bedömning för lärande förbättra lärandet om eleverna görs 
delaktiga i undervisningen tillsammans med läraren genom att synligöra missförstånd och 
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framsteg. En del forskare menar dock att bedömning kan ha en negativ effekt på elevens 
självkänsla, vilket skulle kunna relateras till elevens perspektiv om uteslutande. Vidare 
påpekar Petterson (2010, s.8-9) för att en bedömning ska kunna upplevas som positiv är det 
av stor vikt att läraren är medveten om svagheter och styrkor i sina egna och andras 
bedömningar, samt att man är medveten om bedömningens grundfrågor - varför, vad, hur, 
vem och när. Slutligen menar hon att en god bedömning kännetecknas när den sker 
gemensamt mellan de olika parterna och den blir transparent och tydlig.       
 Formativ bedömning ger eleverna verktyg att reflektera över olika kvaliteter i kunnande, 
färdigheter och förmågor hos andra och hos sig själva (Lundahl, 2011, s.127).   

2.4 Feedback- muntlig, skriftlig och frågor i undervisningen 
I nyare forskning om bedömning för lärande menar man att återkoppling är mycket centralt i 
allt lärande.  Återkoppling anses vara effektivt då den kan ge information om var eleven 
befinner sig, var eleven är på väg och vad som behövs göra för att eleven ska uppnå målet. 
(Lundahl, 2011, s.62) I forskningslitteraturen är termen feedback återkommande och uppfattas 
som en primär komponent inom den formativa bedömningen (Havnes et al., 2012, s.21). 
Feedback kan användas i flera olika syften, men inom kontexten för bedömning för lärande 
syftar det till att stötta elevernas lärande genom att ge information hur vida framgångsrikt 
något gjorts eller görs (Sadler, 1989, s.120). Forskarna Hattie och Timperley (2007) 
analyserade närmare 7000 studier om hur feedback kan främja olika typer av kunskaper samt 
lärande. Deras studie pekade på att feedback kan vara mycket användbart och effektiv för att 
stärka lärandet, de påpekar dock att det är många faktorer som kan påverka om effekten bli 
positiv eller negativ. Vidare kom de fram till att om återkopplingen var i form av bestraffning, 
beröm eller belöningar så var den minst effektiv. Det handlar sålunda om hur återkopplingen 
sker, vilken information som ges, vad den innehåller. 
 Enligt Jönsson (2011) visar studier på att feedback bör delas ut i mindre proportioner för 
att eleverna ska kunna relatera till det, finns det för mycket information finns det risk att 
eleven inte kan hantera informationen.  Vidare skriver Jönsson att även fast återkopplingen 
innehåller tillräcklig med mängdinformation kan den ges på flertalet olika sätt vilka påverkar 
effekten på lärandet. I både den engelska och svenska litteraturen lyfts både skriftliga och 
muntliga återkopplingar som metoder.  
 Black et al. (2003) projekt KOPMFA, som handlar om att utveckla formativ bedömning i 
praktiken, visade att lärare anser att det är av stor vikt att ställa frågor och följdfrågor till 
eleverna i/ under undervisningen. Dock visade det sig att lärarna vanligen ställde frågor som 
är slutna samt att eleverna vanligen fick väldigt liten betänkte tid innan läraren avbröt och 
svarade själv eller ställde en ny fråga. Eller att eleverna fick svar som Det är ett intressant sätt 
att se på det eller Hmm, inte riktigt vad jag hade i åtanken.1 Vidare beskriver de om en elev 
flera gånger möter ett sådant svar från läraren kan elevens motivation och viljan till att lära sig 
försvinna. Black och Wiliam (1998b) resonemang är att det är av stor vikt att eleverna får 
diskutera om sin egen förståelse på sitt egna sätt för att kunna förbättra sin kunskap och 

1 Original texten lyder   ‘That’s an interesting way of looking at it´ or ´hmm, not quite what I have 
in mind ‘(Black et al., 2003, s.32). 
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förståelse. Genom en dialog med eleverna får läraren en chans att ge respons samt orientera 
elevens tänkande.  
 När det kommer till skriftlig feedback visar forskningen på att lärare anser att de ger 
eleverna användbar feedback, men att de upplever att eleverna inte använder sig av den. 
Samma forskning visar däremot att eleverna upplever att den feedbacken som ges inte är 
tillräcklig eller användbar (Black et al., 2003 s.45-48, Havnes et al., 2012, s.26).  Enligt 
Havnes et al. (2012) uppstår det en paradox där eleverna menar på att de vill ha kritisk och 
konstruktiv kritik, medan lärarna uppfattar det mottsatta och tro att eleverna bara är 
intresserade av ett betyg. Vilket kan relateras till Butlers (1988) studie som beskrivits tidigare. 
Vidare menar Havnes et al. (2012) att det pekar på att lärare och elever kan behöva 
kommunicera mer med varandra. Jönsson (2011) hänvisar till Shute (2008) som däremot 
menar att feedback bör undvikas att ges muntligt eftersom att det kan upplevas som 
personligt, vilket han menar på skulle avleda uppmärksamheten från uppgiften och hamna på 
en personlig nivå. Skriftlig feedback anses mer neutralt och skulle på så sätt ha större effekt. 
Men Jönsson menar att detta inte är en avgörande faktor, utan det är kvaliteten på 
återkopplingen som är av större vikt. Han menar att återkopplingen behöver innehålla samma 
information oberoende på hur den kommuniceras till eleverna. 
 Trots att en stor del av forskningslitteraturen pekar på att feedback är effektivt för att 
utveckla lärandet menar Hattie och Timperley (2007) i sin undersökning att det har utförts för 
få studier som sytematiskt undersökt feedbackens funktion i klassrummet.  

2.5 Självbedömning och kamratbedömning 
Inom forskningen görs en distinktion mellan begreppen självbedömning och 
kamratbedömning, men de diskuteras i relation till varandra därför presenteras de under 
samma rubrik.    
 Feedback har visat sig vara effektivt för att stöta elevernas lärande, dock menar Jönsson 
(2011) att studier visar på att den positiva effekten kan försvinna om läraren slutar att ge 
feedback. Det Jönsson (2011) vill framhäva är att eleverna inte automatiskt lär sig själva att 
ge feedback och därför blir beroende av att läraren hela tiden ger information om hur de kan 
gå vidare. Visserligen kan eleverna behöva denna hjälp från början av läraren, men 
eftersträvan bör vara att eleven slutligen kan stå på egna ben, vilket även framhålls i 
läroplanen: Skolans mål är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat 
och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 
utbildningen (Skolverket, 2011, s.14-15). Enligt Sadler (1989) indikerar forskningen på att 
elever inte är delaktiga i sitt eget lärande om det bara är läraren som talar om bedömningsmål 
och kunskapskriterier. Eleverna behöver själva bli delaktiga i utvecklingsprocessen och aktiva 
i bedömningsfrågor kopplat till deras eget lärande. Ett sätt för eleverna att blir mer delaktiga i 
utvecklingsprocessen är genom självbedömning. Självbedömning kan användas som ett 
formativt verktyg genom att eleverna lär sig själva bedöma det dem gör eller har gjort i 
förhållande till mål och kriterier. Samt hjälpa eleverna att prestera bättre men samtidigt även 
underlätta för dem att se sina egna svagheter och styrkor och genom det bli säkrare på sin 
egen förmåga och ta ett eget ansvar för sitt lärande (Lundahl, 2011, s.86-87).   
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  Enligt Lundahl (2011) handlar kamratbedömning liksom självbedömning om att 
synligöra och tydligöra skolans mål samt kriterier men även att eleverna får chansen att 
identifiera dessa kriterier hos andra elever och hos sig själva.  Vidare framhåller Lundahl 
(2011) och Black et al. (2003) att kamratbedömning har flera stora fördelar. De menar att 
kamratbedömning kan stärka elevens kognitiva förmåga och således även dennes lärande. 
Samt att genom att bedöma en kamrats förmåga och arbete kan det främja elevens förmåga att 
bedöma sig själv och dess egna förmågor och i många fall fungerar eleverna som bättre 
resurser för varandra än vad läraren gör.  
 Vidare kan kamratbedömning se olika ut och användas på olika sätt, som att skapa 
variation i undervisningen, ett sätt att lära sig att ge feedback och som ett effektivt sätt att få 
ut feedback till flera elever (Jönsson, 2011, s.89-90). Black et al. (2003) studie (KOMPFA) 
visade på att kamratbedömning visade sig vara ett viktigt komplement till självbedömning i 
praktiken. Under kamratbedömningen kan läraren även få tid till att observera och reflektera 
över det som händer i klassrummet vilket kan hjälpa läraren senare i undervisningen.  

2.6 Bedömningsmatriser 
Bedömningsmatriserna beskrivs av Jönsson (2008) som ett verktyg, vilket används i syftet att 
bedöma kvalitativa egenskaper eleven uppvisar. Han skriver vidare att bedömningsmatrisen 
måste innehålla kriterier och kvalitativa nivåbeskrivningar och att dessa ska behandla en 
produkt eller en handling som visar på att eleven behärskar det som ska bedömas. Genom att 
progressionsnivåer och kriterierna blir explicita i bedömningsmatrisen kan lärare och elever få 
tydlig information om vad som ingår i bedömningen för ett visst moment (Jönsson 2008, s.53, 
Jönsson, 2011,s. 67). Bedömningsmatrisen kan således bidra till tydlighet (Jönsson och 
Svingby, 2008:2, s.72). 
 Enligt Jönsson och Svingby (2008:2) har tidigare forskning visat på att likvärdigheten till 
stor del varit låg vid bedömning av komplexa uppgifter. De menar att bedömningsmatrisen är 
av vikt för att även kunna stödja en likvärdig bedömning.   
 
 

3. TEORETISKTPERSPEKTIV   
 
I denna del presenteras studiens teoretiska perspektiv fenomenografi, som användes för att 
analysera den insamlade empirin.   

3.1 Fenomenografi  
I boken Learning and awareness skriver författarna Marton och Booth (1997, s. 111) om 
fenomenografi. Enligt författarna är utgångspunkten i den fenomenografiska ansatsen att få en 
förståelse av hur människor i världen uppfattar ett visst fenomen för att sedan kunna beskriva, 
tolka samt analysera variationer gällande dessa uppfattningar och främst i pedagogiska 
sammanhang. Vidare förklarar författaren Khilström (2007, s.157) att uppfattningarna inte 
handlar om hur något är utan hur någonting ter sig för någon och att uppfattningarna sålunda 
är olika från individ till individ beroende på hur individen erfar omvärlden. Enklare förklarat 
att de flesta olika företeelser har olika innebörd för olika människor. För att en granskning ska 
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kunna ske av människors uppfattningar behövs en distinktion mellan vad Marton och Booth 
(1997, s. 117-118) beskriver som första ordningens perspektiv och andra ordningens 
perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om påståenden om hur världen verkligen 
är, empiriska verkligheten, där fakta baseras på tidigare situationer. Den andra ordningens 
perspektiv handlar om att det existerar en verklighet utanför människan, men att verkligheten 
skapas genom det mänskliga uppfattandet. Intresset inom fenomenografin handlar inte om 
individers enskilda uppfattningar är sanna eller falska, det relevanta är att beskriva hur 
människor uppfattar något. Fenomenografin antar den andra ordningens perspektiv då fokus 
ligger på som tidigare beskrivet att finna variationer i människors sätt att erfara fenomen. 
Vidare skriver Uljens (1989, s.14) i boken Fenomenografi- forskning om uppfattningar att 
uppfattningen skapas genom erfarenhet och att verkligheten skapas genom uppfattningarna. 
Enligt Marton och Booth (1997, s.120) är det av stor vikt att den andra ordningens perspektiv 
antas vid uppställning av forskningsproblem samt när material och analys görs.  
 I denna studie delas denna grundsyn, då utgångspunkten för studien är att det finns olika 
företeelser i världen och formativ bedömning antas vara ett. Vidare skriver Kroksmark (2007, 
s.6) att fenomenografin är en beskrivande samt avbildande ansats som inte gör anspråk på att 
försöka avtäcka något utan främst försöka förstå hur något är ur ett mänskligt perspektiv.  
 Det vill säga att denna studie gör inga anspråk på att avtäcka något utan studiens intresse 
ligger i att försöka förstå hur fenomenet ter sig för lärare som undervisar inom ämnet geografi 
på gymnasiet för att finna, identifiera, kategorisera och beskriva detta.  

3.2 Fenomenografiska analysen 
Den fenomenografiska ansatsen innebär att man utgår från att ett objekt konstitueras genom 
hur människan tolkar dess meningsinnehåll. Samt att uppfattningar skapas ur erfarenheter och 
att verkligheten bildas genom uppfattningarna. Men för att detta ska kunna ske måste det 
enligt fenomenografin ske en jämförelse av olika människors uppfattningar av samma 
fenomen. (Olsson & Sörensen, 2011, s.174)  
 I den fenomenografiska analysen utgör sålunda meningsinnehållet basen i intervjun 
(Olsson & Sörenson, 2011, s. 175). Allt material analyseras efter att intervjuerna med 
respondenterna blivit transkriberad. Analysen sker genom att man i materialet söker efter 
uttalanden (citat) och analysera dessa i den kontext de förekommer i. Genom att kategorisera 
likheter samt skillnader i uppfattningarna (citaten) kommer dessa att bilda 
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier är av stor vikt inom den fenomenografiska 
analysen för att kunna beteckna samt sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar en grupp 
människor har av samma fenomen, därav även kunna skilja den uttryckta uppfattningen från 
individen (Uljens, 1989, s.39). Detta görs för att intresset inom fenomenografin inte ligger i 
att undersöka om en person har flera uppfattningar av ett fenomen.  Beskrivningskategorierna 
hjälper sålunda att beskriva den variationen av de kvalitativa skilda uppfattningarna och ett 
kategoriseringssystem växer sålunda fram ur det empiriska materialet.    
 Uljens (1989), gör en distinktion mellan tre kategorisystem, vilka han benämner 
horisontala, vertikala och hierarkiska. Det horisontala systemet är det dominerande systemet 
inom fenomenografin. Där de olika beskrivningskategorierna skiljer sig innehållsmässigt från 
varandra, kategorierna betraktas som jämlika i förhållande till varandra, de är på samma nivå 
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och ingen är bättre eller sämre och på så sett överlapps ingen beskrivningskategori. (Uljens, 
1989, s.47- 48)  
 Utgångspunkten i det vertikala systemet är att uppfattningarna förändras över tid och 
beskrivningskategorierna rangordnas i hänsyn till förändringarna i uppfattningarna och 
kategorierna kan relateras till varandra. Vertikalisering kräver således att intervjuer med 
respondenterna görs separat vid minst två tillfällen. (Uljens, 1989 s.48-50) 
 I det hierarkiska systemet är tanken att uppfattningarna är kvalitativt skilda från varandra.  
Det här systemet kategoriseras efter uppfattningar och hur pass omfattande samt utvecklade 
dessa är i förhållande till varandra. Tanken är att beskrivningskategorierna inte är 
förutbestämda utan att dessa växer fram under analysen. (Uljens, 1989, s.50-51).  
 I denna studie har jag utgått från det hierarkiska systemet då beskrivningskategorierna 
som växte fram ur analysen skiljde sig kvalitativt från varandra. Det vill säga, alla 
beskrivningskategorier berör olika områden som skiljer sig åt, men alla kategorierna relaterar 
till fenomenet formativ bedömning.   Studien beskriver bara hur lärarna uppfattar något, vilket 
inte innebär att så är fakta men att det är en uppfattning. Fenomenets struktur bestäms av 
forskaren genom grundval av respondenternas uttalanden (Kihlström, 2007, s.160).    
 
 

4. METOD 
 
Eftersom denna studie fokuserar på att undersöka lärarnas uppfattningar av fenomenet 
formativ bedömning har en samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär valts där 
intervjuerna är halvstrukturerade. Jag har valt detta för att jag vill få fram geografilärarnas 
uppfattning av ett fenomen, då samtalsintervjuundersökningar handlar just om att kartlägga 
människors uppfattningar inom ett område för att bland annat kunna definiera kategorier 
(Esaiasson et al., 2012, s.229) motiverar det för mitt val.  Genom 
samtalsintervjuundersökningen fick jag både chansen att följa upp respondentens tankar samt 
möjligheten att kunna registrera svar som var oväntade (Esaiasson et al., 2012, s. 251). Med 
en enkätundersökning kunde jag visserligen få ett mer generaliserbart resultat, det är dock inte 
vad denna studie har syftat till utan att visa hur lärare uppfattar fenomenet (Esaiasson et al., 
2012, s.229). I analysen kommer därför lärarnas uttryckta förståelse av fenomenet att 
kategoriseras för att få fram uppfattningarna. Wärneryd (1993) skriver om betydelsen av 
öppna frågor i boken Att fråga. Vilket även Esaiasson et al. (2012, s. 229) skriver om i boken 
Metodpraktikan, där han menar att respondenten då får en chans att med egna ord beskriva 
och berätta. Vilket är ytterligare en fördel med den metod jag har valt. Enligt Wärneryd 
(1993, s.13-15) blir det mer komplicerat att ha öppna frågor i enkäter då skrivförmåga och 
skrivlust varierar starkt samt att uppföljning försvåras. En fördel med en enkätundersökning i 
motsats till att intervjua är att påverkan från den som utför undersökningen troligtvis blir 
mindre. Men samtidigt skriver han att intervjuer är mer flexibla och det finns mindre risk för 
missförstånd.   
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4.1 Utformningen av intervjuguiden kopplat till det teoretiska perspektivet 
Enligt Kroksmark (2007) karakteriseras den fenomenografiska intervjun av en öppen- 
frågemetod. Målet med intervjuerna är att synliggöra respondenternas sätt att behandla och 
avgränsa ett visst innehåll, det är såldes respondenterna som definierar en eller flera aspekter 
av det behandlade innehållet.    
 Intervjuguiden (se bilaga1) har konstruerats så att intervjuerna inleds med en på förhand 
bestämd fråga, vilket enligt fenomenografin ska vara av öppen karaktär, alltså inga 
svarsalternativ ska erbjudas. Samtliga frågor i intervjuguiden är utformade efter öppna frågor, 
nyttan med det är att respondenten får möjligheten att svara precis som han eller hon vill utan 
att hindras av (mig) intervjuaren (Esaiasson et al., 2012, s. 246).  
 Under intervjuerna med geografilärarna ställdes uppföljningsfrågor som hur menar du 
då?  Vill du utveckla? Eller kan du förklara?. Enligt Kihlström (2007, s.52) kan det vara bra 
att ställa sådana följdfrågor för att minska missförstånd samt för att underlätta att bygga 
vidare på respondentens berättelse.   

4.2 Urval 
Eftersom metoden är av respondentkaraktär och bygger på människors uppfattningar är det 
enligt Kihlström (2007, s.161) en fördel om personerna som intervjuas är insatta inom det 
specifika området när det är ett visst fenomen som ska undersökas. Då denna studie ämnar till 
att analysera geografilärares förståelse av formativ bedömning är det enskilda intervjuer som 
jag valt att genomföra. De respondenter som kontaktas är geografilärare i en stad i mellersta 
Sverige. Både Esaiasson et al. (2012) och Kihlström (2007) skriver att ett visst antal 
respondenter bör intervjuas till dess att man upplever en viss ”mättnadskänsla”, vilket betyder 
att man gör ett antal intervjuer tills intervjuaren upplever att den informationen som 
uppkommer sagts tidigare.   

4.3 Intervjutillfällena 
Studien bygger på fem intervjuer med fem geografilärare på gymnasiet. Samtliga 
respondenter kontaktades via mail. I mailet fanns en kortare beskrivning av studiens 
behandlingsområde, syfte, etiska aspekter samt att samtliga intervjuer skulle spelas in.  
 Varje intervju har utförts enskilt på respektive lärares arbetsplats och pågick mellan 20- 
37 minuter. Vid intervjutillfällena fick samtliga respondenter återigen information om syfte, 
etiska aspekter samt att intervjun skulle spelas in och att de när som helts fick avbryta om de 
ville. 
 Intervjuguiden användes som hjälpmedel under samtliga intervjutillfällen. Då 
intervjuguiden är halvstrukturerad innebär det att jag har använt mig av frågorna i 
intervjuguiden men det är inte ställda i någon specifik ordning.  
 Samtliga intervjuer var avslappnade jag tror det beror på att jag började med inledande 
frågor, där de fick berätta om intressen och utbildning för att sedan inleda med en på förhand 
bestämd öppen fråga Hur ser du på kunskapsmålen i geografi (se bilaga 1). Jag upplevde inga 
direkta svårigheter under intervjuerna där det blev något missförstånd mellan mig eller någon 
respondent, vilket jag tror beror på att intervjuguiden var beprövad innan. . 
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4.4 Bearbetning och analys 
I den fenomenografiska analysen handlar det om att finna kvalitativa variationer i människors 
sätt att uppfatta fenomen för att sedan kunna beskriva den variationen (Marton & Shirley, 
2000, s.159,176), vilket denna studie syftar till, att beskriva geografilärares uppfattningar av 
fenomenet formativ bedömning.  
 Då studien bygger på ett fåtal intervjuer ur en särskild grupp kan det hierarkiska systemet 
inte vara definitivt. Därför är målet att kategorierna ska vara fullständiga så att inget lämnas 
outtalat. Därför har Marton och Shirleys (2000, s.163) tre kriterier använts för att kunna 
säkerställa relationen mellan de tolkande kategorierna, respondenternas svar och den 
hierarkiska strukturen i ett försök att skapa de kvalitativa beskrivningskategorierna. Det första 
kriteriet handlar om att alla kategorier måste ha en tydlig relation till fenomenet som studien 
undersöker så att kategorierna säger något tydligt om hur fenomenet erfars. Enligt det andra 
kriteriet måste kategorierna ha en logisk relation till varandra, denna relation är vanligen 
hierarkisk. Det sista kriteriet innebär att man bör använda så få kategorier som är möjligt i fall 
det är genomförbart samt rimligt för att den kritiska variationen i empirin ska kunna ringas in.  
 Empirin för denna studie har sålunda insamlats genom intervjuer med geografilärare, där 
materialet har transkriberats för att kunna tolka och ta fram kvalitativt åtskilda 
beskrivningskategorier för att få en djupare förståelse av hur respondenterna erfar fenomenet. 
För att ta fram kategorierna läste jag igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger om 
för att finna mönster och markerade de olika citaten i texten som uttryckte olika perspektiv av 
formativ bedömning. Sedan klippte jag ut alla markerade citat och grupperade därefter in de i 
olika kategorier som bildade beskrivningskategorierna. Beskrivningskategorier utgör sålunda 
en del av resultatet i den fenomenografiska studien, men fokus ligger på citaten.      

4.5 Etiska överväganden 
Eftersom denna studie syftar till att undersöka hur geografilärare uppfattar fenomenet 
formativ bedömning och respondenternas uppfattningar av fenomenet delvis redogörs i form 
av citat i resultatet, bygger denna studie på etikprövningslagen (2003:460) samt på 
Forsknings etiska principer utgivna av Vetenskapsrådet. Etikprövningslagen syftar bland 
annat till att man ska respektera människovärdet och skydda den enskilda personen 
(Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011, s.16-21). Samtliga respondenter har i enlighet med 
forskningens informationskrav fått information om både studiens syfte och deras uppgift och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. Alla undersökningsdeltagare har informerats om 
sin anonymitet. Detta betyder att inga uppgifter som gör att respondenterna kan identifieras av 
någon utomstående kommer att publiceras samt att all insamlat material kommer att förvaras 
så att inga obehöriga kan ta del av materialet, vilket kan kopplas till forskningens 
konfidentialitetskrav. Vidare har all information som berör undersökningsdeltagarna enbart 
användas till studiens forskningssyfte, enligt forskningens nyttjandekrav. Slutligen har 
samtliga deltagare informerats om att det när som helst får avbryta sitt deltagande. (Codex, 
Vetenskapsrådet, 2011, s. 12-14)   
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4.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten är av stor relevans inom forskningsstudier, genom den kan man kolla studiens 
giltighet. Validitet handlar således om att undersöka om man verkligen mäter det vi påstår att 
vi mäter, om den insamlade empirin undersöker det vi hävdar i teorin. (Esaiasson et al., 2012, 
s.57) För att giltigheten i studien ska styrkas än mer menar Kihlström (2007, s.231) att 
verktygen i undersökningen bör beprövas innan själva studien, genom en så kallad pilotstudie. 
För att kunna säkerställa validiteten i denna studie är intervjuguiden beprövad innan genom 
en intervju med en lärare i ett annat ämne än geografi.  Vidare menar Kihlström (2007, s. 150) 
om validiteten ska kunna styrkas ytterligare är det av stor vikt att forskaren ifrågasätter samt 
teoretiserar kunskapen som skapas och hela tiden ifrågasätter den empirin samt de analyser 
som utvecklas under forskningsprocessen. Genom att se på analysen med kritiska ögon 
undviker jag att göra någon snedvriden tolkning av resultatet.     
Utöver validiteten (giltigheten) i studien är reliabiliteten även av stor vikt. Med reliabiliteten 
avser man att kolla studiens trovärdighet eller tillförlitlighet, alltså om man kan tro på 
resultatet (Kihlström, 2007, s. 231).  Reliabiliteten innebär således att studien bör kunna göras 
om vid fler olika tillfällen utan att resultatet blir direkt avvikande skriver Brinkmann och 
Kvale (2009, s.263). Vidare menar Brinkman och Kvale (2009, s.188) att intervjuaren bör 
ställa ledandefrågor under intervjun, syftet är enligt dem för att testa tillförlitligheten i 
respondentens svar och samtidigt kunna verifiera intervjuarens tolkning. De menar således att 
reliabiliteten i intervjun inte behöver minska bara för att intervjuaren ställer ledandefrågor, 
utan de menar att tillförlitligheten istället ökar. För att styrka reliabiliteten än mer användes en 
diktafon under samtliga intervjuer för att få med allt som blev sagt samt att det underlättade 
för mig själv och jag fick en större frihet och kunde på så sätt koncentrera mig mer på 
respondenten och på vad denne sa. Vissa anteckningar togs under intervjutillfällena för att 
inte riskera att jag missade något. (Kihlström, 2007, s. 231) Min utgångspunkt inför alla 
intervjuer har varit att jag ska vara påläst om begrepp och olika definitioner inom området 
samt att upprepa och ställa följdfrågor för att minska missförstånd mellan mig och 
respondenten. (Kihlström, 2007, s. 150-151)  
 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Här presenteras resultatet tillsammans med analysen, där geografilärarnas uppfattningar av 
fenomenet redogörs i form av citat. Där citaten representerar en eller flera lärares 
uppfattningar.     

5.1 Beskrivningskategorier 
Formativ bedömning uppfattas generellt av de intervjuade geografilärarna som en process, där 
bedömningen görs för att utveckla elevens lärande. Vidare är uppfattningen att det finns 
flertalet verktyg som kan användas vid bedömning för lärande, men att dessa fungerar olika i 
praktiken.  
 Det empiriska materialet resulterade i nio olika beskrivningskategorier. Alla 
beskrivningskategorierna har en relation till fenomenet men komplexiteten uppvisar olika 
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nivåer. Beskrivningskategorierna Bk3 och Bk3.1 visar olika nivåer av komplexiteten, där 
Bk3.1 uppvisar en djupare förståelse av fenomenet. Beskrivningskategorierna Bk5 och Bk5.1 
visar också på olika nivåer av komplexitet där Bk5.1 uppvisar en djupare förståelse av 
fenomenet. Övriga beskrivningskategorier Bk1, Bk2, Bk4, Bk6 och Bk7 är kvalitativt 
åtskilda. I denna studie förkortas beskrivningskategorierna Bk.        
 
Nr Beskrivningskategorier 

Bk1 Självbedömning som verktyg  

Bk2 Kamratbedömning som verktyg  

Bk3 Bedömningsmatriser som verktyg för förståelse, tydlighet och likvärdighet. 

Bk3:1 Bedömningsmatrisen; elevernas förståelse synliggörs genom egen värdering 

Bk4 Bedömningsmatriser som verktyg inom ämnet geografi 

Bk5 Feedback som verktyg för återkoppling för eleverna 

Bk5:1 Muntligbedömning för lärande och skriftlig återkoppling 

Bk6 Feedback som verktyg för läraren att utforma undervisningen   

Bk7 Lärandeprocessen försvinner i och med betygsbedömning 
 
Tabell 1. En tabell över beskrivningskategorierna.  
 
Bk1: Självbedömning som verktyg 
Inom denna kategori uppfattas självbedömning kunna användas som redskap för att utveckla 
elevernas lärande. Självbedömning erfars vara effektivt då eleverna själva får arbetar med 
bedömning för lärande.  

 
[…] att de hela tiden jobbar mycket självvärderande och självbedömande i relation till målen och 
betygskriterierna. Så jobbar jag jätte mycket  

 
Förståelsen kan här tolkas som att respondenten arbetar mycket med att eleverna ska 
självbedöma för att de ska bli mer medvetna om hur de ligger till i relation till 
kunskapsmålen. Tolkningen av förståelsen är att självbedömning upplevs som effektivt, då 
eleverna hela tiden blir medvetna om vad de ska göra och hur de bör göra för att uppnå målen. 
Eleverna ges sålunda chansen att jobba formativt själva. 
 
Bk2: Kamratbedömning som verktyg  
I denna kategori uppfattas kamratbedömning som ett formativt verktyg som kan bidra till att 
utvecklat lärandet och används relativt ofta. Ett sätt att förstå respondentens uppfattning av 
kamratbedömning är att det används för att ett större antal elever ska kunna få feedback på sitt 
arbete, men att det till viss del är svårhanterligt. 

 
Kamratbedömning tycker jag är ganska svårt, fast jag uppmanar eleverna till det och ger dem mycket tid 
under lektionen, där får de läsa igenom varandras texter och sådär, men däremot är det ju inte en fråga 
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om direktbedömning där eleverna ska sätta betyg, det är en fråga om indirektbedömning då de får 
feedback.    

Förståelsen är här att läraren använder sig av kamratbedömning för att eleverna ska få 
chansen att öva på att ge feedback genom att läsa klasskamraters arbeten/uppgifter. Vidare är 
tolkningen att processen erfars som svår.  En tolkning av respondentens uppfattning är att 
problematiken ligger i att budskapet i kritiken mellan eleverna kan innehålla synpunkter och 
åsikter utöver det materialet som den konstruktiva kritiken egentligen ska behandla.  

 
Om de skulle bedöma varandra i högre utsträckning kommer det med så mycket mer, sådant som är 
statiskt i gruppen, psykodynamiska grejer inom elevgruppen.  

 
Vilket kan vara en anledning till att det uppfattas det som delvis svårhanterligt. Vidare är en 
förståelse av respondentens uppfattning att flertalet elever tycker att det är jobbigt när en 
kamrat bedömer deras arbete. 
 

Det här med kamratbedömning som ett exempel, mycket tyder på eleverna egentligen är mer rädda för 
att göra bort sig för kamraterna än inför läraren. […] Men om man får en sådan process att fungera, där 
de kan ge och ta, ´du gör så här istället´, jag värderar inte dig utan ditt material.  

 
Trots att elever troligtvis kan känna sig nervösa för att en kamrat ska läsa deras arbete är 
förståelsen att kamratbedömning anses var ett bra verktyg för bedömning för lärande. Om 
geografiläraren får processen att fungera är uppfattningen att eleverna får en större insikt och 
en djupare förståelse till varför deras material blir bedömt på ett visst sätt. De blir sålunda mer 
medvetna om hur de bör göra för att kunna nästa steg. 
 
Bk3: Bedömningsmatriser som verktyg för förståelse, tydlighet och likvärdighet. 
Synen inom denna kategori är att bedömningsmatriser fungera som ett verktyg inom den 
formativa bedömningen för att öka elevernas förståelse. Vidare är uppfattningen, för att kunna 
utveckla lärandet behöver eleverna vara medvetna om vilken förmåga de har presterat samt 
hur de ligger till och vad de behöver utveckla.  
 

Syftet med det är att de ökar förståelsen, att de uppnår målen och att de kan se vilken förmåga de har 
visat […] steg ett är att man har förståelse för hur man ligger till, steg två är naturligtvis att man hela 
tiden ska veta hur man ska komma, genom matriserna jobbar vi med det. 
 

Uppfattningen är att bedömningsmatriserna således tydliggör för eleverna hur de ligger till 
jämfört med kunskapsmålen, samt att det blir tydligt för läraren. När eleverna kan följa sin 
egen utveckling och på så sätt följa sin egen progression är förståelsen att de underlättar för 
eleverna att ta eget ansvar för sina studier. 
 

Jag har gjort en matris till det förra provet, eleverna skulle då diskutera om varför vissa platser är 
glesbefolkade och andra platser tätbefolkade. Då gjorde jag en matris för de kunskaperna jag 
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examinerade […] det blir tydlig för mig själv och det blir tydligt för eleverna, sedan kan man använda 
matrisen även till nästa klass och försöka ha någon sorts likvärdighet. 
 

Vidare är uppfattningen av bedömningsmatriserna kan användas för att skapa likvärdighet i 
bedömningen vilket anses var av stor vikt. Det genom att läraren hela tiden återanvänder sig 
av begrepp samt termer som finns i kunskapsmålen. 
  

En anledning till att jag försöker arbeta med matriser är för att jag ska använda mig av de termer och 
begrepp som finns i matriserna så att jag inte behöver skriva sådana kommentarer om, om och om igen. 
Jag kan istället hänvisa att du har uppnått ett C på det här målet och jag tycker att den här texten var 
utförlig men inte nyanserad, alltså ett C. Tanken är ju det, för min del blir det tidsparande också faktiskt.  
 

Förståelsen är således att användning av samma termer till alla elever ökar likvärdigheten 
samt att det tydliggör för eleverna vad det behöver arbeta med, dock är synen att 
kunskapsmålen är svårtolkade. Begrepp som nyanserat och utförligt som ett exempel kan 
tolkas olika av lärare och elever, beroende på innehåll kan det dock upplevas som otydligt 
vilket kan göra det komplicerat. Vidare är uppfattningen att läraren kan spara tid genom 
matriserna, att de inte behöver lägga en massa extra tid på att utforma kommentarer. 
 
Bk3.1: Bedömningsmatrisen; elevernas förståelse synliggörs genom egen värdering 
En holistisk djupare uppfattning är när eleven både förstår bedömningsmatrisen som formativ 
men kan också värdera sitt resultat.  

 
Eleverna får sätta sig med en matris som jag utvecklat speciellt för det arbetet och själva värdera sin 
rapport efter den matrisen […] 
 

Tolkningen av uppfattningen är att bedömningsmatrisen synliggör elevens förståelse genom 
att eleven får värdera sitt eget arbete, alltså förstår eleven hur och varför och vad som behövs 
göras mer. Det vill säga om eleven är medveten om vilka kunskapsmål arbetet kan relateras 
till och vad som behövs göras för att ytterligare lärande ska kunna ske.   
 

[…] sen har vi bytt matriser, jag med eleverna, sedan kollar vi hur samstämmiga de är. Det som är roligt 
om man gör det på det här viset är att de ofta är mycket samstämmiga. 
 

Bedömningsmatrisen kan sålunda även vara ett verktyg för att skapa en dialog mellan läraren 
och eleven. Om eleven muntligt kan reflektera över stegen i bedömningsmatrisen kan elevens 
förståelse synliggöras än mer. 
 
Bk4: Bedömningsmatriser som formativt verktyg inom ämnet geografi  
Uppfattningen gällande denna kategori är att bedömningsmatriser som verktyg för bedömning 
för lärande, delvis är svårt att arbeta med inom ämnet geografi.  
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[…] det känns som man har försökt få in ett mycket holistiskt perspektiv så att man hela tiden bakar 
ihop natur- och kulturgeografin, att de hela tiden hänger ihop. […] i religion och i historia är det lite mer 
detaljerat, man tänker att man använder sig av matriser så att man direkt ser, nu jobbar vi mot det här 
målet. Men det är lite svårare i geografin då all är mer inbakat. Det har blivit att man tonat ner det lite i 
geografin. […] för gör du en uppgift kan du omöjligen få in allt, du får inte in landskapsbildning och 
demografi i samma uppgift hela tiden, det är skrivet på ett sådant sätt att det blir helt omöjligt. Medan 
det i historia är mycket mer, det finns flera konkreta mål som är lättare att göra uppgifter efter matriser. 
 

Här skulle man kunna tolka att respondentens uppfattning är den det är bra att ämnet är 
holistiskt och att ämnet tar med flertalet aspekter och perspektiv. Men att det uppfattas som en 
svårighet att bryta ner innehållet i teman/uppgifter efter matriser just för att mycket är 
”inbakat”.  
 

Att plocka isär kunskapsstoffet i små småbitar och försöka bedöma i matriser vad varje bit för sig och 
sätta betyg på varje bit blir någon slags mekanistisk hållning som jag inte gillar […] jag tycker att det 
här sönderhackandet för att kunna bedöma varje enskildbit är destruktiv, det blir för mycket fokus på 
bedömning och för lite på inspiration och pedagogik.  
 

Synen kan här tolkas som att bedömningsmatrisen inte uppfattas som formativ, att det är 
bedömningen som istället hamnar i fokus. Vidare kan det tolkas som att uppfattningen är att 
det finns avsaknad av vidare lärande i arbetet med matriser. Uppfattningen kan vidare vara att 
man istället ska ge förbättringsområden i matrisen, istället för att visa eleven att du ligger på 
ett E, men du behöver göra det här för att uppnå ett C att bokstäverna behöver tas bort för att 
det ska bli formativt.  
 

Eleverna vill ju alltid veta betyget och då får man sväva på molnet litegrann, för det är ju svårt att säga 
´det är ungefär ett C´. […] Det här kanske blir knepigt för mig, jag är en matrismotståndare. För jag tror 
att man fastnar i en mycket fyrkantig formalistisk bedömning om man har matriser. Men å andra sidan 
kräver ju eleverna av en att man kan säga precis vad som fattades för att här inte blev ett A eller B då 
det blev ett C. Så det är möjligt att jag binder is åt egen rygg genom att inte ha några matriser. Jag 
kanske måste lyfta fram, eller fixa några matriser, men det är mest för att vifta i ansiktet på eleverna för 
att de ska bli nöjda. För jag tycker inte att det betyder något. 
 

Vidare är förståelsen att matriser fungera som hjälpmedel i undervisningen, men att 
bedömningsmatriserna får en summativ funktion då uppfattningen är att eleverna fokuserar 
mer på ett betyg än på stegen för utveckling. Respondentens förståelse skulle här kunna tolkas 
som att pressen av att känna sig tvungen att använda bedömningsmatriser utan att de 
egentligen ser något syfte med det, mer än att kunna motivera för eleverna varför det fått 
betyget det har fått. 
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Bk5: Feedback som verktyg för återkoppling för eleverna. 
I denna kategori är förståelsen att inom formativ bedömningen kan feedback användas som ett 
verktyg för att ge respons och återkoppla till elevernas prestation för att elevens lärande ska 
kunna utvecklas 
.   

Formativ bedömning är mer att eleverna hela tiden blir medvetna om sin egen kunskapsinhämtning och 
att man hela tiden ger respons i form av feedback på vad de har lärt sig. […] man får feedback på hur 
man liksom kan tänkas utveckla, vilket typ av resonemang. Hur de ska tänka och vända på resonemang 
för att nå en djupare analys. 
 

Respondentens uppfattning skulle här kunna tolkas som att de tycker att feedback är ett bra 
verktyg för att kunna ge återkoppling till de eleverna har presterat samt för att underlätta för 
eleverna att ta nästa steg, alltså hur de bör göra för att kunna gå vidare.  
Bk5.1: Muntligfeedback för lärande och skriftlig återkoppling 
En holistisk djupare uppfattning är att fördelen med muntligfeedback vid formativ bedömning 
är att komplexa frågor som kan upplevas problematiska för eleven då kan diskuteras djupare.   

 
Men jag tror att det är viktigt att sitta enskilt med eleverna och förklara det här gjorde du, därför fick du 
E, annars är det lite borkastat […] annars kanske de skulle kunna läsa de lätta sakerna själva, medan jag 
förklarar de mer komplexa sakerna de behöver ändra på. 
 

Tolkningen av respondentens av uppfattningen är att lärarna uppfattar det som att den 
formativa bedömningen eller processen försvinner om eleven inte får chansen att diskutera det 
mera komplexa frågorna eller punkterna med läraren. Vidare är uppfattningen att den 
muntliga feedbacken bör ges enskilt. En tolkning av respondentens uppfattning kan vara att 
eleverna inte vill exponeras för sina klasskamrater eller att geografiläraren själv upplever det 
som enklare att ha en dialog med enbart en elev. Vidare är förståelsen av uppfattningen att 
läraren upplever den skriftliga feedbacken mer som ineffektiv, vilket kan bero på att läraren 
tillslut ändå måste ge muntligfeedback då läraren upplever, som tidigare sagt, att viss 
information behöver diskuteras på en djupare nivå. 
  

Oftast skriver jag sällan mycket, jag kan skriva några korta grejer på uppgifterna men oftast i samband 
med att de får tillbaka uppgifterna. Sedan sitter man och prata en stund och förklara muntligt vad som 
var bra och vad som fattades ungefär [...] 
 

Uppfattningen kan således här tolkas som att eleverna vanligen får feedback i skriftligform 
efter rättade uppgifter.  Återigen kan det här tolkas som att innehållet om hur eleven ska nästa 
steg är mindre i den skriftliga kommentaren och att mer information för progression ges i den 
muntliga feedbacken. Tolkningen av uppfattningen är således att läraren uppfattar den mutliga 
feedbacken som mer effektiv och lättare att förmedla vilket återigen blir synligt. 
 

[…] Det känns lättare att göra det muntligt än skriftligt, det beror också på hur stor klassen är. 
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Förståelsen kan här tolkas som att respondenten uppfattar det som en svårighet att ge skriftlig 
feedback. Möjligtvis behöver eleverna en mer utförlig förklaring än vad lärarna kan ge i den 
skriftliga kommentaren därför upplevs det som en svårighet. Uppfattningen kan här tolkas 
som att det ändå finns en viss svårighet att ge formativ feedback muntligt till varje enskild 
elev då det tar mycket längre tid.  
 
Bk6: Feedback som verktyg för läraren att utforma undervisningen   
Inom denna kategori kan respondentens uppfattning tolkas som att feedback kan användas 
som verktyg inom bedömning för lärande genom att läraren får bekräftelse om eleverna har 
fått en förståelse av innehållet och syftet med undervisningen, Förståelsen är lärarna då bland 
annat använder sig av öppna frågor i klassrummet. 
 

I fjol körde jag många stora och öppna frågor utifrån målen, sen så bad jag dem att hela tiden använda 
sig av konkreta exemplen från sin egen vardag och det tyckte jag att det gav en bra indikator på om de 
hade nått fram till eller inte.  
 

Uppfattningen är sålunda att öppna frågor är ett verktyg för läraren att få feedback på sin egen 
undervisning, om tillexempel en metod har fungerat eller inte. Detta gör även att läraren 
samtidigt får information om huruvida eleverna fått en förståelse eller inte.  
   

Bästa sättet är att ställa följdfrågor […] 
 

Vidare kan respondentens syn tolkas som att både öppna frågor samt följdfrågor är bra att 
använda för att läraren ska kunna få feedback. Följdfrågor kan hjälpa läraren att orientera om 
vad eleverna har uppfattat, genom att eleverna själva får beskriva, analysera koppla etcetera. 
På det här sättet får läraren information om vilka luckor det finns hos eleverna och i 
undervisningen. Genom den feedbacken kan läraren till nästa undervisningstillfälle lägga 
extra tid på det ormrådet som läraren anser behöver fyllas på mer.  

 
Ett provresultat eller en inlämningsuppgift säger mycket om vilka luckor som finns, ibland backa eller 
gå framåt, så det tycker jag verkligen avgör hur man läger undervisningen.  
 

Respondentens uppfattning kan även tolkas som att de även kan få feedback genom uppgifter 
och prov. Som också skulle kunna tydligöra områden som läraren skulle behöva lägga mer 
fokus på. Synen av feedback som verktyg för bedömning för lärande kan ses sålunda som ett 
oerhört viktigt verktyg för att undervisningen ska kunna hålla en hög standard.  
 
Bk7: Lärandeprocessen försvinner i och med betygsbedömning 
I denna kategori kan det tolkas som att respondentens uppfattning är att eleverna oftast inte 
använder sig av den feedback de får, utan att eleverna vill istället ha ett betyg direkt. 
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Nej, inte alls. Vissa gör det. Jag ger det skriftligt, de får det som i ett dokument som de kan spara och gå 
in i igen, vilket jag uppmanar dem till att göra. […] till och från känns det som det är värt tiden. Jag 
upplever att eleverna är mer målinriktade än processinriktade. Deras respons är ’vad ligger jag på’? 
 

Förståelsen kan här tolkas som att geografilärarna anser att eleverna istället fokuserar mer på 
ett betyg än på processen för lärande och att detta är problematiskt. Uppfattningen är att 
eleverna förbiser kommentarerna. 
 

[…] oftast är det många elever som då kommer fram och frågar ´hur ska jag göra för att få ett A´, 
skittråkigt. Men samtidigt förstår jag ju det, om man fostrar eleverna att det mesta handlar om att nå 
målen och målen är förknippade med betyg så förstår jag att man blir så himla inställd på 
betygsbedömning, att det liksom förbiser kommentarer.  
 

Uppfattningen kan sålunda tolkas som att respondenten tycker att det är svårt att jobba 
formativt inom skolan då eleverna vet att läraren måste sätta ett betyg i slutändan, de flesta 
elever vill oftast ha ett A vilket gör att det hela tiden undrar vad det ska göra för att få A:et 
men reflekterar inte om hur och varför.   
 
 

6. DISKUSSION 
 

I denna del kopplas empirin till den tidigare forskningen där de sätts i relation tillvarandra, 
olika perspektiv av formativ bedömning kommer på så sätt att diskuteras. Då det inte finns 
några studier som explicit redogör för geografilärares uppfattning av fenomenet så är avsikten 
att diskuterar hur fenomenet erfars i relation till forskningen.  

6.1 Empirin och tidigare forskning 
Empirin för denna undersökning visar på att bedömning för lärande uppfattas kunna hjälpa 
geografilärarna att ge eleverna kontinuerlig återkoppling och på så sätt synligöra samt 
tydligöra mål och kriterier för att eleverna ska kunna få en större förståelse om sina egna 
förmågor och färdigheter. Denna aspekt kan relateras till det forskningen pekar på, att 
eleverna ges goda förutsättningar för att uppnå målen om bedömningen används systematiskt 
och medvetet i undervisningen (Skolverket 2, 2011, s.6).  Vidare visar empirin att en 
uppfattning är att eleverna själva kan bli mer medvetna om hur de ligger till i relation till 
målen om de får jobba med formativa redskap som kamratbedömning och självbedömning 
och bedömningsmatriser. Vilket även framkommer i forskningen, där bedömning lyfts fram 
som ett kraftfullt redskap för att kunna utveckla och förbättra lärandet (Broadfoot et al., 1999, 
s.4). 
 Återkoppling är något som är genomgående i bedömning för lärande, det påvisar både 
empirin och tidigare forskning. Återkoppling kan ges på flera olika sätt, vilket synliggörs i 
empirin. Men en uppfattning är att muntligfeedback upplevs som effektiv då eleverna får 
chans att ställa och diskutera mer komplexa frågor åt läraren. Den skriftliga feedbacken kan 
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upplevas som ineffektiv för att eleverna möjligtvis behöver en mer utförlig förklaring så att 
det blir förståligt.  Visserligen pekar forskningen på att feedback bör undvikas att ges muntligt 
eftersom att det kan upplevas som för personligt och att skriftlig feedback skulle ha en större 
effekt, men samtidigt finns det annan forskning som menar på att detta inte skulle vara en 
avgörande faktor, utan det handlar om kvaliteten på återkopplingen, men att de bör innehålla 
samma information (Lundahl, 2011, s.62). Olika lärare gör säkerligen på olika sätt, men i 
slutändan handlar det om att anpassa efter situationen, klass, elev och tid. Återkoppling kan 
eleverna få på flera sätt än enbart genom muntlig och skriftlig feedback, men synen av 
feedback som verktyg för formativ bedömning ses som ett mycket viktigt verktyg för att 
undervisningen ska kunna hålla en hög standard. Feedback är sålunda ett sätt att stötta lärande 
genom att förse eleverna med information för att de ska kunna utveckla sitt lärande. Vilket har 
visat sig vara effektivt för att förstärka lärandet (Hattie och Timperley, 2007, s. 81). 
 Empirin i studien visar vidare på att kamratbedömning har en formativ funktion dock 
upplevs det svårhanterligt. Problematiken ligger i att uppfattningen är att återkopplingen kan 
innehålla synpunkter som inte är relevanta för bedömningen, därför upplevs det som svårt. 
Denna aspekt synliggörs inte i forskningen om formativ bedömning, visserligen framkommer 
det att negativfeedback kan ge en negativ effekt på elevens självkänsla. Men i övrigt lyfts 
enbart positiva sidor av kamratbedömning, som att fler elever får chansen till att få feedback 
på sitt arbete (Jönsson, 2011, s. 89- 90). Dessa positiva effekter framkommer även i empirin, 
där kamratbedömning erfars få/ha positiva effekter på fortsatt lärande om geografiläraren får 
processen att fungera. 
 I forskningen skiljer man på begreppen kamratbedömning och självbedömning, men de 
relateras ändå tillvarandra. Genom att eleverna ges chansen att bedöma en kamrats arbete och 
förmåga kan det gynna elevens förmåga att bedöma sig själv (Black et al., 2003, s.49). I 
empirin är uppfattningen att sjävbedömning hjälper eleven att bli medveten om vilka 
förmågor och färdigheter denna har uppvisat vilket kan synliggöras genom att eleven själv 
kan förklara hur denne ska gå vidare. Genom att eleven själv lär sig självbedöma och ta reda 
på hur denna ska gå vidare så blir eleven inte beroende av att läraren hela tiden måste förse 
eleven med information i form av feedback, utan att eleven får chansen att ta eget ansvar för 
sitt eget lärande och samtidigt stå på egna ben, vilket också är ett mål i läroplanen. Men 
självklart bör läraren finnas där för att diskutera mera komplexa frågor som elever tycker är 
svåra.  
 Vidare indikerar forskningen på att elever inte är delaktiga i sitt eget lärande om det bara 
är läraren som hanterar kunskapskriterierna och bedömningsmålen (Sadler 1989, s.121-122).  
 I empirin uppfattas bedömningsmatriser som effektiva i den bemärkelsen att eleverna får 
chansen att arbeta med kunskapskriterier och mål. Ett exempel är att en av respondenterna 
utformade en matris för vilka kunskapskrav eleverna examinerades i när de diskuterade varför 
vissa platser är mer tätbefolkade och andra glesbefolkade. Uppfattningen var att det blev 
tydligare för eleverna och för läraren. Om eleven även får chansen att värdera sitt eget arbete 
med hjälp av en bedömningsmatris kan dennes förståelse synligöras. Genom att eleven får en 
förståelse för sin egen progression blir de mer delaktiga i sin utvecklingsprocess. Vidare 
erfars bedömningsmatrisen även bidra till likvärdighet i bedömningen, då lärarna använder sig 
av samma mall, begrepp och termer för samtliga elever. 
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 Men även fast en uppfattning är att bedömningsmatriserna upplevs som effektiv på grund 
av tydlighet och synlighet samt som likvärdig finns det en annan aspekt som synliggörs i 
empirin, där arbetet med bedömningsmatriser upplevs som en svårighet på grund av ämnets 
karaktär vilket synliggörs när läraren jämför med sina andra ämnen. Geografiämnet är 
tvärvetenskapligt och uppfattas som ett holistiskt ämne där många aspekter och perspektiv är 
inbakade i varandra, detta uppfattas som positivt. Problematiken ligger således inte i 
användningen av matrisen utan att det upplevs som en svårighet att bryta ner innehållet i 
teman och uppgifter efter matriser, målen upplevs som svårare att konkretisera. Ytterligare en 
aspekt som synliggörs är att bedömningsmatriserna enbart är till för eleverna, för att kunna 
redogöra för hur de ligger till. Enligt denna syn är bedömningsmatrisen inte formativ. Men 
forskningen påpekar att kriterier samt progressionsnivåer blir tydliga genom 
bedömningsmatrisen (Jönsson, 2008, 53-54) vilket kan underlätta för lärarna och eleverna vid 
bedömning för ett visst moment. Men problematiken ligger väl till grunden att en uppfattning 
är att eleverna mer fokuserar på ett betyg, vilket kan vara en bidragande faktor till att 
bedömningsmatrisen inte upplevs som formativ.        
 En annan syn på formativ bedömning är att använda sig av följdfrågor. Genom 
följdfrågor kan läraren få respons på sin undervisning samt orientera elevernas 
tänkande/förståelse (Black och Wiliam, 1998b, s. 4-5). Ett perspektiv ur empirin är att läraren 
kan få bekräftelse om att eleverna har fått en förståelse av syftet och innehållet med 
undervisningen, genom att till exempel ställa öppna frågor kopplade till målen. En del av 
problematiken enligt forskningen är att läraren ställer slutna frågor, ger eleven lite betänkte tid 
och letar efter specifika svar. Detta synliggörs inte i empirin men kan säkerligen vara ett 
problem i praktiken, men för det skulle det möjligtvis behöva göras observationer och 
intervjuer även med elever.  
 I huvuddrag stämmer empirin överrens med forskningen förutom på vissa områden, där 
det antingen saknas underlag för lärarnas uppfattning eller att de inte har samma syn eller 
uppfattning som forskarna. En annan aspekt som kan tänkas påverka respondenternas 
uppfattning av fenomenet är ämneskombinationen. Beroende på vilket/a andra ämnen som 
respondenterna har i kombination med geografin kan möjligen påverka uppfattningen av 
fenomenet. 

6.2 Ingen problemformulering/ frågeställning 
Som tidigare beskrivet, är utgångspunkten inom den fenomenografiska ansatsen att ta reda på 
hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld och att uppfattningar skapas genom 
erfarenheter. Inom fenomenografin handlar det inte om att besvara eller avtäcka något 
(Korksmark, 2007, s.6), vilket inte heller har legat i mitt intresse. Fokus har legat på att 
försöka förstå hur geografilärare på gymnasiet erfar formativ bedömning och sedan beskriva 
detta. Vidare är förståelsen inom fenomenografin att fenomenet enbart skapas genom 
erfarenheter, i detta fall geografilärarens.   
 Utgångspunkt har således varit att försöka få en förståelse av hur geografilärarna 
uppfattar formativ bedömning för att sedan kunna beskriva, tolka och analysera variationerna 
gällande dessa. Analysen av det empiriska materialet har format beskrivningskategorierna, där 
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citaten synliggör hur geografilärarna uppfattar fenomenet. I detta fall har sålunda inga 
frågeställningar eller problemformuleringar behövts för att besvara syftet. 
 
 

7. Konklusion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka geografilärares uppfattningar av formativ 
bedömning. Jag har använt mig av ett fenomenografisk perspektiv för att kunna tolka och 
kategorisera geografilärarnas uppfattningar ur det empiriska materialet. Uppfattningarna 
resulterade i nio beskrivningskategorier. 
 Respondenterna erfar att vid bedömning för lärande kan redskap som självbedömning, 
kamratbedömning, feedback och bedömningsmatriser ha en formativ funktion. Empirin visar 
på olika nyanser av dessa huvudområden där termer som synliggör, tydlighet, svårhanterligt, 
likvärdigt blir explicita. Återkoppling i form av feedback visar sig vara genomgående i 
formativ bedömning, då samtliga bedömningsredskap vid bedömningsprocessen erfars 
innehålla information för hur eleverna eller geografilärarna själva ska kunna utveckla lärandet 
eller undervisningen.  
 En anledning till att forskningen stämmer relativt överens med undersökningens empiri 
skulle kunna beror på att geografiläraren ägnar sig åt självstudier, vidareutbildning eller att de 
har bra ämneskonferenser på skolan.  
  Min första tanke inför denna undersökning var att jämföra geografilärares och elever som 
läser geografi uppfattningar av fenomenet med varandra. Men på grund av praktsiska skäl och 
tidsaspekten för denna studie kunde detta inte genomföras. Men det vore mycket intressant 
och önskvärt då jag tro att det skulle kunna hjälpa geografilärare att utveckla sin undervisning 
samt arbetet med formativ bedömning för att förbättra lärandet.  
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
Information  

- Syfte 
- Intervjun spelas in 
- Anonymitet 
- Frågor 

Inledande frågor 
- Intressen 
- Utbildning 
- Vilka ämnen undervisar du i   

Bedömning    
1. Hur ser du på kunskapsmålen i geografi? 

  
2. Hur arbetar du för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen?  

 
3. Hur vet du att eleven har fått en förståelse för ett visst innehåll? 

 
4. Beskriv när du gör bedömningar? Hur gör du bedömningar? Var någonstans gör du 

ditt bedömningsarbete?  
 

5. Hur skulle du beskriva (& skillnaden mellan) formativ och summativ bedömning 
 

6. Om/ hur du använder formativ bedömning i din undervisning 
 

7. Varför/ inte använder du formativ bedömning 
 

8. Hur uppfattar du att elevens lärande och utveckling kan påverkas av formativ 
bedömning  

9. Vilken nytta upplever du att du har av bedömning? 
 

10. Vilken nytta anser du att eleven har av dina bedömningar? 
 

11. Hur brukar du utforma skriftliga kommentarer i inlämnade elevarbeten? 
 

12. Hur mycket diskuterar du bedömning med dina arbetskamrater? Vilka arbetskamrater 
diskuterar du bedömning med (arbetskollegor, ämneskollegor, eller båda)? Vad är det 
inom bedömning som ni diskuterar? 
 

13. Upplever du om det finns skillnader i sättet att bedöma inom ämnet geografi jämfört 
med ditt/dina andra ämne/n)  
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14. Vill du tillägga något du inte getts möjligheten att svara på genom dessa frågor. 
 
Följdfrågor 
Exempel på följdfrågor: Berätta vidare, Vill du beskriva, Hur menar du då, Vill du utveckla, 
Vad betyder det att, Tänker, känner, uppfattar, vill, Hur uppfattade du situationen själv just 
då, På vilket sätt 
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