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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur två gymnasielärare och sju elever i årskurs 3 på 

gymnasiet förhåller sig till och uppfattar arbetet med formativ bedömning. Frågeställningarna för 

studien har varit: Hur beskriver två gymnasielärare att de arbetar med formativ bedömning? 

Upplever lärarna att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och i sådana fall hur? På vilka sätt kan 

lärarna påverka och utveckla sitt arbete med formativ bedömning? Uppfattar eleverna de formativa 

inslagen i undervisningen och i sådana fall hur? På vilket sätt förhåller sig lärarens och elevernas 

uppfattningar till varandra? Studiens empiri bygger på kvalitativa intervjudata, där materialet har 

behandlats utifrån Paul Blacks och Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 

Dessa strategier utgår ifrån klargörande av lärandemål, skapande av lärandeaktiviteter, 

framåtsyftande återkoppling, kamratbedömning och elevers självbedömning. Resultaten av studien 

visar att lärarna har ett aktivt förhållningssätt till formativ bedömning enligt Blacks och Wiliams 

strategier, där eleverna genom olika tekniker ges möjligheter till att ta ansvar över och äga sitt 

lärande. Lärarna upplever att eleverna tar ansvar för sitt lärande genom delaktighet i kursmoment 

och genom förvaltande av återkoppling. Det finns stora möjligheter till utveckling av arbetet med 

formativ bedömning, men ett hinder upplevs vara attityden till teknik och formativ bedömning, 

där det inte alltid finns en samsyn. Eleverna är positiva till de formativa inslagen i undervisningen, 

men upplever att variationerna är stora beroende på ämne och beroende på lärare. Det är önskvärt 

med en ökad tydlighet och valfrihet. Vid en jämförelse av lärare och elevers uppfattningar 

framkommer att kommunikation är både en värdefull men samtidigt komplicerad del. Syftet med 

den formativa bedömningen i undervisningen behöver både tydliggöras och synliggöras i alla led, 

så att kunskapen, lärandet och eleverna hamnar i fokus. 
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1. Inledning 

Under min första längre period av verksamhetsförlagd utbildning på lärarprogrammet blev jag lite 

förvånad över att mycket fortfarande var sig likt inom matematikundervisningen, jämfört med när 

jag själv gick i skolan. Både med tanke på den tid som passerat och med tanke på den nya 

läroplanen. Det är inte möjligt att uttala sig om vad som gäller generellt, men av det jag kunde se i 

detta fall hade läroboken fortfarande en central roll. Jag kände igen den upplevelse av tävling som 

kan uppstå när det gäller vem som räknat snabbast och kommit längst – jag var själv en av dem 

som alltid skulle vara först. Vad gäller de olika förmågorna för matematik var procedurförmågan 

den förmåga som verkar ha fått störst utrymme. Det är naturligtvis viktigt att kunna räkna och att 

få tillfälle att automatisera procedurer och regler, men det är minst lika viktigt att få utveckla övriga 

förmågor. Jag såg även exempel på när elever fick tillbaka rättade prov, och enbart stirrade sig 

blinda på vilken eventuell poäng de fått, och inte så mycket på vilka delar som de behövde utveckla. 

Eftersom matematikämnet hela tiden i stort sett bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter, är 

det desto viktigare att förstå vilka delar som behöver utvecklas. 

Utan att direkt reflektera över det har jag i min roll som lärarkandidat lutat åt att få in formativa 

inslag i min undervisning. Det har blivit en naturlig del då jag velat ta reda på vilka delar av min 

undervisning som fungerat bra och vilka delar som inte fungerat lika bra. I en process då både jag 

och eleverna utbildar oss samtidigt betyder det mycket att få veta hur jag ska gå vidare för att 

utvecklas i min lärarroll. Till exempel har jag provat på att låta eleverna skriva självreflektioner i 

form av ”exit tickets” (Wiliam, 2013) i slutet av lektionen. Jag har även medvetet valt att ofta ställa 

frågor eller lämna över ordet till de elever som inte räckt upp handen, då det för det mesta blir så 

att samma elever svarar gång på gång. Ett annat inslag har varit att låta eleverna själva få konstruera 

uppgifter, och även få bedöma varandras lösningar. I efterhand har jag förstått att det är några 

exempel på att arbeta med formativ bedömning, vilket gjorde mig intresserad av att ta reda på mer 

om denna typ av bedömning, inte bara inom matematikämnet utan även inom andra ämnen. 
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2. Bakgrund 

Ett formativt förhållningssätt till undervisningen är inte något nytt för lärare, däremot har 

innebörden av begreppet formativ bedömning förändrats med tiden, vilket gör att det kan uppfattas 

som något nytt (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 7). Skolverket skriver inte explicit om formativ 

bedömning i styrdokument, men det är ett formativt förhållningssätt som lyser igenom. I 

Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (Gy 2011) anges målet att varje elev ska ta ansvar för sitt 

eget lärande, och läraren ska enligt riktlinjer ge varje elev information om framgångar och 

utvecklingsbehov (Skolverket, 2011a, s. 14–15). Det formativa är därmed starkt kopplat till 

styrdokumenten för skolan. I ett stödmaterial för kunskapsbedömning förklaras och beskrivs 

formativ bedömning utifrån Paul Blacks och Dylan Wiliams fem nyckelstrategier (Skolverket, 

2011b, s. 16–25). De fem strategierna förklaras närmare i de teoretiska utgångspunkterna för denna 

studie; de handlar om eleven, klasskamraterna och läraren som aktörer i en process där mål för 

undervisningen tydliggörs och belägg för lärande synliggörs med ett framåtsyftande förhållningssätt 

(Black & Wiliam, 2009, s. 8). 

Termen formativ bedömning var Michael Scriven (1967) först med att använda i samband med 

utvärdering och förbättring av undervisningsplanen. Han gjorde en motsättning mellan summativ 

och formativ bedömning för att visa att utvärdering kan göras ur olika perspektiv. (Scriven, 1967, 

s. 40–43). Ett par år senare uppmärksammade Benjamin Bloom (1969) formativ bedömning i 

utvärderingssammanhang i förhållande till elever. Till skillnad från summativ bedömning handlar 

formativ bedömning bland annat om utvärdering och små prov som kan användas i syfte att ge 

information om lärandet. Bloom kom fram till att utvärdering medan undervisningen pågår är extra 

gynnsam (Bloom, 1969, s. 50). Royce Sadler (1989) använder främst begreppet bedömning i stället 

för utvärdering, vilket Scriven och Bloom gör. Han påpekar att feedback är en viktig del i den 

formativa bedömningen. Det handlar om information om hur framgångsrik en prestation är. På så 

vis kan eleven känna igen det den lyckas med, och förbättra det den lyckats mindre bra med (Sadler, 

1989, s. 120–121). 

Genom Paul Blacks och Dylan Wiliams (1998) forskningsöversikt om formativ bedömning har 

begreppet fått stor spridning. Det är den mest förekommande skrift om formativ bedömning som 

andra forskare inom området både nationellt och internationellt refererar till (Hirsh & Lindberg, 

2015, s. 20). Wiliam är den utbildningsforskare som varit mer framträdande än någon annan de 

senaste åren, och det finns nog inte många lärare som inte kommit i kontakt med begreppet 

formativ bedömning. En del lärare ser formativ bedömning som det som kommer att rädda den 

svenska skolan, och andra ser det som en övergående trend. Formativ bedömning är som nämnts 

i början inget nytt, utan ett förhållningssätt som lärare alltid haft i större eller mindre utsträckning, 

men forskning och beprövad erfarenhet tyder på att det är ett sätt som fungerar framgångsrikt och 

gynnar elevers lärande (Ersgård, 2016, s. 101–102; Wiliam, 2013). Det är dock viktigt att fundera 

över syftet med de tekniker som används, och reflektera över hur lärare och elever uppfattar de 

formativa inslagen och hur det påverkar undervisningen i stort. 
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2.1 Problemformulering 

Det är flera komponenter i olika delar som bidrar till ett framgångsrikt lärande i skolan; från hela 

skolsystemet, via skola och lärarkollegium till klassrummet och eleven. Alla delar är viktiga, men 

forskning visar att läraren är den som har störst påverkan för en framgångsrik skola (Hattie, 2012; 

Wiliam, 2013; Timperley, 2013). Med nya styrdokument och riktlinjer, nya forskningsrön och 

politiska beslut kan det bli svårt att veta vad som gäller. Även elever är föränderliga och 

oförutsägbara, vilket gör att en modell inte passar för alla. Den så kallade expertläraren (Hattie, 

2012) är inte heller en lärare som är möjlig att vara hela tiden, utan även lärare har bra och mindre 

bra dagar. Det är ett arbete under ständig förändring. Den fasta punkten är dock eleverna och deras 

lärande, och det är det som bör vara kärnan i arbetet. När undervisningen förändras och utvecklas 

får inte elevperspektivet glömmas bort. Det är bland annat i mötet med eleverna som det är möjligt 

att få information om hur elever tänker kring sitt lärande, och vad som behövs för att de ska komma 

vidare. 

Ett sätt att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen för att komma vidare är 

genom att arbeta med formativ bedömning. Det är ingen enkel och snabb lösning, utan en 

komplicerad process med många inblandade faktorer. De flesta studier om formativ bedömning 

handlar om undervisning och lärares lärande och utveckling, men inte lika mycket om elevers 

uppfattning. För att öka förståelsen för processen krävs en insyn i olika perspektiv, till exempel ur 

lärares och elevers perspektiv. Avsikten med detta examensarbete, är att undersöka hur två 

gymnasielärare förhåller sig till formativ bedömning i sitt arbete, samt hur deras elever uppfattar 

arbetet med formativ bedömning. 
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3. Forskningsöversikt 

Översikten utgår från metastudier av tre av de internationellt stora pedagogiska forskarna; Dylan 

Wiliam, John Hattie och Helen Timperley. Därefter presenteras studier som handlar om formativ 

bedömning i klassrummet och den anpassning som gjorts till svensk skola. Studierna är uppdelade 

i lärarperspektiv och elevperspektiv, eftersom det är så forskningsfrågorna för denna studie är 

uppdelade. Slutligen ges en kort översikt av ett kritiskt perspektiv till formativ bedömning samt 

behovet av fortsatt forskning inom området.  

3.1 Formativ bedömning ur lärares perspektiv 

Lärarperspektivet på formativ bedömning kan tematiseras enligt metastudier och klassrumsstudier. 

Eftersom en stor del av forskningen är internationell görs även en anpassning till svensk skola, 

vilket tas upp som ett tredje tema utifrån ett lärarperspektiv. 

3.1.1 Formativ bedömning baserat på metastudier 

Den artikel som både i Sverige och internationellt varit tongivande i forskning om formativ 

bedömning under 2000-talet är Paul Blacks och Dylan Wiliams (1998a) genomgång av 580 

vetenskapliga artiklar under 1980- och 1990-talen (Hirsh & Lindberg, 2015). I översikten 

undersöker Black och Wiliam ifall det finns bevis för att formativ bedömning bidrar till att förbättra 

elevers lärande. De kommer fram till att formativ bedömning enligt studien leder till bättre lärande 

och bättre resultat (Black & Wiliam, 1998a). I en mer lättillgänglig version av studien, Inside the 

Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment (Black & Wiliam, 1998b), har Black 

och Wiliam gjort en sammanfattning av sin forskningsöversikt och resultatet av denna. Elevers 

prestationer kan höjas av arbete med formativ bedömning, men för att det ska kunna användas av 

lärare på bästa sätt måste det finnas ett stöd från skolledning och en genomtänkt förändring. Det 

är ingen enkel process, och varje lärare måste hitta sitt eget sätt som passar bäst utifrån 

omständigheterna. Black och Wiliam ger ett förslag på hur arbetet kan gå till utifrån mindre 

utvecklingsgrupper med lärare (ibid., s. 10).  Nästa steg blev att implementera resultatet av arbetet 

utifrån mindre grupper med lärare i sex skolor i två skoldistrikt i England, och studera resultatet av 

detta (King's-Medway-Oxfordshire Formative Assessment Project (KMOFAP)). Lärarna fick 

träffas under åtta tillfällen för att lära sig mer om formativ bedömning och forskningen kring ämnet, 

därefter fick de tillämpa sina kunskaper i praktiken i klassrummet. Forskare i projektet gjorde besök 

i deras klassrum för att kunna observera och i efterhand diskutera hur arbetet skulle kunna 

effektiviseras. För att kunna jämföra utfallet av projektet fick eleverna vars lärare arbetat med 

formativ bedömning, samt elever i en motsvarande klass utan formativ bedömning göra ett externt 

bedömt prov. Resultatet av projektet blev att eleverna som arbetat med formativ bedömning gjorde 

dubbelt så stora framsteg jämfört med de andra eleverna (Black et al., 2004, s. 10-11.) Black och 

Wiliam (2009) utvecklar begreppet formativ bedömning i artikeln Developing the theory of 
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formative assessment (Black & Wiliam, 2009) och ger här en definition för begreppet mot bakgrund 

av de tidigare utförda klassrumsobservationerna.  

Syftet med Dylan Wiliams (2013) bok Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken är att 

bidra med praktiska idéer som lärare kan använda sig av för att utveckla sin undervisning, men även 

att ge bevis för att dessa förändringar ger bättre resultat för lärare (Wiliam, 2013, s. 17). En av hans 

grundtankar är att investera i de lärare som redan arbetar i skolan, och inte gallra bort ineffektiva 

lärare (ibid., s. 41). Wiliam menar att det finns flera sätt att utveckla lärares undervisning, vilka han 

framför i boken utifrån en forskningsöversikt om professionell utveckling för lärare, men att det är 

den fortgående dagliga formativa bedömningen minut för minut som har störst betydelse. Detta 

antagande baseras på den genomgång av forskningsstudier som Black och Wiliam gjorde 1998 

(Assessment and Classroom Learning), där de utifrån studiernas antydningar kunde dra slutsatsen 

att användning av formativ bedömning i många fall dubblerade hastigheten i elevers lärande (ibid., 

s. 51). Det handlar om att skapa effektiva lärmiljöer där elever blir engagerade och lärandet går åt 

rätt håll. Formativ bedömning ger information om vad eleverna lärt sig, och genom denna 

information kan det fortsatta lärandet konstrueras (ibid., s. 65). Utifrån de fem nyckelstrategierna 

(ibid., s. 61) ger Wiliam ett flertal praktiska exempel på tekniker som lärare kan använda samt belägg 

för strategierna baserat på forskning om dess inverkan på elevprestationer. Teknikerna i sig är inte 

nya, utan det är ramverket tillsammans med forskningen kring formativ bedömning som är ny. 

Strategierna fungerar på alla nivåer och inom alla ämnen, men alla tekniker inom varje strategi 

passar inte alla. Där får lärare förändra och anpassa teknikerna eller prova någon annan teknik inom 

samma strategi. Lärare kan fortsätta utvecklas under hela sitt yrkesliv och sträva mot att ständigt 

bli ännu bättre (ibid., s. 175–176). 

Precis som Black och Wiliam har John Hattie (2014) gjort en forskningsöversikt och studerat 

vad som påverkar elevers studieresultat. Den baseras på forskning om 240 miljoner elever utifrån 

mer än 800 metaanalyser. Analyserna visar att det är lärare som är den starkaste påverkansfaktorn. 

Läraren måste vara den som leder undervisningen och har en medvetenhet kring de 

undervisningsmetoder som används. En annan viktig del är att läraren har en förståelse för den 

betydelse den har för lärandet, och att det hela tiden finns en vilja till att förbättra undervisning 

med elevernas lärande som grund (Hattie, 2014, s. 319–320). Hattie följer upp sin omfattande 

forskningsöversikt med en bok om det praktiska genomförandet av undervisningsstrategierna 

(Synligt lärande för lärare, 2012). Liksom Wiliam menar Hattie att det är lärarna som gör skillnad, 

men påpekar att det gör å andra sidan alla lärare på ett eller annat sätt. Att enbart konstatera att 

lärare gör skillnad är ett förringande av lärarrollen och dess professionalitet. Vad som krävs är att 

man som lärare har en förståelse för den effekt man har på sina elever och ett utvärderande 

förhållningssätt till undervisningen, och det är det som är syftet med boken. Denna kritiska syn på 

sin egen roll som lärare i kombination med att se lärandet ur elevernas perspektiv bidrar till en 

positiv inlärningseffekt, där eleverna kan bli sina egna lärare. Det är alltså inte enbart läraren i sig 

som gör skillnad, utan det är synligt undervisande och lärande av elever och lärare som gör skillnad 
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(Hattie, 2012, s. 33). Läraren måste vara medveten om lärandemålen och veta när eleverna når dessa 

mål, känna till elevernas förkunskaper samt ha tillräcklig kunskap om ämnet. Det är viktigt att skapa 

en trygg miljö, både för elever och lärare, där det är tillåtet att göra misstag. Denna miljö skapas 

utifrån kunskap om inlärningsstrategier, men minst lika viktigt är passionen till ämnet och till 

lärandet (Hattie, 2012, s. 35–36).  

De lärare som gör störst skillnad är de lärare som har ett förhållningssätt till sitt lärande med en 

viss attityd eller övertygelse. En granskning av litteratur om skillnader mellan expertlärare och 

oerfarna lärare (Ingvarson & Hattie, 2008) har lett fram till fem dimensioner hos expertlärare som 

handlar om vilken påverkan lärare har. Dessa dimensioner handlar om att kunna identifiera de 

viktigaste sätten att presentera sin undervisning på, skapande av ett optimalt klassrum för lärande, 

uppföljning och återkoppling av lärande, en övertygelse om att alla elever kan nå målen, samt en 

påverkan av elevers resultat både på ytan och djupet (Hattie, 2012, s. 45–48).  Med stöd av dessa 

fem dimensioner presenterar Hattie ett antal checklistor och övningsuppgifter som lärare kan följa 

vid planering och genomförande av lektioner. Vad gäller planeringen finns det fyra komponenter 

som är viktiga att tänka på; den nivå eleverna startar på, den nivå man planerar att avsluta på, 

utvecklingstakten samt lärares samarbete och ett kritiskt förhållningssätt till planeringen. Han 

betonar att ett samarbete mellan lärare är det kraftfullaste verktyget (ibid., s. 59). En samplanering 

av lektioner är något som bidrar positivt till elevernas lärande, samt kännedom om elevers 

kunskaper och egenskaper. Ytterligare något som har en positiv effekt är att för varje lektion 

medvetandegöra elever om lärandemål och kriterier för måluppfyllelse. Det bidrar till elevernas 

strävan att uppnå målen och ger dem kunskap om var i sitt lärande de befinner sig (ibid., s. 97). 

Det handlar om att göra eleverna delaktiga och få dem att ta större ansvar för sin inlärning både på 

egen hand och tillsammans med sina klasskamrater (ibid., s. 123). 

Alltför ofta ligger fokus på undervisning och inte på lärande. Först när lärare får kännedom om 

hur varje elev lär sig kan fokus skiftas till själva undervisningen, inte tvärtom. Det krävs en 

medvetenhet om vilka resultat som önskas redan från början, för att i nästa steg kunna arbeta bakåt 

och möta elevens förkunskaper, så kallad ”bakåtkonstruktion”. Det måste även finnas en avsikt 

med de valda strategierna, en konsekvens av att använda dessa strategier på rätt sätt samt kunskap 

om när strategierna är effektiva (ibid., s. 127–128). Det finns flera olika sätt att se på hur elever lär 

sig – lärare kan inte utgå ifrån att elever själva kommer på vilken inlärningsstrategi som är lämpligast 

för dem, utan det är där läraren måste stötta och synliggöra olika typer av strategier. Några av de 

mest effektiva handlar om målformulering, egenkontroll, koncentration och målmedveten övning 

(ibid., s. 153). När läraren vet var eleverna befinner sig i sitt lärande och var de förväntas vara, kan 

en effektiv återkoppling ges, vilket Hattie ger en modell för. Modellen utgår från tre 

återkopplingsfrågor: Vart är jag på väg? Hur ska jag komma dit? Vad är nästa steg? Dessa frågor 

kan i sin tur kopplas till fyra nivåer av återkoppling utifrån uppgifter, processer, självreglering och 

individen (ibid., s. 157–158). Hattie betonar att återkopplingen inte får blandas med beröm, 
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eftersom fokus på personen riskerar att landa fel och den återkoppling som ges riskerar att inte få 

någon effekt (Hattie, 2012, s. 165).  

För att återgå till det förhållningssätt som lärare bör ha för att göra skillnad för elevers lärande, 

redogör Hattie slutligen för åtta olika förhållningssätt (som även skolledare bör ha). De handlar om 

utvärdering av undervisningen, förändring av elevers prestationer, fokus på inlärning (och inte 

undervisning), återkoppling på sin egen påverkan som lärare, fokus på dialog (i stället för monolog), 

utmaningar och förtroendeskapande samt förmedlande av lärandets språk (Hattie, 2012, s. 211–

218). 

Precis som Wiliam och Hattie har Helen Timperley grundat sina konkreta exempel på en 

forskningssammanställning (Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence 

Synthesis Iteration [BES], 2007). Sammanställningen baseras på forskningsresultat som handlar om 

professionellt lärande, där resultaten pekar på några påverkansfaktorer som bidrar till att förbättra 

elevers lärande. Forskningsresultaten är hämtade från ett över tio år långt forsknings- och 

utvecklingsprogram, som inkluderar teori om hur lärare lär sig, sammanställande av empirisk 

forskning samt praktiska tester (Timperley, 2013, s. 15–16). Det är hela tiden det professionella 

lärandet och eleven som bör vara i centrum.  Det kräver att läraren är engagerad i sitt eget lärande, 

till skillnad från professionell utveckling där endast deltagande är tillräckligt (ibid., s. 28). Timperley 

beskriver sina metoder utifrån ett antal cykliska processer. Den cykel för lärare som handlar om 

elevernas lärande, börjar och slutar med eleverna:  Identifiera elevernas kunskaper, identifiera 

lärarens kunskaper som krävs, fördjupa den professionella kunskapen genom att förstå hur 

kunskapen ska användas, låta elever uppleva lärande på ett nytt sätt och till sist reflektera över hur 

resultatet påverkats av lärarens agerande (ibid., s. 33). Timperley poängterar att lärarna inte på egen 

hand kan genomföra en förändring i sitt förhållande till lärandet, utan det krävs stöd från 

ledningspersoner. Dessa måste främja lärarnas lärande, så att lärarna i sin tur kan främja elevernas 

lärande (ibid., s. 39). 

Något som har viktig betydelse för utfallet av arbetet med formativ bedömning är bland annat 

lärarens attityd, visar en forskningsöversikt som har identifierat ett antal faktorer som påverkar 

arbetet med formativ bedömning (Heitink et al., 2016). Översikten baseras på 25 artiklar och 

avhandlingar som handlar om införande av formativ bedömning på grundskole- och gymnasienivå. 

Resultaten har delats upp i kategorier som har påverkan på arbetet: läraren, eleven, 

bedömningspraktiken och skol- och klassrumskontexten. Heitink med flera (2016) har utifrån 

metastudier bland annat kommit fram till ett antal faktorer som tycks ha störst påverkan för 

framgång med arbetet: god kunskap hos läraren om formativ bedömning, en ansvarsfull attityd hos 

lärare till elevers lärande, ett klimat där lärare och elever arbetar tillsammans, god förmåga till själv- 

och kamratbedömning hos elever, konstruktiv och framåtsyftande återkoppling, minskat fokus på  

betygssättning och mer betoning på lärandet, samarbete mellan lärare tillsammans med ett stöd 

från ledning samt tid till planering för lärarna och stöd i form av till exempel undervisningsmaterial 

(ibid.). 
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3.1.2 Formativ bedömning i klassrummet 

Både summativ bedömning och formativ bedömning behövs och får gärna komplettera varandra, 

men bedömning bör i första hand vara en bedömning för lärande. Christian Lundahl (2011) utgår 

från ett forskningsperspektiv där bedömning syftar till att främja elevers lärande. Precis som 

Wiliam, Hattie och Timperley, ger Lundahl konkreta verktyg för lärare att använda för att utveckla 

sitt arbete med formativ bedömning. Boken bygger både på tidigare internationell forskning om 

bedömning samt ett svenskt skolprojekt (Boråsprojektet), och utgår från ett läroplansteoretiskt 

perspektiv (Lundahl, 2011).  Boråsprojektet, med start 2007, utgick från att lärare i Borås kommun 

fick utveckla arbetet med bedömning för lärande, vars upplägg bygger på Dylan Wiliams fem 

nyckelstrategier. Anders Holmgren, utvecklingsledare bakom projektet, skriver att det efter nio års 

arbete är tydligt att det är lärargruppers kollegiala lärande kopplat till klassrummet som är den 

avgörande faktorn för framgång (Holmgren, 2015). Lundahl har utifrån Wiliams nyckelstrategier 

tagit fram praktiska råd och exempel på hur man kan arbeta. Ledorden är synlighet, delaktighet och 

ansvar. Kunskaper och skolans mål ska göras synliga, lärare och elever ska vara mer delaktiga och 

ta mer ansvar i lärandeprocesserna (Lundahl, 2011, s. 85).  

För att summativ och formativ bedömning ska kunna komplettera varandra på ett bra sätt krävs 

en medveten reflektion kring hur de ska hållas isär, inte bara från lärares håll utan från alla 

inblandade aktörer på skolan. Det måste finnas en bra balans mellan bedömningar och en 

medvetenhet kring vilket ansvar olika aktörer har. Bedömning för lärande handlar inte bara om 

elever utan även om ett lärande för lärare, skoladministratörer, politiker och allmänhet (ibid., s. 

157–168). 

I samband med en interventionsstudie av Catarina Andersson (2015) har 22 matematiklärare i 

årskurs 4 fått fortbildning i formativ bedömning. Studien bygger på en grundläggande idé om att 

utgå från elevernas lärande då undervisningen förändras, samt Blacks och Wiliams (2009) fem 

nyckelstrategier. Även om studien handlar om mellanstadielärare kan det vara intressant att dra 

paralleller till lärare som undervisar äldre åldrar. Genom klassrumsobservationer, lärarintervjuer, 

lärarenkäter och matematiktester för elever har hon tagit fram olika typer av data för analys. Syftet 

har varit att undersöka ifall lärarnas fortbildning i formativ bedömning bidragit till att öka elevernas 

lärande i matematik. Det visade sig att elevernas resultat förbättrades, men även att lärarna kan 

utveckla stora delar av sitt arbete med formativ bedömning så att det blir mer effektivt, till exempel 

genom att engagera hela klassen mer. Något som motiverade lärarna till att utveckla sitt arbete var 

sådana aktiviteter som blev värdefulla för dem och för eleverna, och som inte tog för mycket tid 

och kraft i anspråk (Andersson, 2015). 

En forskningsstudie som har ett mer kritiskt förhållningssätt till implementeringen av formativ 

bedömning är en norsk fallstudie från 2013 (Balancing Trust and Accountability?), som gjorts på 

uppdrag av OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) i samband 

med ett stort projekt i formativ bedömning i norska skolor. I studien har några 

implementeringsstrategier för formativ bedömning studerats närmare, genom 56 intervjuer med 98 
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personer och analys av policydokument och artiklar. Resultatet av denna studie visade att det 

knappt syntes några effekter alls på elevnivå, och att uppfattningarna skilde sig åt över huruvida 

man jobbade med formativ bedömning eller ej. Vad som framkom i studien var att de kommuner 

som lyckades bäst med implementeringen hade en tydlig kommunikation i alla led samt en hög 

grad av förtroende, en klar förståelse av målen samt etablerade nätverk mellan skolor för 

kunskapsutbyte i samband med implementeringen. Utifrån dessa resultat har ett antal 

nyckelrekommendationer tagits fram som skolor kan använda sig av (Hopfenbeck et al., 2013). 

I en avhandling som Eva Hartell (2015) skrivit om några lärares arbete med bedömning i 

teknikämnet, utifrån elevers individuella utvecklingsplaner, klassrumsobservationer, intervjuer, 

registerdata m.m., visar det sig att lärarna har ett stort engagemang kring elevernas lärande och 

utveckling. Det som hindrar dem från att engagera sig fullt ut beror på den miljö de befinner sig i, 

och de materiella och immateriella förutsättningar som finns till förfogande är ofta inte tillräckliga. 

Lärarnas förutsättningar behöver förbättras och det krävs en ökad förståelse kring bedömning. Där 

har rektorer och huvudmän en viktig roll för att se till att så sker (Hartell, 2015). 

Under två och en halv månad har Charlotta Vingsle (2014) studerat vilka aktiviteter en 

matematiklärare i årskurs 5 använder i sin formativa bedömningspraktik under lektioner i helklass, 

samt vilka kunskaper och förmågor som läraren använder för en framgångsrik formativ 

bedömning. Läraren i studien har deltagit i ett professionellt utvecklingsprogram (professional 

development programme) för formativ bedömning tillsammans med andra matematiklärare inom 

samma kommun. Precis som många andra studier visar även denna att den formativa 

bedömningspraktiken är komplex och krävande för läraren. Det krävs mer kunskap kring hur lärare 

kan utveckla sitt arbete med formativ bedömning. Genom att denna studie synliggör aktiviteter och 

förmågor kan kompetensutbildningar utformas med ett innehåll som är direkt kopplat till det som 

fungerar i praktiken (Vingsle, 2014). 

Återkoppling är ett värdefullt redskap inom formativ bedömning, men om elever inte använder 

den information de får för att föra lärandet framåt fyller återkopplingen ingen funktion. Anna 

Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson (2014) har skrivit om utmaningar i lärares vardag 

där både forskningsresultat och lärares erfarenheter av bedömningsprocesser beskrivs. Utmaningen 

med återkoppling till eleverna kan bero på att läraren inte använder rätt sorts strategi. Eleverna 

måste få lära sig hur de ska gå tillväga för att både ta emot och använda den återkoppling de får, 

och även få tillfälle till att utöva sina lärdomar i praktiken. En annan viktig aspekt är att lärare måste 

vara tydliga i sitt sätt att ge återkoppling. Med ord som ”nyanserad” eller ”fördjupad” i en 

återkoppling till eleverna finns risken att eleverna inte förstår budskapet. Återkopplingen bör vara 

konkret och visa på vad som kan förbättras till nästa gång. De begrepp som finns i betygskriterier 

kan upplevas som abstrakta, men med hjälp av konkreta kopplingar till elevernas prestationer kan 

en ökad förståelse för begreppen uppnås. Ett sätt att lära eleverna att använda återkopplingen på 

ett effektivt sätt är att involvera dem i bedömningsprocessen. Det gör att de lär sig att både göra 

självbedömningar och kamratbedömningar, och lär sig vad de behöver göra för att utvecklas i sitt 
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lärande. Elevaktiva bedömningsprocesser som självbedömning, kamratbedömning och 

samarbetsbedömning (elever och lärare delar på ansvaret för bedömning) både främjar elevernas 

lärande och gör att tiden utnyttjas effektivt, till skillnad från om det bara är läraren som ger 

individuell återkoppling till alla elever (Grettve et al., 2014, s. 75–79). 

3.1.3 Anpassning till svensk skola 

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har Jan Håkansson (2011) sammanställt 

en förenklad presentation utifrån Hatties studie kring synligt lärande, i syfte att koppla 

utbildningsforskning närmare till den svenska skolan och göra studien mer lättillgänglig. Här 

sammanfattas de påverkansfaktorer och dess effekter som finns inom olika områden utifrån eleven, 

hemmet, skolan, läraren, läroplanen/utvecklingsprogram och undervisningen. Håkansson betonar 

vikten av att all forskning anpassas till sitt sammanhang och att nya metoder och strategier bör 

prövas och utvärderas noga då de implementeras (Håkansson, 2011). 

Formativ bedömning framträder tydligt i 2011 års kursplaner och betygssystem, vilket Lundahl 

(2011) ger en introduktion till. Anders Jönsson (2013) tar ett steg vidare och integrerar kursplanerna 

med formativ bedömning i boken Lärande bedömning. Fokus ligger på elevers lärande och hur 

bedömningar kan utformas för att ge ett effektivt stöd till eleverna. Jönsson framhåller två viktiga 

anledningar som motiverar till att lära sig mer om att arbeta med bedömning på rätt sätt. För det 

första kan det bidra till stora positiva effekter på elevers lärande och deras motivation, och för det 

andra kan arbete med bedömning på fel sätt leda till negativa effekter på elevers lärande. Genom 

att dels införskaffa kunskap och dels ha ett förhållningssätt där eleven och dess lärande sätts i första 

rummet, ges förutsättningar för att arbeta med bedömning på rätt sätt (Jönsson, 2013, s. 9–10). 

Med forskningsresultat som grund, innefattande formativ bedömning, presenteras denna kunskap.  

De fem nyckelstrategierna (Black & Wiliam, 2009) utgör en grund i Andreia Balans och Anders 

Jönssons (2014) kunskapsöversikt om formativ bedömning. Varje strategi presenteras för sig med 

tillhörande exempel på metoder för varje strategi. Balan reflekterar kring vilka faktorer som gör att 

inte alla arbetar med formativ bedömning i skolan, när det genom forskning har visat sig vara 

framgångsrikt. Formativ bedömning är inget nytt fenomen i sig, men den djupare kunskapen kring 

ämnet är inte särskilt utbredd ännu. En annan bidragande faktor kan vara att det formativa 

förhållningssättet krockar med det traditionella sättet att arbeta med undervisning och bedömning. 

Det krävs både ett annat förhållningssätt men även ett annat fokus, vilket kan upplevas som ett 

hinder. Men man får komma ihåg att arbetet med formativ bedömning är för elevernas skull, för 

att öka deras motivation och deras prestationer i skolan (Balan & Jönsson, 2014, s. 6). Något som 

har visat sig fördelaktigt vid implementering av formativ bedömning är att alla lärare på skolan 

engageras i det nya förhållningssättet, samt att lärare får tid att diskutera sina erfarenheter med 

varandra i grupper. Ett annat hinder på vägen kan vara att inte alla elever är positiva till en ny syn 

på bedömning. Det kan exempelvis vara högpresterande elever som är bra på att lära sig fakta 

utantill och som presterar bra på skriftliga prov. Lärare måste vara tydliga med syftet till att arbeta 
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formativt och vilka förändringar det medför, så att eleverna förstår att det gynnar dem (Balan & 

Jönsson, 2014, s. 30). 

3.2 Formativ bedömning ur ett elevperspektiv  

En stor del av den forskning om formativ bedömning som görs utgår från ett lärarperspektiv (Hirsh 

& Lindberg, 2015), men det är inte så att elevernas lärande per automatik förbättras i och med att 

lärare fortbildas. Det krävs även att det görs studier utifrån ett elevperspektiv. Richard Wester 

(2015) har med hjälp av kvalitativa intervjuer studerat elevers perspektiv i samband med förändrade 

undervisningspraktiker inom matematikämnet i årskurs 8–9. Eleverna kan ge värdefull information 

om hur lärare ska bedriva sin undervisning för att den ska bli så framgångsrik som möjligt. Hur ser 

elevernas tolkningar ut i förhållande till lärarnas intentioner när undervisningen förändras (Wester, 

2015, s. 20–21)? Studien visar att det krävdes mer av läraren än att bara förklara varför en ny typ 

av undervisning introduceras, för att få med eleverna. Det krävs en förståelse för eleverna och den 

spänning som kan uppstå i mötet med olika uppfattningar, samt en överenskommelse mellan lärare 

och elever för de nya normerna (ibid., s. 8–9). Även om studien inte fokuserar på formativ 

bedömning är det en viktig aspekt att ta med då sådana bedömningspraktiker införs i klassrummet. 

När elever har tillfrågats om sitt lärande har de framfört en önskan om att lärarna ska förstå 

deras lärande (McIntyre et al., 2005). Sex lärare och deras elever i tre skolor i årskurs 8 observerades 

och intervjuades om lärande och inlärning i en studie av McIntyre, Pedder och Rudduck (2005). 

Studien utfördes i tre stadier, där den första utgjorde intervjuer av elever, där sex elever i varje klass 

fick beskriva sin upplevelse av tre lektioner som observerats för studien. Därefter delgavs lärarna 

om elevernas upplevelser, och intervjuades om sina reaktioner på dessa. I det andra stadiet 

undersöktes hur lärarna använde sig av de idéer de fått av eleverna, och i det tredje stadiet som 

utfördes sex månader senare, undersöktes den långsiktiga effekten av elevernas idéer. Det visade 

sig att eleverna har en konstruktiv syn på lärande och att de upplever att interaktiv undervisning är 

värdefullt för deras lärande (McIntyre et al., 2005). Det är lätt att avfärda elevers förslag mot 

bakgrund av att de inte är insatta i lärarens arbete, men om läraren tar elevernas uppfattningar och 

förslag på allvar är det enklare att engagera eleverna i lärandet (Hattie, 2012, s. 56). Ett lärorikt sätt 

att reflektera är att göra det ur elevernas perspektiv – det är enda sättet att se effekten av 

undervisningen och vilken påverkan läraren har på eleverna. Fokus tenderar ofta att hamna på 

själva undervisningen, när det i själva verket är effekten av undervisningen som är det intressanta. 

På det viset kan varje elev synliggöras och bjudas in till lärande. Inbjudande lärande kräver att 

läraren visar värme gentemot eleverna, inger förtroende, lär känna eleverna och har positiva 

relationer till eleverna (ibid., s. 187–189).  

En norsk studie om elevers uppfattningar av återkoppling visar att den inte alltid upplevs som 

positiv. Siv Gamlem och Kari Smith (2013) har gjort klassrumsobservationer i fyra olika 

högstadieskolor, där sex klasser med 150 elever totalt har deltagit. Av dessa har även elva 

representativa elever valts ut för intervjuer. Fem av dem ansågs av lärarna vara högpresterande, 
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fyra lågpresterande och två av dem någonstans däremellan. Eleverna beskriver lärarresponsen som 

både positiv och negativ, beroende på hur den ser ut. Den negativa återkopplingen påtalar brister 

i elevernas prestationer vilket gör att de kan känna sig misslyckade. Positiv återkoppling ger eleverna 

möjlighet att förbättra sig och utveckla sitt lärande. Det sätt att kommunicera i samband med 

återkopplingen kan av eleverna upplevas som för komplext med termer och begrepp de inte förstår, 

och de ges inte heller alltid tid till att utveckla sina prestationer utifrån den respons de fått. Eleverna 

vill veta var de befinner sig kunskapsmässigt, men det önskas även en framåtsyftande del i lärandet, 

så att de kan komma vidare till nästa mål (Gamlem & Smith, 2013). 

Det har även visat sig att elever vill ha mer utvecklad återkoppling från läraren i en studie som 

Martina Wyszynska Johansson (2015) gjort. 70 ungdomar på Barn- och fritidsprogrammet i årskurs 

2 på tio gymnasieskolor har intervjuats för att ta reda på deras erfarenheter av bedömning; lärares 

bedömning och återkoppling samt kamratrespons. Med mer utvecklad återkoppling menas att den 

behöver vara mer specifik och inte för generell. Uttryck som översiktligt, utförligt och nyanserat, 

som anges i kunskapskraven, upplevs vara för abstrakta, vilket gör det svårt att förstå hur lärandet 

ska utvecklas. Elevernas erfarenheter av kamratbedömning är negativt laddad. De beskriver det 

som en osäkerhet kring vad de ska ge respons på, och det uppfattades mer som en summativ 

bedömning. Att ge respons till sina klasskamrater är svårt och eleverna tycker inte att det är deras 

uppgift att göra (Wyszynska Johansson, 2015). Resultatet av studien leder till reflektioner kring 

lärandeprocesser. Elever behöver medvetandegöras om vilken roll återkopplingen har och den 

behöver synliggöras mer i undervisningen. Dessutom behöver eleverna få redskap för att lära sig 

att ta emot och använda den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt (Wyszynska Johansson & 

Loeb, 2015). 

För att förstå arbetet med formativ bedömning krävs en förståelse för hur elever uppfattar 

arbetet. Jennie Siverbrant (2016) har intervjuat 28 elever i årskurs 9 från tre skolor. Studien visar 

att eleverna är positiva till formativ bedömning, men att de inte alltid förstår de bedömningar och 

mål som lärare kommunicerar. Språket uppfattas som högtravande och byråkratiskt. Det språk som 

finns i läroplanen är lärares gemensamma professionella språk, men lärare måste göra så att även 

eleverna förstår detta språk. Både lärare och skolledare behöver vara tydliga när de kommunicerar 

mål, tillvägagångssätt och bedömningar. Det behöver dessutom finnas en gemensam syn på 

kunskapskrav, undervisning och bedömning, vilket kan nås genom pedagogiska och didaktiska 

diskussioner i lärarkollegiet. En ökad tydlighet skulle medföra större möjligheter för elever att förstå 

sitt eget lärande och sin egen utveckling (Sivenbring, 2016). 

3.3 Kritik till forskning om formativ bedömning 

Wiliam, Hattie och Timperley räknas till några av de internationellt stora pedagogiska forskarna. 

De utgår från olika perspektiv, men har en gemensam syn på förhållningssättet till formativ 

bedömning och kompletterar varandra, vilket utgör en bra grund för att med vetenskapliga belägg 

förändra skolan. Wiliam och Hattie lägger sitt fokus på lärarens arbete, medan Timperley 
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poängterar samarbetet mellan lärare. Deras gemensamma slutsats av forskningen är dock att den 

största avgörande påverkansfaktorn på skolan är läraren (Ersgård, 2016, s. 9). 

Alla ovanstående forskare har baserat sina forskningsresultat på ett omfattande material, vilket 

ger en extra tyngd. Hirsh och Lindberg (2015) menar dock att det inte alltid betyder att resultaten 

kan tolkas som givna sanningar. Exempelvis har Hatties studie kritiserats för att den inte tagit 

hänsyn till modererande faktorer; olika arbetssätt kan fungera olika bra beroende på till exempel 

ämne eller elever. Nilholm skriver i en artikel (Pedagogiska magasinet, 2013) att synen på Hatties 

forskning är alltför okritisk. Hattie väljer i sin studie att isolera kunskapsprestationer från skolans 

övriga uppdrag; som till exempel lust för lärande, att fungera med kamrater, självständighet, kritiskt 

tänkande. De påverkansfaktorer som fungerar för att öka kunskapen fungerar eventuellt inte lika 

bra för övriga uppdrag. Dessutom drar Hattie för långtgående slutsatser, genom att summera mått 

i tabellform där olika faktorer rankas efter sin betydelse. Var för sig visar måtten på andra resultat 

än när de summerats. Resultatet blir felaktiga generaliseringar (Nilholm, 2013).  

När det gäller stora forskningsöversikter som till exempel Wiliam och Hattie har gjort är det 

viktigt att inte bara se de positiva effekter som deras resultat kan ha, utan att förhålla sig till 

forskningen kritiskt. Det rör sig om många olika företeelser, emellanåt statistiska data utifrån små 

underlag och studier som inte granskats kritiskt, där inte modererande faktorer tagits med i 

beräkningen. Den effekt som ges av de olika faktorerna är kontextberoende (Hirsh & Lindberg, 

2015, s. 75).  

Begreppet formativ bedömning är inte tillräckligt definierat enligt Bennett (2011). Det är inte 

helt tydligt vilka redskap och vilka praktiker som avses när man menar formativ bedömning. 

Otydligheten gör att det blir svårt att dra några slutsatser på en generell nivå. Beroende på vilken 

aspekt av formativ bedömning som avses kan lärandet öka eller inte, men det beror på kontexten 

och de faktorer den bidrar med (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 31). 

Formativ bedömning definieras teoretiskt som något som handlar om att forma lärande och 

utveckla lärande, men utifrån olika definitioner av lärande tolkas begreppet olika. På det stora hela 

är det dock formande av elevernas lärande och formande av undervisningen och 

undervisningsmiljö som är det centrala, där ingen del går att isolera från den andra. I Hirshs och 

Lindbergs forskningsöversikt visar det sig dock att det är formandet av eleven som hamnat i fokus 

för de flesta empiriska studier. De fem nyckelstrategier som Wiliam (2013) utgår ifrån i sina 

praktiska exempel handlar till största delen om att forma eleven. Minst lika viktigt är att studera hur 

undervisning och miljö kan formas av formativ bedömning. Möjligen är det så att forskningens 

fokus har ett samband med hur begreppet förstås. Ännu en orsak kan ha att göra med spridningen 

av forskningen till policy- och skolnivå. När forskningen ska göra tillgänglig blir den förenklad och 

riskerar då att förlora viktiga aspekter på teori och analyser som hade behövts för förståelsen (Hirsh 

& Lindberg, 2015, s. 71–72). 
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3.4 Behov av fortsatt forskning 

I Hirshs och Lindbergs (2015) forskningsöversikt framkommer, utifrån de studier som inkluderats, 

att det finns ett behov av forskning på formativ bedömning på fler nivåer och utifrån flera aktörer. 

Generellt finns det färre empiriska studier från grundskolan än på gymnasienivå internationellt sett. 

Men bland svenska studier ser det annorlunda ut, där det finns fler studier bland grundskolans 

yngre barn. Med tanke på att formativ bedömning har fått stort utrymme i svensk skola är det över 

lag förvånansvärt lite forskning kring arbetet med formativ bedömning.  

Det behövs fler studier om lärares och organisationers arbete med formativ bedömning, men 

man får inte glömma bort elevperspektivet. Elevers uppfattningar kring formativ bedömning är 

den kategori där det ser ut att finnas minst forskning, vilket gör att behovet är störst där. Det krävs 

mer kunskap kring hur elever, och andra aktörer, förstår formativ bedömning, samt vilka 

erfarenheter och uppfattningar de har.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från Blacks och Wiliams teoretiska perspektiv på formativ bedömning (Black 

& Wiliam, 2009), eftersom deras perspektiv och ramverk har haft stor inverkan på arbetet med 

formativ bedömning (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 8). All undervisning går enligt Wiliam och 

Thompson (2008) ut på följande processer: ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande, ta 

reda på vart de är på väg och ta reda på hur man ska gå tillväga för att komma dit. De tre inblandade 

individerna i dessa processer är lärare, elev och kamrat (Wiliam & Thompson, 2008). Processerna 

och individerna ger sammantaget fem nyckelstrategier att använda i arbetet med formativ 

bedömning. De är följande:  

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg. 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande.  

3. Ge feedback som för lärandet framåt. 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Black & Wiliam, 2009, s. 8) 

Nedan utvecklas de fem nyckelstrategierna närmare – varför ska de användas och hur ska de 

förstås? Viktigt i sammanhanget att tänka på är att strategierna inte bör tolkas som fristående från 

varandra, även om de presenteras var för sig. Det kan vara på gränsen mellan strategierna som 

undervisningen är som mest intressant eller kreativ (Wiliam & Leahy, 2015, s. 198).   

4.1 Strategi 1: Tydliggörande av målen 

Innan någon av de övriga fyra strategierna kan användas måste lärandemål göras tydliga. Eleverna 

måste få veta vart de är på väg för att kunna förstå vad det är de ska lära sig (ibid., 2015, s. 43). 

Det kan verka enkelt att ange lärandemål och kriterier, men det kan mycket väl vara den svåraste 

av alla fem strategier att använda på ett bra sätt. Det är inte tillräckligt att bara introducera en lektion 

med lärandemålen, utan det måste finnas en mening med det och en medveten återkoppling till 

målen. Att börja varje lektion med lärandemål är inte heller alltid det mest gynnsamma för eleverna. 

Ibland vet läraren inte vart lektionen är på väg på förhand, och det kan även vara så att eleverna är 

på väg i olika riktningar mot olika mål. Det kan finnas en poäng med att inte på förhand berätta 

för eleverna vilken riktning lärandet kommer ta, till exempel om de ska få jobba med 

problemlösning där vägen till målet gör lärandet mer innehållsrikt. Dessutom är det lättare att få 

elever motiverade och engagerade i lärandet om lektionen inleds med något annat än lärandemålen. 

Innehållet för lektionen kan levandegöras på andra sätt, till exempel utifrån en idé eller genom en 

diskussion kring ämnet (ibid., s. 44–46). 
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4.2 Strategi 2: Undervisningsmiljön 

Undervisning leder inte automatiskt till inlärning hos eleverna. Det är svårt att veta vad som 

eleverna lär in av det som läraren undervisar, vilket gör denna strategi viktig för att ta reda på vad 

eleverna vet. 

Det finns svårigheter med att ta reda på vad elever vet, eftersom man inte kan se vad som 

försiggår i deras huvuden och det är inte heller alltid enkelt att få del av elevers tankar. Lärare måste 

kunna skapa en miljö där elever är bekväma med att delge sitt lärande. Det bästa är om det finns 

tillfälle att prata med eleverna en och en. Då får de chansen att både förstå läraren bättre men även 

möjlighet att utveckla sina tankar om det behövs. Möjligheten att prata enskilt eller i mindre grupper 

finns inte alltid, men det finns tekniker som även kan tillämpas på större grupper. En teknik kan 

till exempel vara att slumpmässigt välja vilken elev som ska svara på en fråga, eller att bara de elever 

som har en fråga får räcka upp handen. Det kan upplevas som frustrerande för en del elever i 

början, men när de ser fördelarna accepterar de tekniken. En fördel är till exempel att eleverna inser 

att de inte måste svara rätt hela tiden, utan att det till och med kan vara mer lärorikt att svara fel. 

Ännu en fördel är att eleverna blir mer hjälpsamma gentemot varandra, och uppskattar varandras 

bidrag mer (Wiliam & Leahy, 2015, s. 85–89). 

4.3 Strategi 3: Feedback 

När lärare fått information om vad eleverna kan visar det sig ofta att eleverna inte lärt sig det som 

det var meningen att de skulle lära sig, vilket leder till nästa strategi som handlar om att ge feedback 

till eleverna för att få dem på rätt väg igen. 

Det är svårt att säga vilken typ av feedback som är bäst, då det beror på att olika typer av 

feedback passar olika bra beroende på vilket sorts lärande som avses. Ytterligare en faktor som 

försvårar är att en stor del av den forskning som finns om feedback och dess effekter är undermålig, 

bland annat beroende på dåligt utformade undersökningar. Det viktigaste med feedback är den 

reaktion som eleven svarar med och agerar utifrån. Hur använder eleven feedbacken för att komma 

vidare i sitt lärande? Många forskare som har undersökt vilken feedback som är bäst har bortsett 

från denna grundläggande aspekt av meningen med feedback. Genom att lära känna eleverna för 

att veta vilken typ av feedback som bör ges samt bygga upp elevernas förmåga att både använda 

och ta emot feedback läggs fokus på elevernas reaktioner och inte på feedbacken i sig (ibid., s. 133–

142). 

4.4 Strategi 4: Kamratrespons 

Kamratrespons är en strategi som kan bidra till att förbättra elevers prestationer, både för de elever 

som får hjälp av sina kamrater men även för de elever som ger hjälp till kamraterna. Att arbeta 
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tillsammans kan stärka lärandet mer än om elever arbetar självständigt eller i konkurrens med 

varandra. En vinst för alla inblandade med andra ord (Wiliam & Leahy, 2015, s. 177–178). 

Forskningen inom området kamratrespons fokuserar ofta på ifall elever kan bedöma varandra 

korrekt, men det handlar i första hand om summativ bedömning och inte formativ. 

Kamratbedömning av sådana skäl leder inte lärandet framåt, utan handlar mer om betygen i sig. 

Huvudsyftet med kamratarespons bör endast vara att eleverna ska ledas framåt i sitt lärande (ibid., 

s. 181). En teknik som kan användas är ”två stjärnor och en önskning” (”two stars and a wish”). 

Då ska eleverna ge respons till varandra genom att först komma på två saker som är positiva i den 

andras arbete eller prestation, och därefter ge förslag på något som kan förbättras. På det sättet lär 

sig eleverna att ge feedback till varandra på ett konstruktivt sätt (ibid., s. 183–184). 

4.5 Strategi 5: Självbedömning 

De fyra första strategierna har lett fram till den femte och sista som handlar om att eleverna ska bli 

ägare av sitt eget lärande. När denna strategi fungerar, fungerar alla de andra också. Eleverna har 

då en förståelse för att läraren måste ta reda på vad de har lärt sig för att de ska komma vidare i sitt 

lärande, och feedback tolkas som ett bra stöd och inte en anmärkning på att något är fel (ibid., s. 

211). 

Användandet av självrapporter är ett exempel på en teknik som kan utformas på många olika 

sätt, men det handlar om att eleverna själva får avgöra var de befinner sig i sitt lärande. Ett exempel 

är genom att använda pappersark eller muggar i olika färger, där varje färg representerar en nivå av 

förståelse. Det kan dock vara svårt för eleverna att göra en rimlig bedömning; de kan medvetet 

eller omedvetet både underskatta eller överskatta sin förmåga. Fokus bör ligga på vad eleverna ska 

kunna förbättra, och inte på vilket betyg de tror att de får (ibid., s. 215–217). 

4.6 Centrala begrepp 

Formativ bedömning är ett begrepp som fick stor internationell spridning i och med Black och 

Wiliams översikt Assessment and Classroom Learning (1998), vilket gör att studien och dess analys 

utgår från deras definition av formativ bedömning i denna studie. Andra begrepp som används är 

bedömning för lärande (Lundahl, 2011) eller lärande bedömning (Jönsson, 2013), som även 

förekommer i denna uppsats. Det är dock så att de flesta definitioner har likheten att det handlar 

om att forma och utveckla lärande. Skillnader kan utgöras av olika förståelser av begreppet lärande 

(Hirsh & Lindberg, 2016, s. 73), varför även begreppet lärande förstås utifrån Wiliams och 

Thompsons perspektiv. Nedan ges en närmare utveckling kring lärandet i samband med formativ 

bedömning, en definition av begreppet formativ bedömning samt en kort redogörelse för 

skillnaden mellan formativ och summativ bedömning för att ge en bättre kontext. 
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4.6.1 Lärande och formativ bedömning 

Begreppet lärande är centralt i Blacks och Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning 

(Black & Wiliam, 2009). Det finns olika perspektiv på och teorier om lärande, exempelvis utifrån 

det som händer när lärandet sker eller beroende på lärandets sammanhang. Oavsett perspektiv på 

lärande handlar det om att ta reda på vad elever har lärt sig (Wiliam, 2016, s. 128). När läraren tagit 

reda på vad eleven lärt sig kan den både forma det fortsatta lärandet hos eleven och forma 

undervisningen och dess miljö så bra som möjligt. 

4.6.2 Begreppet formativ bedömning 

Oavsett skillnaderna i termer och innebörd när det handlar om formativ bedömning är det en sak 

som är viktig att uppmärksamma, och det är ifall bedömningen hjälper eleverna att lära sig mer 

eller inte. Wiliam och Leahy (2015) anser att man inte kan tala om formativ bedömning som en 

sak, och inte heller benämna det i plural. Samma bedömning kan vara både summativ och formativ 

på samma gång; ett prov kan både visa vad elever kan, men även vad läraren ska göra i nästa steg 

(Wiliam & Leahy, 2015, s. 17–19). Black och Wiliam (2009) ger en inkluderande definition av 

begreppet formativ bedömning, för att skapa en acceptans kring de olika andra definitioner som 

finns. 

Undervisningspraktiken i ett klassrum är formativ när belägg för elevens prestation 
framkallas, tolkas och används av lärare, elever eller deras klasskamrater, för att besluta om 
nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut 
som tagits utan de belägg som tagits fram. (Black & Wiliam, 2009, s. 9) 

Formativ bedömning är något som fungerar för alla åldrar och oavsett vilket ämne det gäller. Det 

enda som krävs är att lärare har ett medvetet förhållningssätt till formativ bedömning, där det är 

tydligt vad eleverna ska lära sig. Utan den medvetenheten kan läraren omöjligt veta vilka belägg 

som krävs och hur eleverna ska ledas vidare i sitt lärande (Wiliam & Leahy, 2015, s. 22).  

4.6.3 Skillnaden mellan summativ bedömning och formativ bedömning 

Bedömning kan delas in i summativ bedömning och formativ bedömning. Summativ bedömning 

sammanfattar eller summerar det eleven har lärt sig, som till exempel i form av en betygsskala. Det 

är alltså resultatet som är i fokus. Formativ bedömning å andra sidan används för att påverka och 

forma lärandeprocesser längs vägen, medan undervisningen pågår, för att hela tiden kunna 

förbättra resultatet. De två typerna av bedömning kan både komplettera och gå i varandra. 

Beroende på hur bedömningen används kan den vara antingen summativ eller formativ (Lundahl, 

2011, s. 11). 

Summativ bedömning är en del av lärares arbete när det gäller skriftliga omdömen och betyg, 

men dessa bedömningar behöver formmässigt inte se annorlunda ut än formativa bedömningar. 

De bör helst se likadana ut; utgå från samma mål, samma kriterier och innehålla samma krav på 

tillförlitlighet och validitet. Skriftliga omdömen är en form av lägesrapport som är summativ, men 
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de kan även användas i formativt syfte för att föra lärandet framåt. Innan betyg sätts måste elevens 

kunskap utifrån mål och kriterier bedömas, därefter kan det bli komprimerad information i form 

av ett betyg (Jönsson, 2013, s. 169–171). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur två gymnasielärare förhåller sig till och 

tillämpar formativ bedömning i sin undervisning, samt undersöka hur deras elever uppfattar denna 

formativa bedömning. 

 

 Det mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Hur beskriver två gymnasielärare att de arbetar med formativ bedömning? 

 Upplever lärarna att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande och i sådana fall hur? 

 På vilka sätt kan lärarna påverka och utveckla sitt arbete med formativ bedömning? 
 

 Uppfattar eleverna de formativa inslagen i undervisningen och i sådana fall hur? 

 På vilket sätt förhåller sig lärarens och elevernas uppfattningar till varandra? 
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6. Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare och elever upplever arbetet med ett formativt 

förhållningssätt i undervisningen, vilket gör det lämpligt att göra en kvalitativ intervjustudie med 

ett antal lärare och elever. Valet har fallit på att göra semistrukturerade intervjuer eftersom det ger 

en chans till större förståelse för hur lärare och elever tänker kring formativ bedömning. Det ger 

även respondenterna en möjlighet att enklare svara på frågorna med egna termer, samt att i det 

efterföljande analysarbetet kunna göra fler jämförelser (May, 2013, s. 162–163). 

6.1 Metod för datainsamling 

Fyra faktorer som mer än andra påverkar utfallet är: det sociala mötet som sker, strategierna hos 

den som intervjuas, kompetensen hos den som intervjuar samt tid och plats för intervjun. I det 

sociala mötet bör man tänka på att det inte är ett vanligt samtal som förs, utan det är ett samtal 

som ligger till grund för en forskningsstudie. Man bör även tänka på de maktförhållanden som 

existerar i samtalet, som kan yttra sig både som en maktförskjutning åt den som intervjuar men 

även åt den som responderar. Viktigt att tänka på är även de bakgrundsförhållanden som finns, 

men som nödvändigtvis inte gör sig synliga i samtalet. Den som intervjuas använder sig av 

strategier, omedvetet och medvetet, där åsikter kan ha en tendens att normaliseras, och de svar 

man får kan bli det respondenten tror att man vill höra. Den som intervjuar bör noga tänka igenom 

vilka frågor som ställs och hur de ställs, samt att vara flexibel nog att kunna ställa lämpliga 

uppföljningsfrågor på en gång. Den tid och plats man väljer ska väljas med omsorg, så att det är en 

lugn plats där det kan bli ett koncentrerat samtal utan avbrott och störningar från omgivningen. 

Det är viktigt att den som intervjuas känner sig bekväm (Esaiasson, 2007, s. 294). 

De argument som finns för att bara använda teman är att det ger en tydlig struktur att följa 

under intervjun, både för den som intervjuar och för den som svarar. Det ger även möjligheten till 

ett bra flyt och kan skapa ett samtal, i stället för bara frågor och svar fram och tillbaka. Ännu ett 

argument är att man hela tiden har en tydlig koppling till sina forskningsfrågor. En fördel med att 

enbart använda teman är att man låter respondenten svara mer fritt kring de frågor man har, utan 

att låta sig styras åt något håll. Det kan bli begränsade att få en mer konkret fråga, vilket kan göra 

att man missar någon del som man fått med i de fall frågorna varit mer tematiskt upplagda. En 

nackdel kan vara risken att svaren blir alltför otydliga och man får inte riktigt reda på det man är 

ute efter.  

Användandet av teman syftar till att få en sammanhållen bild av studieobjektet och dess 

beskrivningar och upplevelser. För man ett samtal utan en struktur är det risk att samtalet tar 

sidospår och kommer in på något som inte är relevant för studien. Det är bra att ha en fast ram att 

utgå ifrån och falla tillbaka på, samtidigt som det ger en frihet till ett ledigt samtal med till exempel 

uppföljningsfrågor och klargöranden utifrån den bestämda grunden. Som intervjuare har man hela 

tiden sin grund i åtanke, vilket gör att frågorna man ställer har relevans för syftet. Intervjuguiden 



 

 27 

med teman bidrar även till att det blir enklare att sammanställa intervjuerna och kunna jämföra dem 

med varandra, se mönster och samband. Likaså underlättar man för respondenten om man har ett 

tydligt genomgående tema med olika nivåer, då man ställer sina frågor. Det kan vara förvirrande 

för den som svarar ifall frågorna blandas utifrån olika teman. 

6.2 Urval 

För denna studie hade det varit önskvärt med ett urval som gett en så bred bild som möjligt av hur 

lärare och elever förhåller sig till formativ bedömning, för att därefter kunna få en hög reliabilitet i 

mitt resultat (Esaiasson, 2007, s. 63–64).  Det hade varit eftersträvansvärt att välja ett antal olika 

skolor, i olika områden och inom olika gymnasieprogram, men med tanke på tidsomfattningen för 

arbetet har valet fallit på att välja en gymnasieskola med eftertanke. Eftersom empirin för studien 

behövde samlas in inom en rimlig tid har en gymnasieskola via kontakter hittats, där formativ 

bedömning är något som är väl implementerat i arbetet. En intervjustudie i en skola där ett 

formativt förhållningssätt inte är lika etablerat hade i den här omfattningen förmodligen inte gett 

ett lika bra resultat att analysera. 

De två lärare som valts för studien arbetar båda aktivt med formativ bedömning, men inom 

olika ämnen. Eleverna som valts för gruppintervjuer går tredje året på gymnasiet, vilket gör att de 

är väl förtrogna med det formativa arbetssättet och har mött många olika lärare under sin studietid. 

Det är varken ett slumpmässigt eller strikt riktat urval, då de elever som frivilligt ställde upp på 

intervjun valdes ut. Däremot är urvalet riktat med tanke på att en grupp studerar på 

samhällsvetarprogrammet och en grupp studerar på naturvetarprogrammet. Det kan vara intressant 

att se ifall det skiljer sig åt beroende på inriktning, eller åtminstone försöka få en så nyanserad bild 

som möjligt utifrån två olika programinriktningar. Värt att notera är att eleverna har individuella 

scheman men tillhör en fast mentorsgrupp. De lärare som nämns i intervjuerna är alltså flera av 

deras lärare, och inte specifikt de lärare som valts ut för studien. 

6.3 Genomförande 

De tillfrågade deltagarna fick muntlig information om syftet med arbetet utifrån ett 

informationsbrev om studien (Se Bilaga 1.), det vill säga att studien har för avsikt att undersöka hur 

två lärare och några elever tillämpar och förhåller sig till formativ bedömning. Deltagarna fick även 

veta att denna undersökning baserar sig på en intervjustudie, där intervjuerna spelas in för att i 

efterhand kunna transkriberas och analyseras. Vidare fick respondenterna information om att 

denna data analyseras under innevarande termin, att personuppgifter eller sådant som kan kopplas 

till dem eller till skolan kommer att vara borttaget i studien. Det är bara för forskning och för 

presentation av studien som resultaten kommer användas och inget annat. Till sist fick de veta att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjuerna, eller om de i efterhand 

ångrar sig så kan datainsamlingen tas bort. 
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Efter att respondenternas medgivande erhållits (Se bilaga 2.) kunde de fyra intervjuerna 

genomföras. De två elevintervjuerna hölls i grupper om tre och fyra elever vardera. Efter ett 

lektionspass på förmiddagen och innan deras lunch, kunde intervjuerna hållas i ett klassrum där vi 

kunde sitta ostört. De eventuella uppvärmningsfrågorna hoppades över och vi gick direkt in på 

ämnet genom att stämma av med eleverna vilka förkunskaper de hade kring formativ bedömning 

som begrepp. De efterföljande frågorna (Se bilaga 4.) var medvetet tematiserade enligt Blacks och 

Wiliams fem nyckelstrategier; lärandemål och betygskriterier, lärande klassrum, feedback, ägare av 

sitt eget lärande samt undervisningsresurs för varandra (Black & Wiliam, 2009). Denna uppdelning 

underlättar kategoriseringen och analysen av svaren. 

Den ena intervjun med en lärare hölls under arbetstid, och den andra intervjun efter arbetstid. 

Även här kunde vi sitta ostört och prata i lugn och ro. Intervjuguiden för lärare (Se bilaga 3.) ser 

annorlunda ut, med tanke på att studien avser att ta reda på mer övergripande när det gäller lärarens 

arbete, till skillnad från eleverna där det går in på en mer detaljerad nivå utifrån strategierna. Inga 

uppvärmningsfrågor för lärarna heller, då det tar onödig tid från de väsentliga intervjufrågorna. I 

stället gick vi rakt på sak in på ämnet och de fick ge sin definition av begreppet formativ bedömning. 

Frågorna är tematiserade utifrån ett mer allmänt synsätt på formativ bedömning på skolan, och 

därefter mer ingående hur just den specifika läraren tillämpar ett formativt förhållningssätt i sitt 

arbete och i sin undervisning. Ett tema går närmare in på arbetet utifrån Wiliams nyckelstrategier, 

och avslutningsvis handlar frågorna om personlig utveckling och förändring i förhållande till 

arbetet med formativ bedömning. 

6.4 Material, kontexter och deltagare 

Under intervjuerna har två ljudinspelare använts, en via mobiltelefon och en via surfplatta, för att 

gardera inspelningen ifall något skulle gå fel med någon av enheterna. Det insamlade ljudmaterialet 

har sedan bearbetats genom ordagrann transkribering, där eleverna har benämnts som Elev 1 (E1) 

till Elev 3 eller Elev 4. Läraren har bara benämnts som lärare (L) och intervjuaren som författaren 

(M). I analysen kommer det göras skillnad på de eleverna som hör till den första gruppen och de 

som hör till den andra, liksom de två olika lärarna, då det görs skillnad på vilken inriktning de har 

ämnesmässigt. Under intervjun har respektive intervjuguide använts i stort sett ordagrant och med 

frågorna i samma följd. Det hände att en kommande fråga besvarades i följd efter en annan fråga, 

och då har den hoppats över.  

Den första elevintervjun utfördes i ett klassrum på skolan där vi satt ostört placerade vid bord 

uppställda i grupper om fyra, och den andra elevintervjun utfördes i ett grupprum med bord 

uppställda i en grupp om fyra. Intervjuerna genomfördes inom loppet av tre dagar, där tre av 

intervjuerna gjordes i en följd den första dagen och den fjärde intervjun gjordes den tredje dagen. 

De två elevintervjuerna utfördes först och därefter de två lärarintervjuerna. 

De elever som deltagit i studien går på en stor gymnasieskola med många anställda. Den första 

elevgruppen är tre elever som går tredje året på samhällsvetarprogrammet, och den andra gruppen 
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är fyra elever som går tredje året på naturvetarprogrammet. Den ena läraren som intervjuats har 

jobbat på skolan sedan 2002, och har varit drivande i införandet av ett formativt förhållningssätt 

på skolan, i samband med att skolledningen utsåg samtalsledare i ett projekt om formativ 

bedömning. Den andra läraren har jobbat på skolan sedan 2010 och har implementerat ett 

formativt förhållningssätt i sitt arbete under hela den tiden. Båda lärarna jobbar med ämnen inom 

humaniora. 

6.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuerna har en sammantagen skriftlig analys gjorts av intervjuerna, för att komma ihåg 

de tankar som kom upp direkt i samband med intervjuerna. Med hjälp av 

transkriberingsprogrammet Express Scribe har intervjuerna transkriberats en åt gången. På det viset 

har intervjudatan kunnat avlyssnas samtidigt som den transkriberats. För elevintervjuerna har deras 

röster avlyssnats extra noga till en början, så det går att särskilja vem som sagt vad. Dessutom 

genomfördes transkriberingarna så snabbt som möjligt efter genomförandet av intervjuerna, så det 

inte blev några tveksamheter vad som sagts eller kring kontexten beroende på att för lång tid 

passerat. 

Efter transkribering har intervjuerna analyserats tematiskt en i taget. Elevintervjuerna är 

tematiserade utifrån Blacks och Wiliams fem nyckelstrategier, vilket gör det enkelt att kategorisera 

och analysera utifrån de olika strategierna. Utifrån elevernas beskrivningar och upplevelser har en 

koppling gjorts till vilken strategi de tillhör, och på vilka sätt de arbetar med formativ bedömning i 

sitt arbete. Lärarintervjuerna, som inte är tematiserade på samma sätt, har också kategoriserats 

utifrån Wiliams strategier, men det har även gjorts en mer övergripande analys på deras 

förhållningssätt till formativ bedömning i stort, både med avseende på dem själva med också i 

förhållande till hela skolan. Till sist görs en jämförande analys utifrån elevernas och lärarnas 

beskrivningar, för att få en sammanhållen bild samt för att se likheter och skillnader i 

förhållningssätt. 

6.6 Reflektion över metoden 

En av de frågeställningar som valts för studien är hur lärarna beskriver sitt arbete med formativ 

bedömning. Två kvalitativa metodval som skulle kunna göras för denna studie är dels en 

intervjustudie och dels en observationsstudie. Nackdelen med en kvalitativ metod överhuvudtaget 

är att det blir ett litet urval med tanke på den korta tidsramen för arbetet. Det hade varit intressant 

att studera både lärares och elevers upplevelse av undervisningen både i ett längre perspektiv utifrån 

olika stadier i skolan, men även ur ett historiskt perspektiv och/eller ett globalt perspektiv. Fördelen 

med den kvalitativa metoden är att det blir ett djupare material att analysera.   

Utifrån studiens syfte, att undersöka gymnasielärares beskrivningar av sitt arbete med formativ 

bedömning, skulle en observationsstudie kunna göras under ett antal lektioner, med flera olika 
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lärare och i olika skolor. Valet skulle då falla på en låg grad av struktur i kombination med en låg 

grad av deltagande. Den låga graden av strukturen väljs eftersom det på förhand är svårt att veta så 

mycket om vad som ska observeras – det handlar om att observera vilken typ av undervisning som 

bedrivs samt även att observera hur eleverna tar emot undervisningen och omsätter den i praktiken 

då de jobbar själva. En låg grad av deltagande krävs eftersom det är läraren och eleverna i samspel 

som ska studeras, utan någon yttre inblandning. Det kan bli svårt att studera metoderna med ett 

eget deltagande inkluderat (Esaiasson, 2007, s. 335). 

Fördelen med att göra en observation, till skillnad från till exempel intervju, är att chansen ges 

att se hur undervisningen faktiskt bedrivs, i stället för att höra från lärarna och eleverna hur de 

uppfattar den. Det kan vara svårt som lärare att sätta sig i ett utifrån-perspektiv och berätta om sin 

egen undervisning och förhållningssätt. En svårighet kan vara att det eventuellt kan vara svårt att 

under en så pass kort tid ta reda på vilka metoder som används. Det kan även vara svårt för lärare 

och elever att inte låta sig påverkas av en observerande deltagare. 

En intervjustudie ger inget omfattande material, men det kan ändå vara möjligt att dra rimliga 

slutsatser utifrån mönster och utifrån de tendenser som synliggörs. Genom intervjuer kan lärares 

och elevers tankar och synsätt tydliggöras.  Görs i stället en observationsstudie kan den syn som 

läraren faktiskt förmedlar till eleverna göras tydlig, och inte bara hur hen tänker kring 

förhållningssätt, och hur denna syn tas emot hos eleverna. Nackdelen är att det kan vara svårt att 

utifrån enbart observation ta reda på vad eleverna har för syn, då de i en undervisningssituation 

inte alltid är tydliga med vad de tänker och tycker. 

6.7 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) klargör de fyra principer som ska vara 

vägledande vid all forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. De lärare och elever som intervjuats i denna studie har först och främst 

informerats om meningen med studien och vad deras medverkan bidrar till.  De har även tillfrågats 

om de velat delta, och de har i så fall fått ge sitt samtycke till att intervjuerna spelats in. Dessutom 

ska de deltagande avidentifieras efteråt, så att den information de ger inte ska kunna kopplas till 

någon specifik person. Deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan, och de kan 

även välja att deras svar i efterhand inte ska vara med i studien. Eftersom de elever som frivilligt 

ställt upp på intervjuer är över 15 år kan de själva ge sitt skriftliga medgivande till deltagande.  
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens insamlade empiri i form av intervjudata redovisas genom 

sammanfattningar av de fyra intervjuerna utifrån ett tematiskt perspektiv, med belysande exempel 

i form av intervjucitat för varje tema. Lärarintervjuerna redovisas i ett avsnitt och elevintervjuerna 

i ett annat avsnitt. De två lärarintervjuerna tematiseras utifrån formativ bedömning på en mer 

allmän nivå, samt på en mer specifik nivå utifrån lärarens arbete i förhållande till eleverna utifrån 

Blacks och Wiliams strategier, och till sist utifrån förändring och utveckling i arbetet. 

Elevintervjuerna granskas och analyseras tematiskt utifrån Blacks och Wiliams teoretiska perspektiv 

på formativ bedömning. 

7.1 Lärarintervjuer 

Redovisningen av lärarintervjuarna är uppdelad i en allmän del, i förhållande till eleverna och till 

sist kring svårigheter och utveckling med det formativa arbetet. Lärarna skiljs åt genom att kallas 

Lärare 1 och Lärare 2 (L1 och L2). 

7.1.1 Allmänt om formativ bedömning ur lärarnas perspektiv 

Lärare 1 (L1) definierar formativ bedömning som den bedömning som sker på vägen mot målet; 

alltså bedömning som gör det lättare för eleven att hitta hela vägen fram till målet för 

kunskapsutvecklingen eller målet för kursen. Hen berättar att skolan under  åren 2011–2013 har 

jobbat med samtalsgrupper enligt Wiliams modell och att många på skolan aktivt jobbar med 

formativ bedömning, även om alla lärare inte gör det.  

Det finns en kultur och tradition av att jobba med formativ bedömning här, men sen är ju 
alla individer. (Intervju lärare 1, 2016) 

Under åren 2014–2015 har arbetet handlat om att utveckla arbetet med formativ bedömning i 

kombination med informations- och kommunikationsteknik, men det finns ett litet motstånd till 

att än en gång gå igenom strategierna i samband med detta arbete. 

Den andra läraren (L2) ger en definition av formativ bedömning som ett redskap för eleven och 

läraren att föra lärandet framåt, och berättare vidare att formativ bedömning är något som alla 

lärare på skolan jobbar med i mer eller mindre stor utsträckning. Vad gäller samarbete i lärarlaget 

berättar hen att man inom olika ämnen pratar kring olika moment som man kan göra, till exempel 

hur man bedömer elevtexter och på vilka sätt man kan ge kommentarer för att eleverna ska förstå 

nästa steg. 

7.1.2 Formativ bedömning i relation till eleverna och nyckelstrategierna 

Wiliams första nyckelstrategi handlar om att klargöra lärandemål för eleverna. L1 ser det som 

centralt att eleverna själva känner att de har makt över sin utbildning. Det får de genom att titta 
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noga på mål och centralt innehåll från Skolverket, och tillsammans formulera kursmoment utifrån 

dessa mål. Utifrån dessa kursmoment kan läraren mäta en specifik kunskap och eleverna kan uppnå 

ett specifikt mål. L1 tar fram ett fältschema för kursen med tre kolumner som anger vad kursen 

ska beröra, syftet med de olika momenten samt de olika kunskapskraven utan några värdeord. På 

det viset kan eleverna se vad det är de ska lära sig, varför de ska lära sig det och hur de kan visa att 

de har lärt sig det. (Se bilaga 5.) När eleverna får fältschemat får de tillsammans i grupper formulera 

olika kursmoment utifrån en bestämd del av kursen.  

[...] på så sätt så kommer ju eleverna att tvingas att läsa igenom det här. De kommer tvingas 
att förstå det, eftersom de ska formulera någonting. Det är samma ord som Skolverket 
använder, men det är inte samma layout. Jag sorterar det på ett annat sätt. Och många 
elever återkopplar till mig att -jaha, nu blev det ju begripligt. (Lärare 1, 2016) 

Om det är så att eleverna inte förstår vad som menas med innehållet eller specifika ord, så får de 

ta reda på det genom att översätta texterna så de blir begripliga för dem. Genom att de därefter 

formulera egna kursmoment så vet L1 att de har förstått vad som står i fältschemat för kursen. 

Dessutom tar de ansvar för sitt lärande på det viset, genom att de vet att de själva fått vara med 

och bestämma hur de ska gå tillväga. 

L2 upplever att det har blivit svårare att göra lärandemål och betygskriterier tydliga i och med 

den nya läroplanen Gy 2011. En modell hen använder är liknande som L1 använder, genom att gå 

igenom kursmålen tillsammans och därefter får eleverna bryta ned det i mindre delar och komma 

på exempel på uppgifter. L2 visar kontinuerligt för varje uppgift under kursens gång vilket centralt 

innehåll och vilka kunskapskrav uppgiften inkluderar. Huruvida eleverna förstår intentionerna med 

undervisningen upplever hen för sin egen del varierar beroende på ämne. 

Jag kan uppleva det lite svårare i teoretiska ämnen att hinna problematisera, att verkligen 
så här, man läser en bok till exempel - varför är det här viktigt just nu? Det kan bli mer 
abstrakt för dem. (Lärare 2, 2016) 

Inom det estetiska ämnet upplever L2 att det går att problematisera undervisningen på ett annat 

sätt, genom att till exempel prata mer kring uppgifter direkt efter man gjort dem. 

Den andra nyckelstrategin – att skapa aktiviteter som ger belägg för elevernas lärande – försöker 

L2 jobba med i stort sett varje lektion, genom att till exempel lägga ut en diskussionsfråga som 

eleverna får svara på muntligt eller skriftligt. Genom digitala hjälpmedel kan man göra så att alla 

elever ser vad alla har skrivit.  

[...] de kan känna, -ja, men nu bollar jag med nån annan än med mig själv. För annars är det 
ganska svårt att märka. För det är klart de jämför ju sig med varandra, på gott och ont. Och 
de lär sig av varandra också. (Lärare 2, 2016) 

På det viset upplever L2 att eleverna känner att de är delaktiga i något större, och hoppas att de 

tänker på att de ska försöka ta tillvara gruppen. L1 delar upp lärandeaktiviteter i muntliga och 

skriftliga aktiviteter, där det största insamlandet av tecken på lärande sker utanför lektionstid. 

Insamlandet sker till exempel i samband med att elevernas muntliga prestationer spelas in. Efteråt 
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får eleverna titta på sina filmer och själva finna tre saker de är nöjda med samt tre 

utvecklingsområden. Vid en skriftlig uppgift får eleverna bearbeta sina texter en gång till efter en 

första feedback från läraren, vilket vid en andra inlämning speglar lärandets utveckling och gör att 

eleverna får lära sig med sitt eget material. Hela gruppen används löpande som resurs, till exempel 

då eleverna ger respons till varandra. Den respons de formulerar till varandra signalerar mer om 

hur långt den som lämnar responsen kommit än den de responderar på. 

Båda lärarna jobbar mycket med feedback för att föra elevernas lärande framåt, vilket är Wiliams 

tredje nyckelstrategi.  För skriftliga uppgifter ger L1 feedback två, ibland upp till tre, gånger innan 

eleverna slutgiltigt får lämna in sina texter för bedömning i betygsliknande form. Hen går in i detalj 

i texten med kommentarer på till exempel ord som ska bytas ut eller konstruktionsfel, och lämnar 

även en summerande kommentar på slutet där hen påpekar styrkor och utvecklingsområden. 

Ibland kompletteras responsen med en matris över kunskapskrav för att ytterligare visa var eleven 

är i sitt lärande. När det gäller muntliga uppgifter sker en återkoppling både från läraren och från 

eleverna. Det kan ske genom två stjärnor och en önskan-principen eller genom att eleverna får 

specifika delar att ge respons på, som exempelvis inledningen, med hjälp av responsmallar. L1 

upplever att det märks att eleverna tar till sig av responsen. 

[...] då frågar jag så här: - Ja, när du höll ditt tal förra tal, vad hade du för utvecklingsområde 
då? -Jag tittade mycket i manus kanske eleven säger då. -Ja okej, då ska jag kolla på hur du 
har jobbat med det nu. Sen när de håller sitt nästa tal, så tittar jag specifikt på det som de 
anger som sitt utvecklingsområde som de nu försöker utveckla. (Lärare 1, 2016) 

L2 ger mycket muntlig feedback på ett eller annat sätt under lektionstid, men även skriftlig feedback 

på uppgifter som eleverna lämnar in. Grundtanken är att eleverna alltid ska få en framåtsyftande 

kommentar på sina prestationer.  

De kan alltid vara nöjda med det de gjort, absolut, men det ska alltid finnas nåt som jag vill 
att de ska tänka på till nästa gång. (Lärare 2, 2016) 

Den skriftliga responsen upplever hen att eleverna ibland har svårare att ta till sig.  

Jag upplever att det är lite svårare när de får skriftlig feedback, även om man är väldigt 
specifik - det här vill jag att du ska ändra på så kan [...] det ändå finnas kvar följande gång. 
Så jag är lite intresserad av hur kommer det sig att de inte riktigt tar det till sig alla gånger. 
Nu gäller det långt ifrån alla [...] om man skulle ha tid att prata med varje elev bara kort. 
Det tror jag skulle vara det bästa. (Lärare 2, 2016) 

Även L2 filmar många muntliga uppgifter, för att eleverna i efterhand av läraren ska kunna få en 

nulägesrapport som visar var de befinner sig i nuläget, vart de är på väg och vad de ska tänka på till 

nästa gång. Det sker även en sammantagen bedömning efter flera moment som går under samma 

avsnitt; det kan handla om elevernas egna reflektioner och upplevelser kring olika moment. 

Wiliams fjärde nyckelstrategi innebär att eleverna aktiveras till att bli läranderesurser för 

varandra, vilket båda lärarna utnyttjar i sin undervisning. L1 berättar att eleverna brukar få ge 

varandra respons på till exempel varandras texter inför inlämning.  Med hjälp av responsmallar som 
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stöd får eleverna sitta i grupper, utifrån hur långt de kommit i sitt arbete, och återkoppla till 

varandra. Rör det sig om en muntlig uppgift kan eleverna direkt efter få ge respons i en digital enkät 

som skickas ut till eleverna. Det är två frågor där den ena handlar om elevens starka sidor och det 

andra handlar om saker att tänka på till nästa gång. 

När det gäller det estetiska ämnet upplever L2 att det är lättare att få eleverna att fungera som 

läranderesurser för varandra hela tiden, i och med att gruppen är delaktig hela tiden. Eleverna 

märker dessutom tidigt att de kan aktivera varandra och hjälpa varandra att bli bättre. Läraren blir 

med andra ord inte den enda som för lärandet framåt.  

[...] sen så var jag ganska styrande med vilken typ av feedback de skulle ge, exakt vad de 
skulle titta på. Och då hade vi gått igenom terminologin. För det är lätt att säga så här -det 
här är bra. Men om man ger dem termer, vad är det som är bra, så att de verkligen får bryta 
ned [...] det är ju det optimala om man alltid kan ge feedback, och få en chans att göra det 
igen. (Lärare 2, 2016) 

L1 upplever att eleverna är medvetna om sitt eget lärande, vilket är Wiliams femte och sista strategi 

för formativ bedömning. Ett konkret exempel är i det fallet då eleverna får spela in muntliga 

uppgifter och tvingas titta på det efteråt. Då får de själva reflektera över tre saker de var nöjda med 

och tre saker de vill utveckla till nästa gång. Nästa gång gör de samma uppgift igen, vilket gör att 

de hela tiden ser sin egen utveckling och de måste fundera över hur de ska gå tillväga för att nå 

nästa steg. Ju äldre de blir desto mer medvetna blir de om sitt eget lärande beskriver L2 utifrån sin 

egen erfarenhet. Det handlar om att eleverna ska förstå att bedömningen inte bara är ett betyg, utan 

att läraren vill veta var de är i sitt lärande. Som lärare får man vara tydlig med detta. 

[...] men det är ju just det där att ta reda på var eleven står, och när de förstår -Du vill bara 
veta var jag står. För annars är det ju svårt att bygga vidare… (Lärare 2, 2016) 

L2 tänker att det bästa kanske är att till exempel börja med en uppgift som bara kan ge betyget C 

som mest, så att eleverna inte främst fokuserar på betyget utan på vägen dit och får en förståelse 

för vad som krävs för att utvecklas. 

7.1.3 Nackdelar eller svårigheter med formativ bedömning 

L1 kan inte se några nackdelar med att arbeta med ett formativt förhållningssätt. Däremot kan det 

finnas svårigheter, som till exempel den kommunikation som sker med eleven utifrån formativ 

bedömning. Kommunicerar läraren betygsindikationer i sin respons kan det resultera i att eleven 

endast tittar på betyget och inte på de kommentarer som läraren gjort i anslutning till betyget.  

[...] å ena sidan tänker man, ja men då kommunicerar inte jag nån betygsindikation, för att 
de ska bara titta på kommentarerna. Och då säger eleverna -jamen, jag vill veta var jag ligger. 
Så där finns det en problematik i vad vi använder för språk när vi kommunicerar med 
eleverna på vägen mot målet. (Lärare 1, 2016) 

Även L2 kan se samma svårighet när det gäller formativ bedömning och betyg – det kan bli så att 

eleven enbart tittar på kunskapskraven och vill veta vad den ska göra för att få betyget A till 
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exempel. En annan svårighet kan vara kamratbedömningen, där en del elever tycker det är svårt att 

vara helt ärliga mot varandra och säger bara att det var bra. Det handlar mycket om hur responsen 

formuleras, och det skulle eleverna behöva få tillfälle att öva ännu mer. Ett alternativ skulle kunna 

vara att formulera responsen som en fråga eller en uppmaning till nästa tillfälle, så att responsen 

blir framåtsyftande.  

Enligt L2 kan en nackdel med formativ bedömning vara att en del elever ibland förlitar sig för 

mycket på att någon annan ska säga till den vad den ska göra hela tiden, och tar därmed inte något 

aktivt ansvar för egen del. Eleven måste själv inse vad den ska göra för att föra sitt eget lärande 

framåt. Att föra lärandet framåt är viktigt, men det är minst lika viktigt att eleven känner att de äger 

sitt lärande.  

[...] den formativa bedömningen får ju inte ta över den faktiska kunskapen. Så det måste 
ändå bli tydligt...det här vill jag att du ska lära dig. (Lärare 2, 2016) 

L1 beskriver att ytterligare en svårighet kan vara när alla lärare inte har samma inställning till arbetet 

med formativ bedömning. Det finns lärare på skolan som upplever att formativ bedömning nästan 

är fusk, då en elev får redigera sitt eget arbete och utveckla det, i stället för att skriva ett helt nytt 

arbete.  

Jag anser att det finns inget bättre sätt än att utvecklas med sitt eget material och sin egen 
presentation. Jag förstår inte varför du ska skriva en debattartikel och bli söndersågad, och 
sen ska du skriva en ny debattartikel om nåt annat debattämne för att visa att du har hajat. 
(Lärare 1, 2016) 

7.1.4 Förändring och utveckling 

L1 är i princip helt digitaliserad i sin undervisning, och jobbar med ett multimodalt klassrum. Hen 

skulle vilja utveckla den digitala biten ännu mer, till exempel genom att utveckla e-läromedel genom 

att utnyttja alla digitala möjligheter som finns. Ett annat önskemål är fler skärmar i klassrummet 

och mycket mer digitalt över lag, samt en helt annan möblering än den nuvarande traditionella i 

klassrummet. 

När vi har upplöst konceptet fyrkantigt och bokstäver på ett papper, varför kan vi då inte 
tänka nåt annat än skolbänk och stol? (Lärare 1, 2016) 

En förändrad miljö skulle bidra till mer variation, mer dynamik och större möjlighet att göra olika 

saker. L1 upplever det som att hen har stora möjligheter att påverka utvecklingen på skolan, genom 

att hen har ett specifikt ansvar för formativt arbete och digitala lösningar. Något särskilt som L1 

skulle vilja påverka är attityden till tekniken, så att fokus i stället skiftas till dess innehåll och inte 

lika mycket till tekniken bakom.  

Det är som med tv:ns barndom, man pratade inte så mycket om innehållet i tv-programmet 
utan man talade om liksom hur man satte på tv:n… (Lärare 1, 2016) 
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Hen beskriver det som att vi måste komma vidare och in till innehållet. Det handlar om praktiken 

i klassrummet och synen på det digitala som något som bidrar till din utveckling och till din 

undervisning. Det får inte bli ytterligare ett krav från skolledningshåll.  

För L2 finns det inga större förändringar hen skulle vilja göra för att utveckla arbetet med 

formativ bedömning. Däremot är det önskvärt med en förändrad attityd till formativ bedömning, 

så att själva lärandet hamnar i fokus.  

[...] lärandet ska bli viktigare än betyget. Att de [eleverna] känner, ja men, att jag har lärt mig 
så mycket är viktigare för mig än om de säger att de fick A på kursen. (Lärare 2, 2016) 

Det innebär att alla mål måste få vara okej, med en varierad undervisning där alla utmanas utifrån 

sin nivå. Eleverna måste ställa frågor både till sig själva och till varandra, för att komma på hur de 

tänker kring sitt lärande. L2 tror att eleverna kanske har blivit för bekanta med de olika strategier 

och metoder som används i det formativa arbetet, som till exempel ”two stars and a wish”. Möjligen 

är det dags att vända på det hela anser L2, och att kanske till och med använda ordet lära mer för 

att göra det extra tydligt och för att få själva lärandet i centrum, och inte metoderna i sig. 

7.2 Elevintervjuer 

De två elevintervjuerna redovisas tillsammans under Wiliams fem nyckelstrategier, men skiljs åt 

genom att grupperna kallas Grupp 1 (G1) och Grupp 2 (G2), och respondenterna kallas Elev 1 till 

Elev 7 (E1-E7), där E1-E3 intervjuades först och därefter E4-E7. 

7.2.1 Lärandemål och betygskriterier 

Grupp 1 beskriver att under första lektionen på nästan alla kurser får de kursens syfte, lärandemål 

och betygskriterier beskrivna för sig. Därefter får de sitta i grupper och analysera vad de innebär 

mer konkret. Det är dock inte alltid det är helt tydligt vad som menas. 

[...] ibland så får man inte göra det, det beror helt på läraren. Och sen hur mycket man 
liksom, hur mycket de förklarar också. Även fast de verkligen försöker förklara vad det 
betyder, så kanske man inte alltid förstår heller. (Elev 3, 2016) 

E3 reflekterar själv över att det kan vara för att det är svårt att förstå innan kursen börjat och innan 

de fått applicera syfte och mål på konkreta uppgifter. När det gäller specifika uppgifter får de ibland 

kunskapskraven med i uppgiften, men även här verkar det variera beroende på läraren.  

Det brukar oftast stå kunskapskraven, i liksom slutet av uppgiften kanske, men de flesta 
läser inte dem, tror jag. Men sen, vissa lärare går igenom vilka kunskapskrav som man ska 
täcka för just den här uppgiften. (Elev 3, 2016) 

Även grupp 2 berättar att läraren brukar gå igenom syfte, lärandemål och betygskriterier i början 

av en kurs. Det är dock inte alltid de upplever ett engagemang från lärarens håll. 



 

 37 

-De brukar ju alltid gå igenom det så här på en Powerpoint, men det är ju inte som att 
nån lyssnar och det är inte som att det är så engagerat direkt, tycker jag i alla fall. (Elev 4, 
2016) 
-Nej. Alltså, det känns ju som att det är nåt som de måste göra, måste gå igenom, 
kunskapskraven. (Elev 7, 2016) 
-Eh ja, det spelar ju ingen roll, man förstår ju ändå hälften av det, så de bara läser in det så 
fort de kan så är det klart sen. (Elev 6, 2016) 

Lärandemål för specifika uppgifter varierar från ämne till ämne, enligt G2, men betygskriterier 

brukar de få till alla uppgifter. I naturvetenskapliga ämnen beskriver de det som att de bara får ett 

betyg på ett prov, och att de upplever att läraren bara sätter slutbetyg utifrån dessa prov och inte 

utifrån kursens kunskapskrav. 

Kanske mest bara summativ bedömning då på matte och kemi och sånt, och ingen 
formativ, känner jag mer. Då det bara är prov och sammanställning av resultatet. (Elev 6, 
2016) 

7.2.2 Lärande klassrum 

Grupp 1 berättar lite kring deras delaktighet i lärandet i klassrummet. Under en kurs hade E1 fått 

skriva anonymt hur hen jobbar bäst, om hen ville jobba i grupp eller enskilt till exempel. De 

upplever även att de har möjlighet att få påverka undervisningens inriktning till viss del, genom att 

exempelvis få välja vilken bok de skulle läsa i svenskan. Samtidigt inser de att det inte alltid är 

möjligt på alla moment. 

Alltså, om det handlar om att man ska vara på retorik, då kan man ju inte säga att man inte 
vill hålla tal, det är ju självklart, men man brukar ändå få ha ganska mycket elevinflytande. 
(Elev 3, 2016) 

En elev i grupp 2 relaterar till presentationer de har haft på svenskan, där de i efterhand fått titta 

på sina presentationer i syfte att förbättra dem till nästa tillfälle. 

[...] då har vi fått i efterhand se de presentationerna igen och göra en analys utifrån det, och 
det är också ett sätt att lära utifrån det vi har gjort. (Elev 7, 2016) 

När det handlar om elevernas inflytande över själva undervisningen upplever de att de delvis har 

inflytande, men det varierar återigen beroende på lärare. 

[...] jag tycker i alla fall vissa lärare har i början så här -ja men vad vill ni göra, vad tycker ni 
är intressantast, hur vill ni examinera? Vissa lärare struntar ju fullständigt i vad eleverna 
tycker, men vissa bryr sig faktiskt. (Elev 4, 2016) 

Grupp 2 upplever det som att de ibland ges ett val, men det visar sig sedan att det inte är mycket 

till val egentligen. De förstår att en del områden måste behandlas, men önskar att de fick lite större 

valfrihet ibland. 

Men typ nu i svenskan [...] sa ju vår lärare, nu kan ni välja att göra ett högtidstal eller 
argumenterande tal. Och argumenterande tal det är det som kommer på nationella proven 
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sen, så här har ni två chanser att liksom få bra betyg [...] så de blir så här att alla valde ju i 
princip argumenterande. (Elev 5, 2016) 

7.2.3 Feedback från läraren 

Den första gruppen beskriver mittkurssamtalen som det viktigaste tillfället då de får feedback från 

läraren, men de får även skriftlig respons på exempelvis uppsatser de skrivit. E3 beskriver en lärare 

som är extra bra på att ge respons i kontrast till lärare som inte ger lika tydlig respons. 

Jag har en lärare som är jättebra på det här [...] först lämnar man in en uppgift, på första 
deadline, sen så rättar hon den helt och ger en ett betyg på den, sen så får man en andra 
deadline [...] och så har hon skrivit jätteutförligt allting som är fel och allting man ska göra 
bättre typ, så att det är enklare att liksom förbättra den, och så får man ofta ett bättre betyg 
för att hon hjälper en med vad man ska [...] göra bättre. Sen vissa lärare är så här, -ja men 
nästa gång ska du göra lite mer utförligt [...] det är ju väldigt abstrakt så här, definition, 
liksom vad...jaa man vet inte riktigt vad man ska göra då. (Elev 3, 2016) 

De är överens om att respons är bra och att det hjälper dem mycket i deras lärande, oavsett om det 

är positiv eller negativ kritik. De upplever dock att många lärare fokuserar på att hitta fel. 

Så vi säger att man skriver en uppsats [...] och sen så förklarar hon utifrån de fel man har 
gjort varför man har fått det betyget [...] Så det är oftast, alltså det är sällan positiv feedback 
som man får...så även om man har gjort bra ifrån sig så fokuserar läraren på att berätta vad 
man har gjort fel. Och jag antar att det är för att vi ska lära oss, men det kan va jobbigt att 
få negativ feedback hela tiden. (Elev 2, 2016) 

Det är inte alla gånger de förstår syftet med lärarens respons heller, i de fall då de inte får en chans 

att förbättra texten. 

[...] jag tycker om man ska få respons då ska man liksom ha en till chans och förbättra 
texten, för de som ger dig feedback [...] så är det klart, det är så här vad är poängen med 
feedbacken? Jag kommer ju inte få lämna in den igen, alltså... (Elev 1, 2016) 

Det händer att feedback inte är tillräckligt konkret också. 

[...] ibland så förstår man ju inte heller feedbacken [...] när dom säger så här du ska skriva 
mer utförligt, och sen när man frågar så här, jaa men hur skulle jag kunna göra det? Så bara, 
ja men på den här delen skulle du kunnat göra mer utförligt. Alltså det är väldigt abstrakta 
definitioner [...] man förstår inte alltid feedbacken. Men om den är bra så [...] förstår jag 
verkligen syftet med responsen, att man ska liksom bli bättre och så (Elev 3, 2016) 

Grupp 2 beskriver det som att de mest får skriftlig feedback från läraren, förutom vid 

mittkurssamtalen då det sker muntligt. Efter en uppgift får de betyg på uppgiften och information 

om vad de gjort bra och vad de kunde göra bättre, samt ibland en matris över vilka krav som 

uppfyllts som komplettering. Det ser olika ut beroende på lärare. 

[...] vissa lärare säger att man kan ju inte sätta betyg på vägens gång, så de kanske bara ger 
en matris [...] som de sen fyller på hela tiden, och då ser man ju verkligen vart man ligger. 
Och sen kan man ju anta lite själv vad man kanske får för betyg. Men vissa ger verkligen 
ett betyg [...] det blir så himla blankt på nåt sätt [...] jag har ingen aning om vilka mål jag har 
gjort bra, vilka mål jag har gjort mindre bra, det bara är en bokstav liksom. (Elev 7, 2016) 
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De tycker att muntlig feedback ger mest, eftersom de då kan fråga om saker som är oklara eller 

otydliga. Men i de fall de får skriftlig feedback tycker de det är bra när läraren kommenterar det de 

faktiskt har gjort. 

[...] jag tycker att responsen är bra när de kommenterar det man faktiskt har gjort och inte 
så här, ja men du var ett poäng ifrån, så du får ett visst betyg. Alltså när man faktiskt får 
feedback på det man har gjort, och inte det man inte har gjort på nåt sätt. (Elev 7, 2016) 

Det är inte alltid de förstår vad som avses med matrisen i de fall en sådan ges vid respons, men då 

har de möjlighet att fråga läraren. Upplevelsen av respons varierar, men det beror på hur läraren 

lagt upp det hela. 

Jag tycker det beror på hur läraren lägger upp det [...] om de lägger upp vad man har gjort 
[...] då blir det mer typ så här, att man ändå känner sig peppad [...] och sen kan de ju lägga 
till [...] nästa gång så kan du göra det här för att det ska bli helt perfekt [...] Om man har 
gjort en bra uppsats typ, så får man bara så här, jaa men det saknades det här, det här och 
det här för att det skulle nå ett visst betyg. Då glömmer man liksom det bra man har gjort.  
(Elev 2, 2016) 

7.2.4 Undervisningsresurs för varandra 

Eleverna i Grupp 1 berättar att de brukar ha opponeringar på varandras uppsatser som en typ av 

kamratbedömning. De tycker alla att det är ett bra inslag i undervisningen, och har förstått syftet 

med det. 

[...] vi lär oss egentligen inte av dom kommentarerna vi får av våra kompisar liksom, att så 
här, det här ska du göra bättre, och det här och det här och det här, utan att man ser nån 
annans text och ser vad den har gjort fel och vad den har gjort, och så här kan jag också 
göra eller så här ska jag inte göra och sånt. [...] det gör nånting tycker jag. Så jag tycker det 
är jättebra med kamratrespons. (Elev 3, 2016) 

De upplever dock att det kan vara lite svårt att bedöma varandra när man är klasskamrater, men 

ser ändå fördelar med att få kritik från varandra, även om det inte alltid fungerar som det är tänkt. 

Sen så har jag också varit med om kamratrespons där det inte funkar alls typ, för att det är 
nån som bara -ja, det är bra, så här, och inte ser nåt fel, och det blir jättetråkigt när man får 
den responsen och bara, men jag tycker inte att det är helt bra. Så det funkar ju inte alltid 
såklart. men om folk verkligen går in för att kritisera, det låter jättehemskt, men då ger det 
ju nånting. (Elev 3, 2016) 

Ett förslag från E2 är att kamratresponsen skulle kunna vara anonym, så skulle det förbättras och 

de skulle lära sig mer. 

Den andra elevgruppen berättar att de i samband med kamratbedömning använder ”two stars 

and a wish”-principen. Det handlar oftast om muntliga uppgifter, som till exempel när de håller tal, 

men även uppsatser. De upplever att de blir involverade på ett annat sätt när de använder sig av 

kamratbedömning, och att de kan lära sig av varandra. E6 har dock en annan inställning till 

metoden, åtminstone när det gäller skriftliga uppgifter. 
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Jag tycker det är jättedåligt [...] det tar bara en massa tid. [...] man måste göra det i varje kurs 
tror jag, ha nån kamratbedömning [...] så vissa lärare säger ju att man måste göra det och 
sen så gör man det lite halvdant och så när man väl har gjort det på en E-nivå, så har man 
gjort det och så behöver man inte göra nåt mer liksom. Och framför allt så är det dåligt på 
längre uppgifter [...] då blir det väldigt vagt och den andra eleven kan inte komma med så 
mycket för man har inte förstått. Man har gjort två olika saker och man har inte förstått 
vad läraren vill ändå, så det blir väldigt meningslöst. (Elev 6, 2016) 

För muntliga uppgifter är det bättre, eftersom man då kan få responsen direkt efter och ta det till 

sig snabbare. Precis som för föregående grupp upplever eleverna att det kan finnas svårigheter med 

att ge respons på sina klasskamraters uppgifter. 

[...] man vill ju ge bra respons, för man vill ju ändå att det ska ge människan nånting. Men 
sen ibland kan man så här komma tillbaks när nån annan har läst ens egen och bara -jo men 
det var bra. [...] det finns ju alltid nånting man kan rätta till, men det är ju alltid det här, för 
dom vill ju inte va negativa heller [...] man vill ju ändå peppa varandra, men då blir det bara 
-jo men det går nog bra för dig, fast det inte gör det typ. (Elev 7, 2016) 

7.2.5 Ägare av sitt eget lärande och självbedömning 

Det är svårt att bedöma sitt eget lärande tycker E3, och tycker ibland att hens egen uppfattning inte 

stämmer överens med lärarens. Hen reflekterar även över kunskap i förhållande till betyg. 

Och sen också så tänker man ju kunskap i betyg, och det är ju också ganska sjukt tycker 
jag, att man tänker ju aldrig så här [...] hur mycket jag har lärt mig den här kursen å hur 
mycket kommer jag ha användning av [...] utan man tänker bara så här vilket betyg fick jag, 
om det är ett sämre betyg så blir man besviken även fast man kanske har lärt sig jättemycket. 
Och om det är ett bra betyg så är det en bra kurs liksom [...] så jag vet inte, jag tror inte 
man kan bedöma sina kunskaper så jättebra. (Elev 3, 2016) 

E1 och E2 upplever att de är ganska bra på att bedöma sitt eget lärande. När de till exempel har 

spelat in muntliga uppgifter, så förstod de vad de kunde gjort annorlunda och fick en förståelse för 

lärarens bedömning på det viset.  

Grupp 2 upplever att det kan vara svårt att bedöma sitt eget lärande, men tycker att de ibland 

kan bli orättvist behandlade då bedömningen kan bero på hur läraren uppfattat uppgiften. 

Men ibland känner man också att man blir orättvist behandlad när man vet att man i typ så 
här andra kurser kan analysera och typ reflektera på A-nivå, och så räcker det inte till i typ 
en speciell kurs för att läraren vill ha det på ett eget sätt. (Elev 5, 2016) 

De pratar om att man ibland måste lära känna läraren först för att kunna få en uppfattning om var 

de befinner sig kunskapsmässigt, och att lärare kan ha olika uppfattningar om vad som är rätt och 

inte. 

[...] vissa lärare lägger upp det på ett sånt sätt att det är liksom bara deras sätt som är rätt 
[...] men oftast så tycker jag ändå att man vet ungefär vart man ligger. Sen är det bara så 
här, vissa specifika lärare som vill ha det på ett specifikt sätt som man inte kan uppfylla själv 
som elev... (Elev 4, 2016) 
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För naturvetenskapliga ämnen ser det annorlunda ut då det i större utsträckning baseras på poäng 

berättar eleverna. 

Det är väldigt svart och vitt då. Det är inte så här, ja du hade ändå förståelse, utan ja, du 
hade ändå fel. (Elev 5, 2016) 

De upplever att det känns orättvist när betyget strikt baseras på poängen på proven. 

Ja, att totalpoängen på ett prov ska vara 40 poäng för att få A, och sen så missar man några 
E-poäng så man kommer upp i 39 poäng eller 38 poäng, men man har alla A-poäng… Och 
då får man ändå inte A för man har inte E-poängen, det är ju egentligen konstigt. (Elev 6, 
2016) 

Samtidigt tycker de ändå att det är en fördel när det blir så pass tydligt som det blir med poäng, och 

det blir enklare att själv få en uppfattning av sin prestation. 

Eleverna är överens om att formativ bedömning är ett positivt inslag i deras lärande, men de 

skulle vilja ha ännu mer respons på sina uppgifter, samt möjligheten att ha fler samtal med läraren 

och få chansen att fråga vad de kan göra annorlunda för att förbättra sina resultat. Det är många 

kurser på kort tid och de upplever att det kan vara svårt att veta vad läraren efterfrågar, och det är 

inte alltid de förstår hur de ska tolka kunskapskraven heller. 

[...] de förväntar sig väldigt mycket av oss. Så det är mycket läxor, och det är snabb takt, så 
vi har inte så många samtal med läraren, utan det är ofta så här att man går igenom nånting, 
prov, sen är det nästa moment...det är många begrepp som typ så här utförligt och 
nyanserat, men som elev så är det så här, man vet inte vad det innebär. (Elev 2, 2016) 
 
[...] dom orden just i kunskapskraven [...] Alltså det är läraren som kan tolka vad som är 
nyanserat och vad som är utförligt, så ja det är ju helt olika från lärare till lärare, och det är 
det som är så svårt i just snabba kurser också, att man vet inte riktigt vad just den här läraren 
letar efter och vill ha, så då blir det att det går kanske jättedåligt i slutet av kursen (Elev 3, 
2016) 

7.3 Sammanfattning av resultat 

Nedan behandlas de forskningsfrågor studien har för avsikt att undersöka utifrån det teoretiska 

perspektivet som valts. 

7.3.1 Lärarnas förhållningssätt till formativ bedömning utifrån Blacks och Wiliams 

nyckelstrategier 

Klargörande av lärandemål handlar enligt L1 om att eleverna ska känna att de äger sitt lärande. I 

praktiken går det till så att eleverna noga får studera mål och centralt innehåll för kursen, och 

tillsammans med varandra och med läraren formulera kursmoment. Genom att eleverna får göra 

detta tar de ansvar för sitt lärande, men det blir även en bekräftelse till läraren att eleverna har 

förstått mål och innehåll. Även L2 utgår från kursmålen, och låter eleverna få komma på 
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uppgiftsexempel. Dessutom får eleverna för varje uppgift en påminnelse om centralt innehåll och 

kunskapskrav för den specifika uppgiften.  

Aktiviteter som ger belägg för lärande sker både muntligt och skriftligt, exempelvis genom 

diskussionsfrågor. Med teknikens hjälp kan alla ta del av det som kommit fram, och det blir tydligt 

att det är något eleverna gör tillsammans. Det sker även insamling av belägg utanför lektionstid, 

utifrån inspelningar av muntliga uppgifter och skriftliga uppgifter. Hela gruppen används som en 

resurs. 

Lärarna jobbar mycket med återkoppling för att föra lärandet framåt, även här både muntligt och 

skriftligt. L1 ger skriftlig feedback på uppgifter minst två gånger innan eleverna har slutgiltig 

inlämning. Det är detaljerad feedback samt en summerande kommentar som inkluderar styrkor 

och utvecklingsområden. För muntliga uppgifter används bland annat två stjärnor och en önskan-

principen, där utvecklingsområdet (önskan) hamnar i fokus i de fall eleverna gjort en liknande 

uppgift tidigare. L2 ger mer muntlig än skriftlig feedback, då det kan upplevas som att eleverna inte 

alltid tar till sig av den skriftliga återkopplingen. Grundtanken är alltid att eleverna ska få 

framåtsyftande återkoppling. 

Elevernas feedback till varandra handlar om att de kan få ge varandra respons på texter inför 

inlämning. Till sin hjälp har de responsmallar, så de förstår vad det är de ska titta på. För muntliga 

uppgifter kan de få svara via digitala enkäter så att eleverna får respons direkt. L2 upplever att 

kamratresponsens effekt varierar beroende på ämne. Inom det estetiska ämnet fungerar gruppen 

som en resurs för varandra hela tiden, då eleverna själva upptäcker att de kan hjälpa varandra att 

bli bättre. Det är dock viktigt att eleverna lär sig rätt terminologi när de ger varandra feedback, så 

att de vet hur de ska gå tillväga på bästa sätt. 

Medvetenheten om det egna lärandet hos eleverna skapas bland annat genom att eleverna får titta på 

sina inspelade muntliga uppgifter. Genom att de får reflektera över sin utveckling och själva komma 

fram till hur de ska nå nästa steg får de en förståelse kring var de befinner sig i sitt lärande. Det 

handlar om att eleverna ska förstå att bedömningen inte bara är ett betyg enligt L2, och det är något 

som L2 upplever utvecklas mer och mer ju äldre eleverna blir. Men det krävs en tydlighet från 

lärare kring betyg och bedömning, och en betoning på att det är vägen till betyget som ska ligga i 

fokus och inte betyget i sig. 

7.3.2 Elevernas ansvar för sitt lärande 

Lärarna ger förutsättningar för att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande genom att gå igenom 

lärandemål och betygskriterier noggrant. I och med att eleverna själva får vara med och bestämma 

kursmoment tar de ett större ansvar för sitt lärande. När det gäller specifika uppgifter görs eleverna 

medvetna om sin egen utveckling, vilket gör att de måste reflektera över nästa steg i sitt lärande. 

En svårighet enligt L2 är när elever förlitar sig för mycket på andras respons på prestationer, och 

inte tar något eget aktivt ansvar. Det krävs att eleven även själv kommer på vad den ska göra för 

att föra lärandet framåt, annars kan inte eleven få makt över sitt lärande. Det handlar om både ta 
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emot respons men även att använda den på rätt sätt. Den formativa bedömningen i sig får inte bli 

dominerande så att kärnan i det hela, kunskapen, hamnar i skymundan. 

7.3.3 Utveckling av arbetet med formativ bedömning 

En förändring som L1 skulle vilja göra är att utveckla arbetet med hjälp av de digitala hjälpmedel 

som finns, men även skapa bra förutsättningar för den digitala tekniken genom till exempel en 

annan typ av möblering i klassrummet. Det skulle kunna leda till fler möjligheter att göra olika 

saker. Men det är inte bara tekniken och miljön som L1 önskar förändra, utan dessutom attityden 

till tekniken. Fokus måste skiftas till innehåll och inte tekniken i sig. Det är dock viktigt att det inte 

blir ytterligare ett krav som lärarna måste uppfylla, utan det ska framhävas som något som bidrar 

till utveckling av lärares lärande och undervisningen. Även L2 önskar att attityden till formativ 

bedömning skulle förändras, så att det är lärandet som hamnar i fokus. Det har möjligen blivit så 

att eleverna är för bekanta med de strategier och tekniker som finns, så att det blivit den formativa 

bedömningen i sig som utmärker sig. Eleverna måste få komma på hur de tänker kring sitt lärande 

och inte i första hand på teknikerna i sig. 

7.3.4 Elevernas uppfattning av formativ bedömning 

Eleverna får nästan alltid lärandemål beskrivna för sig under första lektionen av en kurs. De får sitta 

i grupper och analysera innehållet närmare, men det är inte alltid de förstår. De upplever att det 

beror på läraren och på vilket sätt den förklarar. De kan även uppleva det som att läraren inte alltid 

är så engagerad, utan går igenom lärandemål bara för att de borde göra det. En del lärare inkluderar 

även kunskapskrav i specifika uppgifter, men en av eleverna tror att de flesta inte läser dem. 

Skillnader kan dessutom bero på vilket ämne det handlar om. I naturvetenskapliga ämnen beskriver 

en av elevgrupperna att det är mer summativ bedömning utan någon direkt koppling till 

kunskapskraven. 

Ett exempel på en aktivitet eleverna nämner som en aktivitet som tar fram belägg för deras lärande 

är de muntliga uppgifterna, då de själva får titta på inspelningarna och reflektera över vad de lyckats 

med respektive behöver jobba mer med. Alla elever är inte riktigt med på vad som menas med 

aktiviteter som handlar om deras lärande, utan de berättar i stället kring deras delaktighet och 

inflytande över undervisningen. Det handlar indirekt om den tredje nyckelstrategin, då val av 

lämpliga aktiviteter är en viktig faktor för att skapa belägg för lärandet i klassrummet. Får eleverna 

vara delaktiga i att utforma dessa aktiviteter ges de ett större ansvar för sitt lärande. Eleverna har 

till exempel anonymt fått berätta hur de jobbar bäst eller fått välja vilken bok de skulle läsa. De 

inser att det inte alltid är möjligt att få ha inflytande beroende på vilket moment det gäller, men att 

de ändå får det ganska ofta. Även här beror det lite på vilken lärare de har hur pass mycket de får 

tycka till. Det finns en önskan om ännu mer valfrihet kring uppgifter, där det är uppenbart att det 

specifika valet av uppgift inte spelar någon roll för kursmomentet. 
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Eleverna föredrar muntlig feedback, eftersom de då får chansen att ställa frågor kring den 

information de inte förstår. När en elev beskriver en lärare som är bra på att ge skriftlig feedback 

handlar det om detaljerad respons med konkreta förslag på förbättringar, där eleverna får en chans 

till att rätta till och lämna in samma uppgift igen. Det upplevs som abstrakt då en lärare anger att 

eleven till exempel ska skriva mer utförligt. Och får de inte heller någon chans att skriva på 

uppgiften en gång till efter responsen förstår de inte riktigt vad meningen med responsen är.  

Ytterligare något eleverna reflekterar över är att det många gånger är fokus på det de gjort fel och 

ingen positiv feedback. Det mest förekommande är skriftlig feedback, men det varierar hur den ser 

ut beroende på läraren. De anser att det bästa är när feedback ges på det de faktiskt har gjort, och 

inte det de inte har gjort. Emellanåt ges de även en matris som komplement för att kunna se tydligt 

vilka kunskapskrav som uppfyllts. I de fall eleverna enbart ges ett betyg på sin prestation kan det 

vara svårt att förstå vilka mål de har uppnått, samt vad de har lyckats mer eller mindre med. 

Kamratbedömning upplevs i allmänhet som ett bra inslag i undervisningen. Det kan förekomma i 

form av opponeringar på varandras uppsatser. En elev beskriver att det inte främst är kommentarer 

på den egna texten som för lärandet framåt, utan det är snarare genom att titta på andras texter och 

se vad andra behöver utveckla. Svårigheten ligger i att bedöma sina egna klasskamrater, där det kan 

upplevas som att alla elever inte vågar vara ärliga mot varandra. När det fungerar är det bra med 

kamratrespons, men de gånger det inte fungerar blir det meningslöst. Vid muntliga uppgifter 

används två stjärnor och en önskan-principen, vilket de tycker är bra i och med att de blir 

involverade i sitt lärande och kan dra nytta av varandra. En elev upplever kamratrespons som ett 

krav lärarna har på sig att göra, och inte i första hand som något för elevernas skull. 

En faktor som gör det svårt att göra en bedömning av sitt eget lärande är de olika uppfattningar som 

kan finnas hos eleven och läraren. I de fall muntliga uppgifter spelas in blir det tydligt vad eleven 

har presterat, och det bidrar till en ökad förståelse för den bedömning läraren gör. Olika tolkningar 

av uppgifter och prestationer beroende på lärare upplevs som orättvist. Det krävs då att eleverna 

lär känna läraren först för att eleven ska kunna bilda sig en egen uppfattning kring sitt lärande. När 

det handlar om naturvetenskapliga ämnen, som utgår från poäng till större del, kan det också 

upplevas som orättvist då prestationer blir resultatstyrda på ett annat sätt. Fördelen är dock att det 

blir tydligt vad som är rätt och fel. 

7.3.5 Lärarnas förhållningssätt i relation till elevernas uppfattningar 

För att kunna jämföra lärares och elevers uppfattningar har några centrala teman hittats i studiens 

intervjudata. De belyses nedan med några exempel på uppfattningar. 

7.3.5.1 Definition och syfte med formativ bedömning 

Lärarna definierar formativ bedömning som bedömning som sker på vägen mot målet och som ett 

redskap eleven och läraren kan använda för att föra lärandet framåt. Eleverna känner till begreppet 
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formativ bedömning, men har inte lika lätt att definiera innebörden av det. De förstår att det 

handlar om någon typ av bedömning, men är osäkra på vad det handlar om. 

Ehm, jag har ingen aning om vad det är, men man vet ju vad bedömning är, så det är väl 
ett sätt att bedöma tänker jag... (Elev 3, 2016) 

En gissning är att det handlar om något som ska vara lika för alla, en rättvis bedömning, och att 

det har med betygssystemet att göra. När de får veta lite mer om vad det handlar om blir det mer 

bekant för dem. 

Jaa...jo, men att först så formar man fram till ett visst betyg, och sen gör man ett prov [...], 
men att man formar upp till det, eller? (Elev 7, 2016) 

Syftet med formativ bedömning är tydligt för lärarna, och de jobbar aktivt med ett formativt 

förhållningssätt i sin undervisning. För eleverna är syftet inte alltid lika tydligt, och emellanåt 

upplevs det som att syftet är att lärarna har ett krav på sig att jobba formativt med olika moment.  

7.3.5.2 Kommunikation mellan lärare och elever 

En svårighet för lärarna i arbetet med formativ bedömning är kommunikationen till eleverna när 

det handlar om den respons de får. Får eleverna ett betyg tillsammans med responsen är risken stor 

att de främst tittar på betyget, och får de enbart en kommentar frågar de efter betyget. Det är viktigt 

att tänka på hur den formativa responsen formuleras till eleven, så att den landar som tänkt, och så 

att eleven får information om vad den ska bygga vidare på.  

Något som ibland upplevs som otydligt för eleverna är hur de ska tolka kunskapskraven. Det är 

många kurser på kort tid med många moment, och det är svårt att veta vad som menas med de 

begrepp som inkluderas i kunskapskraven. Eleverna anser att det ligger hos läraren att tolka vad 

som menas med kraven, vilket gör att det varierar från lärare till lärare. Det är även lätt att fokus 

hamnar på betyg i stället för kunskap. 

7.3.5.3 Lärarens påverkan och ämnets betydelse 

Elevernas förståelse för intentionerna med undervisningen kan ibland bli ämnesberoende. En del 

moment kan bli mer abstrakta än andra, och då förstår inte alltid eleverna. Inom ett estetiskt ämne 

är det lättare att prata kring uppgifter och problematisera undervisningen på ett annat sätt än inom 

andra ämnen upplever L2.  

Något som återkommer hos eleverna är att kvaliteten på arbetet med den formativa 

bedömningen som görs beror på läraren. Respons från läraren kan vara tydlig och hjälpsam, men 

ibland blir det för abstrakt och då förstår de inte vad som menas med den. Ibland upplevs det som 

att lärarna inte är så engagerade och mer eller mindre betar av de formativa delarna som de måste 

göra. 
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7.3.5.4 Lärar- och kamratrespons 

Eleverna är positiva till lärarrespons på sina uppgifter, men skulle önska att det fanns fler tillfällen 

till att prata med läraren kring den respons de fått, i synnerhet vid de tillfällen då det är svårt att 

veta vad läraren är ute efter. I dessa fall är muntlig respons att föredra. 

Både lärare och elever märker av svårigheter när det handlar om kamratbedömning. Det kan 

upplevas som enklare att bara ge positiv respons, då det kan ta emot att ge kritik till sin klasskamrat. 

Eleverna skulle behöva få fler tillfällen till att öva på att ge respons, eller få fler förslag på hur 

respons skulle kunna ges. De får responsmallar som en utgångspunkt, men det handlar mycket om 

hur responsen formuleras också. Den måste alltid vara framåtsyftande. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. En uppdelning i resultat- och metoddiskussion har gjorts, för att 

tydliggöra de olika delarna. 

8.1 Resultatdiskussion  

Studiens forskningsfrågor är uppdelade i lärares och elevers uppfattningar om formativ bedömning, 

och därefter läggs ett jämförande perspektiv för att hitta likheter och skillnader. Därefter diskuteras 

konsekvenser för pedagogik och för fortsatt forskning inom området. Till sist redovisas några 

angränsande frågor som berörts i studien och dess resultat. 

8.1.1 Slutsatser i relation till tidigare forskning 

8.1.1.1 Lärarperspektivet 

Lärarnas förhållningssätt till formativ bedömning bygger i hög grad på Blacks och Wiliams (2009) 

fem nyckelstrategier; lärandemål tydliggörs både vid introduktionen av en ny kurs och under 

kursens gång i samband med uppgifter, muntliga och skriftliga belägg för lärande samlas in både 

under och utanför lektionstid, eleverna får både muntlig och skriftlig framåtsyftande återkoppling 

från läraren och från varandra, och det skapas förutsättningar för eleverna till att äga sitt eget 

lärande (Black & Wiliam, 2009; Wiliam, 2013). Genom detta förhållningssätt får lärarna information 

om vad eleverna lär sig, och kan skapa en effektiv lärmiljö (Wiliam, 2013, s. 65). En av lärarna utgår 

från de lärandemål som Skolverket ger, och skriver om dem till ett mer lättillgängligt sätt för 

eleverna. Det handlar om att ta reda på vad eleverna ska lära sig, syftet med det hela och hur de ska 

gå tillväga för att ta sig dit (Hattie, 2012, s. 157–158). Det är lärandet som är i fokus, och inte själva 

undervisningen. Läraren vet från början vilket resultat som önskas, och gör utifrån detta en 

bakåtkonstruktion (ibid., s. 127–128). Eleven är hela tiden i centrum där lärandet börjar och slutar 

med eleven (Timperley, 2013, s. 33). Det tycks finnas en medvetenhet kring kopplingen och 

skillnaderna mellan summativ och formativ bedömning (Lundahl, 2011, s. 157), även om det 

emellanåt är svårt att kommunicera det till eleverna så att även de förstår. 

Genom att vara tydlig med syftet för elevernas lärande, genom att till exempel studera kursmål 

och innehåll, tvingas eleverna att ta eget ansvar för sitt lärande, vilket lärarna upplever att de gör. 

Likaså medvetandegörs eleverna om sin egen utveckling när de får reflektera över sina egna och 

varandras prestationer. När eleverna får kunskap om mål för deras lärande samt var de befinner sig 

i sitt lärande ökar deras strävan för att nå målen. På det viset görs eleverna delaktiga och ges 

möjlighet att ta ett större ansvar för sin inlärning både för sin egen och för sina klasskamraters skull 

(Hattie, 2012, s. 123). Risken finns att elever inte tar till sig av den information de får vid lärarens 

respons och kamratrespons, vilket gör att de inte tar det ansvar över sitt lärande som de skulle 
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kunna. Inlärning och kunskap måste komma i första rummet, och inte den formativa bedömningen 

som sådan. Det krävs en gemensam överenskommelse mellan lärare och elever, och ett tydligt syfte 

till varför olika arbetssätt och tekniker används, men även en förståelse för skillnader som kan 

finnas i lärares och elevers uppfattningar (Wester, 2015, s. 8–9). 

Det finns möjligheter till förändring och utvecklingspotential till arbetet med formativ 

bedömning. Det som sätter gränser är de materiella förutsättningarna, och attityden till teknik och 

arbete med formativ bedömning. Om möjligheten fanns skulle L1 se att arbetet med formativ 

bedömning skulle kunna utvecklas ännu mer med hjälp av en förändring av miljön i klassrummet, 

och genom att fullt ut utnyttja den teknik som finns tillgänglig. Arbetet skulle dessutom kunna 

gynnas av en förändrad attityd till tekniken och till arbetet med formativ bedömning. Engagerade 

lärare är en viktig del, men miljön och materiella och immateriella förutsättningar är också en viktig 

del för att arbetet ska lyckas. Förbättrade förutsättningar och en ändrad attityd samt en ökad 

förståelse för arbetet är framgångsfaktorer, och där har rektorer och huvudmän en viktig roll 

(Hartell, 2015). Empiriska studier i formativ bedömning handlar ofta om hur lärare och skola på 

bästa sätt kan forma eleverna för att skapa gynnsamma utgångspunkter, men det är minst lika viktigt 

att studera hur undervisningsmiljön som elever och lärare befinner sig i kan förändras av formativ 

bedömning (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 71–72). Ett sätt att utveckla arbetet och ändra attityden till 

formativ bedömning är genom att engagera hela klassen mer, och hitta aktiviteter som både är 

effektiva och inte tar för mycket tid i anspråk (Andersson, 2015). 

8.1.1.2 Elevperspektivet 

Eleverna uppfattar arbetet med formativ bedömning som positivt, men upplevelsen av hur 

arbetet går till varierar beroende på ämne och lärare. De får nästan alltid lärandemål tydliggjorda i 

samband med kurser, men effekten av tydliggörandet varierar. Inspelningar av muntliga uppgifter 

ser de som en bra teknik för att synliggöra deras egna och varandras lärande och utveckling. Genom 

inflytande över kursmoment i undervisningen kan en anpassning göras utifrån elevernas intressen 

och val av arbetssätt, men det finns en önskan om ännu mer valfrihet. Elevernas lärande och 

kunskaper synliggörs, de blir delaktiga tillsammans med läraren och ges förutsättningar att ta eget 

ansvar för sitt lärande – precis som formativ bedömning kännetecknar (Lundahl, 2011, s. 85).  

Vad gäller feedback från läraren är det tydligt att den muntliga är att föredra, då eleverna får 

chansen att ställa frågor och läraren kan förtydliga den information som ges. Effekten av skriftlig 

feedback beror på hur den ser ut; detaljerad återkoppling med möjlighet att återarbeta texten 

upplevs som värdefullt, men ibland upplevs återkoppling vara alltför abstrakt och negativt riktad. 

Eleverna upplever att respons som ges på det de har presterat, och inte på det de inte har gjort, är 

den bästa. Ibland får de en matris som ett komplement till responsen för att förstärka förståelsen, 

och ibland får de bara betyg vilket gör att det kan vara svårt att förstå vad de gjort bra och vad som 

behöver förbättras till nästa gång. En slags feedback passar inte för allt; feedback behöver anpassas 

utifrån vilken typ av lärande det är, och vilken typ av utveckling hos eleven som vill åstadkommas. 
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Det centrala måste vara den effekt återkopplingen har, och vad eleven gör i nästa steg med den 

information som getts. Här behöver läraren både lära känna eleverna och stärka eleverna i deras 

förmåga att tillämpa återkopplingen på ett lämpligt sätt som för deras lärande framåt (Wiliam & 

Leahy, 2015, s. 141–142). Eleverna måste även få tid till att jobba med sina prestationer utifrån den 

återkoppling de fått (Gamlem & Smith, 2013). 

Även kamratbedömningar och dess effekt varierar beroende på hur den ser ut. I de fall 

klasskamraterna inte vågar vara helt ärliga ger det ingen effekt alls och upplevs meningslöst. Men 

när det väl fungerar tycker de att det är bra; de kan dra nytta av varandra och stärkas i sitt lärande 

både när de ger och får respons. Ett elevförslag är att anonymisera responsen, men det kan ändå 

upplevas som svårt. För att respons och annan formativ bedömning ska ha en bra effekt behöver 

det vara ett tryggt klimat i klassrummet, där det är tillåtet att göra misstag från både elev- och 

lärarhåll (Hattie, 2012, s. 35–36). 

Återigen upplevs bedömning av deras egna lärande bero mycket på den specifika läraren, vilket 

kan uppfattas som orättvist. Eleverna beskriver att de behöver lära känna läraren och dennes 

uppfattning om lärande innan de kan bilda sig en egen uppfattning om sitt lärande. Skillnader kan 

även bero på ämne, där till exempel naturvetenskapliga ämnen som upplevs som mer summativt, 

blir tydligare när det gäller rätt och fel. Å andra sidan kan även det upplevas som orättvist, då det 

enbart är poängen som avgör kunskapen. Här är det av betydelse att läraren har en förståelse för 

elevers uppfattningar och perspektiv till formativ bedömning. Elevernas beskrivning av att behöva 

lära känna läraren kan vändas åt andra hållet i stället, och uttryckas som ett behov av förståelse för 

deras lärande (McIntyre et al., 2005). Många gånger förlitar sig eleverna på att deras lärare är den 

som vet bäst hur arbetet ska gå till, men det är ett arbete som bör göras i samspel, och då behövs 

flera perspektiv. En bonus är chansen att elevernas engagemang ökar då deras delaktighet blir större 

(Hattie, 2012, s. 56).  

Elevernas uppfattning om att en stor del av det arbete som bedrivs med formativ bedömning 

är lärarberoende, bekräftas av tidigare forskning. som visar att det är läraren som är den viktigaste 

avgörande faktorn för ett framgångsrikt arbete (Hattie, 2012; Timperley, 2013; Wiliam, 2013). 

Lärarens förhållningssätt till formativ bedömning betyder mycket. Det handlar om att skapa en 

trygg miljö för lärande där misstag är välkomna, genom att läraren har kunskap om olika 

inlärningsstrategier. Utöver detta behövs det att läraren känner passion till sitt ämne och till 

elevernas lärande (Ingvarson & Hattie, 2008; Hattie, 2012, s. 35–36). Det är även viktigt att läraren 

är tydlig med hur arbetet med formativ bedömning går till, och syftet med att göra det, så att 

eleverna förstår att det är till för deras skull och inte för att de upplever att det är ett krav (Balan & 

Jönsson, 2014, s. 30). 

8.1.1.3 Jämförande perspektiv 

Det är tydligt att attityden till lärande och formativ bedömning betyder mycket för eleverna. En 

lärare som kan presentera sin undervisning på ett bra sätt, skapa en bra miljö i klassrummet, följa 
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upp och återkoppla till eleverna, ha en tro på att alla elever kan nå målen och kunna påverka elevers 

resultat både på ytan och djupet, är den lärare som kan göra störst skillnad (Hattie, 2012, s. 45–48). 

Rätt attityd och inställning ger förutsättningar för att arbeta med formativ bedömning på bästa sätt, 

och kan leda till positiva effekter på elevers lärande, medan arbete med formativ bedömning på fel 

sätt kan leda till negativa effekter (Jönsson, 2013, s. 9–10). Om lärare är tydliga med syftet till att 

arbeta med formativ bedömning ökar chansen att eleverna förstår att det gynnar dem, vilket ökar 

deras motivation och engagemang (Balan & Jönsson, 2014, s. 30). Ett sätt att öka förståelsen för 

elevernas uppfattning är genom att se effekten av undervisningen i stället för själva undervisningen. 

Det ger läraren ett perspektiv ur elevernas syn på undervisningen. (Hattie, 2012, s. 187–189). 

Begreppet formativ bedömning tolkas på olika sätt, både av forskare, lärare och elever. Olika 

tolkningar medför olika typer av förståelse för lärande och för syftet med formativ bedömning. 

Lärarna förstår formativ bedömning som en framåtsyftande bedömning under tiden lärandet pågår, 

som ett redskap för lärare och elever för att föra lärandet framåt. För eleverna är det inte lika tydligt 

vad begreppet handlar om. De tänker att det handlar om bedömning som är lika för alla, och att 

det har med betyg att göra. Begreppet skulle behöva definieras tydligare, så att det blir tydligt vad 

som avses och i vilket sammanhang det ska förstås – framför allt när det handlar om forskning och 

dess tillämpning i skolan (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 31, 71–72).  

Tolkning av kunskapskraven tycker eleverna är svårt, då de upplever att innebörden av kraven 

delvis är beroende av läraren. Ytterligare en svårighet ligger i att tolka de begrepp som inkluderas i 

kunskapskraven; det blir ibland abstrakt för eleverna. Det medför i sin tur svårigheter med att förstå 

återkoppling och utveckling. Detta bekräftas av den studie som Grettve med flera (2014) har gjort. 

Vad som krävs är att läraren gör konkreta kopplingar till kunskapskrav och betygskriterier i 

samband med elevernas prestationer, så att eleverna förstår vad som menas. En strategi som är 

användbar är att involvera eleverna i bedömningsprocessen. Det kan göras genom att använda olika 

typer av bedömningspraktiker där eleverna aktiveras (Grettve et al., 2014). Ytterligare något att 

tänka på är att använda ett språk som eleverna förstår, och att lärare och skolledning är tydliga och 

samstämmiga i sin kommunikation som rör lärandemål och bedömningar (Sivenbring, 2016). 

Eleverna ger en beskrivning av att syftet med undervisning och deras lärande, samt den 

formativa bedömningen, är beroende av vilken lärare och vilket ämne som avses. En del lärare ger 

till exempel tydlig och konkret respons, och en del respons upplevs som abstrakt. Likaså syftet med 

olika delar av formativ bedömning. Engagemang hos lärare är något som varierar, och eleverna 

uttrycker att en del moment verkar göras bara för att de måste göras. Wiliam gör ingen skillnad på 

de formativa bedömningspraktikerna utifrån ämne, utan alla nyckelstrategier kan anpassas och 

användas på alla ämnen och stadier. Han poängterar dock att ingen av teknikerna som ingår i 

strategierna passar för alla, men genom anpassning eller byte till en annan teknik går det att hitta 

något som passar för alla (Wiliam, 2013, s. 175). Att engagemang hos läraren och en ansvarsfull 

attityd är viktigt för elever och deras lärande bekräftas av flera studier (Hartell, 2015; Heitink et al., 

2016; Timperley, 2013). En förutsättning för att bibehålla och öka lärares engagemang är att ge 
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lärare tillräckliga förutsättningar och en ökad förståelse kring bedömning. Här spelar skolledning 

en viktig roll (Hartell, 2015). 

Det efterfrågas mer muntlig kommunikation mellan lärare och elever, så att eleverna kan förstå 

vad läraren menar med till exempel den respons de fått på en prestation. Det är viktigt att eleverna 

förstår den återkoppling de fått, så att de har någon nytta av den och kan använda den för att föra 

sitt lärande framåt. För att eleverna ska förstå responsen måste de få lära sig hur de ska ta emot 

den och hur de ska använda den för att gå vidare. Konkret respons med tydliga riktlinjer på vad 

som behöver förbättras till nästa gång ökar chansen för att eleverna kan utnyttja den och utvecklas 

(Grettve et al., 2014, s. 77–79).  Samma sak gäller för kamratbedömning, där eleverna beskriver att 

det kan vara svårt att ge kritik till sin klasskamrat. Det skulle behövas fler tillfällen att få öva på att 

ge respons och fler förslag på hur de kan gå tillväga samt hur responsen bör formuleras. Wyszynska 

Johansson (2015) kommer fram till samma sak i sin studie, där eleverna upplever att kamratrespons 

är svårt och beskriver att det inte är deras uppgift utan lärarens. Läraren måste medvetandegöra 

eleverna om återkopplingens roll i deras lärande, och behöver ge eleverna redskap för att de ska 

kunna ta emot och använda den respons de får på ett effektivt sätt (Wyszynska Johansson & Loeb, 

2015). 

8.1.2 Konsekvenser för pedagogik och för framtida forskning 

Resultaten av studien visar att det är viktigt att ha en förståelse för elevernas perspektiv av 

undervisning och deras lärande. Lärarens avsikt med formativ bedömning måste genomsyras av ett 

engagemang för lärande och ett tydligt bakomliggande syfte. Det krävs även att läraren kan anpassa 

sitt arbete utifrån den aktuella situationen och syftet. En genomgående tydlighet är viktig i alla steg. 

Denna studie bidrar till att öka förståelsen för hur både lärare och elever uppfattar och förhåller 

sig till formativ bedömning. En intressant aspekt är det möte som sker mellan lärare och elever, 

och hur uppfattningar kan variera beroende på kontext och innehåll. Utifrån tidigare forskning 

inom området är det tydligt att det finns ett behov av studier kring hur elever uppfattar lärares 

arbete med formativ bedömning, och hur effekten av undervisningen yttrar sig. Det vore värdefullt 

att göra en liknande undersökning av ett större antal lärare och elever, och på flera olika skolor på 

både grundskole- och gymnasienivå. En annan tanke är att göra en jämförelse mellan olika ämnen, 

till exempel samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga, för att se vilka skillnader som finns och 

vad det kan bero på. En undersökning av skolledningens påverkan vore även intressant att ta med 

som en aspekt av arbetet med formativ bedömning.  

8.1.3 Studiens relation till andra frågor 

Studien har delvis berört frågor som handlar om skolans organisation, samarbete och 

kompetensutbildning av lärare. Det är oundvikligt att inte ta med organisation och skolledning i 

beaktning vid förändring och utveckling av lärares arbete. Tidigare forskning visar att läraren är 

den viktigaste faktorn, men det måste även finnas en bra organisation och en stöttande skolledning 
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som står bakom lärarna i deras arbete (Timperley, 2013, s. 39). Samarbetet i lärarlaget är något som 

också kommer upp, då det är en betydelsefull del likaså (Hattie, 2012, s. 59; Holmgren, 2015). Det 

är viktigt med en genomgående samsyn i alla led och en tydlig kommunikation både internt och 

externt (Bennett, 2011; Hopfenbeck et al., 2013). Kompetensutbildning är en viktig pusselbit i 

arbetet, men det måste finnas en eftertanke kring vilken typ av utbildning som väljs och syftet med 

den (Vingsle, 2014). Vid implementering av nya tekniker och andra förändringar på skolan måste 

det ske en anpassning efter det aktuella sammanhanget, både vad gäller skolan i stort och den 

individuella läraren, elevgruppen och ämnet (Håkansson, 2011). Förändringar bör ha en 

vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet, så att skolledning och lärare inte behöver ”uppfinna 

hjulet på nytt”, men där är det viktigt att både göra anpassningar men även att ha en kritisk syn till 

forskning (Hirsh & Lindberg, 2015; Nilholm, 2013).  

8.2 Metoddiskussion  

Den initiala tanken med studien var att undersöka hur matematiklärare på gymnasiet arbetar med 

formativ bedömning, vilket ligger närmast till hands då det är den ämnesinriktning som valts för 

egen del. Vid närmare eftertanke föll valet att i stället rikta in studien mot intervjuer av 

gymnasielärare som jobbar aktivt med formativ bedömning i sin undervisning. Intervjuer av lärare 

som inte har ett formativt förhållningssätt i lika stor utsträckning hade förmodligen inte gett ett lika 

bra resultat att analysera. Nästa steg blev att lägga till intervjuer av elever, för att vidga perspektivet. 

Dessutom finns det inte lika mycket forskning ur elevperspektivet, vilket gör studien till ett 

värdefullt bidrag till forskning om formativ bedömning. Ett alternativ hade varit att intervjua elever 

om deras uppfattning gentemot de lärare som valts ut för intervjuer, men det hade gett ett mer 

begränsat resultat. I stället fick eleverna möjlighet att prata mer öppet och allmänt kring sina 

uppfattningar, utan att binda dem till en specifik lärare. På det viset gjordes även jämförelser utifrån 

olika lärare och ämnen, vilket gav en intressant infallsvinkel till analysen. 

Första steget efter formulering av syfte och forskningsfrågor var att samla in empiriska data och 

göra en analys utifrån dessa, därefter gjordes studier av tidigare forskning. Det blev tydligt under 

inläsning av tidigare forskning att en annan inriktning förmodligen delvis hade gjorts med mer 

kunskap om tidigare studier, till exempel vad gäller elevperspektivet och det jämförande 

perspektivet. Å andra sidan kan det vara bra att inte vara för influerad av andra forskares resultat, 

så att den egna studien blir ett nytt bidrag till forskningen med egna tankar och slutsatser, och 

därefter insatt i ett större sammanhang i relation till annan forskning. 
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9. Konklusion 

Denna studie har haft för avsikt att undersöka hur två gymnasielärare och sju elever i årskurs 3 på 

gymnasiet förhåller sig till och uppfattar arbetet med formativ bedömning i undervisningen. 

Dessutom har en jämförelse gjorts utifrån det empiriska material som samlats in, för att hitta 

gemensamma teman med likheter och skillnader. De slutsatser som kan dras av studien är följande:  

 

 Lärarna arbetar med ett aktivt formativt förhållningssätt utifrån Black och Wiliams fem 

nyckelstrategier. Sammantaget handlar det om att eleverna ska känna att de äger sitt 

lärande och att de förs framåt i sitt lärande. Lärandemål tydliggörs för eleverna och de får 

vara delaktiga i att komma på uppgifter, belägg för lärande samlas in både under och 

utanför lektionstid, eleverna får både skriftlig och muntlig återkoppling från läraren och 

från varandra samt medvetandegörs om sitt eget lärande genom bland annat reflektioner 

över sitt eget lärande. 

 Eleverna ges möjlighet till att ta ansvar över sitt eget lärande genom att till exempel göras 

delaktiga i val av innehåll i olika kursmoment och delaktiga i sin utveckling, vilket lärarna 

upplever att de i stor utsträckning är. Vid återkoppling från läraren ges eleverna möjlighet 

att ta ansvar för sitt lärande och komma fram till nästa steg, men då krävs även att 

eleverna förvaltar återkoppling på rätt sätt, vilket ibland upplevs som en svårighet. 

 Utveckling av arbetet med formativ bedömning upplevs av lärarna vara möjligt i stor 

utsträckning. Begränsningar handlar delvis om materiella förutsättningar, såsom digital 

teknik och möblering, men i ännu större utsträckning handlar det om attityd till tekniken 

och arbetet med formativ bedömning, både hos lärare och elever. 

 Det formativa förhållningssättet är tydligt för eleverna, och de uppfattar de formativa 

inslagen som positiva. Det är tydligt att det finns stora variationer i arbetet, och att det 

beror mycket på läraren och ämnet hur det ser ut. Eleverna önskar en ökad tydlighet kring 

lärandemål och återkoppling. Det gör att de föredrar muntlig återkoppling, så de kan få en 

chans att reda ut frågetecken. Kamratrespons upplevs som ett värdefullt inslag, men det 

är inte alltid det faller ut som tänkt, vilket drar ned intrycket. Något annat som önskas är 

en ökad valfrihet kring kursmoment, och det framkommer att eleverna skulle vilja att det 

fanns en samsyn kring bedömning och lärande hos lärarna, så att de inte först behöver 

lära känna läraren för att veta vad den önskar. 

 En jämförelse av lärarnas och elevernas uppfattningar visar enligt studien att syftet med 

formativ bedömning inte är tydligt alla gånger. En viktig del i det hela är den 

kommunikation som sker mellan lärare och elever vad gäller återkoppling och 

kunskapskrav, där det finns motsättningar kring betyg och respons. Den information som 

ges måste ha som syfte att föra lärandet framåt, men eleverna önskar ofta få en summativ 

bedömning i stället. Kunskapskraven är ibland svårtolkade, och gör att tolkningar upplevs 

ligga hos läraren, vilket ytterligare ökar fokus på betyg i stället för kunskap. Det måste 
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finnas en tydlighet och ett engagemang bakom lärandet. Syftet med den formativa 

bedömningen behöver tydliggöras, och eleverna måste få vägledning i sitt arbete med 

bedömning av både sitt eget och varandras lärande. 
 

Sammantaget verkar ledord för studien och dess resultat vara kommunikation, tydlighet, förståelse, 

syfte och engagemang. Formativ bedömning bygger på olika strategier och tekniker, men kärnan i 

det hela är ett förhållningssätt där ledorden ovan måste lysa igenom. Det måste finnas en tydlig 

vilja och ett helhjärtat engagemang både hos skolledning, lärare och elever. Det handlar om en 

medveten reflektion över både kunskap och lärande, och ett medvetet förhållningssätt till synen på 

lärare och elever. Elever ska lotsas in i att ta ansvar för sitt eget lärande och känna att de har makten, 

men till sin hjälp behöver de både varandras och lärares stöd. Det är effekten av undervisningen 

och lärandet som bör komma i första hand, där formativa bedömningen är ett redskap för att göra 

det så framgångsrikt som möjligt. Det framgångsrika lärandet handlar inte heller bara om 

ämneskunskap, utan om ett socialt lärande också, där elever ska ges möjlighet att växa på flera olika 

plan som samhällsmedborgare.  
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resultat.  
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Till lärare och elever vid skolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 
Studien, som kommer att handla om formativ bedömning, kommer att utföras inom ramen för 

ett examensarbete. Studien utförs av Marie Målberg som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas, samt att intervjun kommer att analyseras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag medverkar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

 

Mitt namn: ……………………………………………. 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanketten lämnas till Marie Målberg 
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Bilaga 3. Intervjuguide till lärare 

 1 Formativ bedömning 

 

1.1 Formativ bedömning i allmänhet 

1.1.1 Hur definierar du formativ bedömning?  

1.1.2. Är formativ bedömning något som alla lärare på skolan aktivt jobbar med? 

1.1.3 Finns det ett samarbete i lärarlaget kring formativ bedömning?  

 

1.1 Formativ bedömning i ditt arbete 

1.4. På vilka sätt jobbar du med formativ bedömning? 

1.5 På vilka sätt skapar du lärandeaktiviteter som ger stöd för lärandet? (Ex. diskussioner, frågor, 

aktiviteter, uppgifter o s v) (2) 

1.6 Vilka fördelar finns det? Ge något konkret exempel på något positivt. 

1.7. Vilka nackdelar finns det? Ge något konkret exempel på något som varit svårt. 

 

2 Formativ bedömning i förhållande till eleverna (enligt Wiliams strategier) 

2.1 På vilket sätt görs lärandemålen och betygskriterierna tydliga för eleverna? (1) 

2.2 Upplever du att eleverna förstår intentionerna med undervisningen? (1) 

2.3 På vilka sätt och hur ofta ger du feedback till eleverna i syfte att föra deras lärande framåt? (3) 

2.4 Brukar eleverna få ge varandra respons (kamratbedömningar)? På vilka sätt? Vad är syftet? (4) 

2.5 Upplever du att eleverna tar till sig av den feedback och respons som de får av dig och av 

varandra? På vilket sätt? 

2.6 Upplever du att eleverna är medvetna om sitt eget lärande? På vilket sätt? (5) 

 

3 Förändring och utveckling  

3.1 Finns det något du skulle vilja göra annorlunda eller utveckla i ditt arbete med formativ 

bedömning? (Oavsett resurser och tid.)  

3.2 Vad har du för möjlighet att påverka för att förändra/utveckla arbetet med formativ 

bedömning? 

3.3 Får du chansen att fortbilda dig för att hålla dig uppdaterad och prova nya metoder?  

3.4 Undersöker du andra tillvägagångssätt på egen hand eller tillsammans med andra lärare? 

(Genom media, ny forskning, olika forum m.m.)  
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Bilaga 4. Intervjuguide till elever 

Vad vet ni om formativ bedömning? 

 
1 Lärandemål och betygskriterier 

1.1 Brukar ni få kursens syfte, lärandemål och kunskapskrav förklarade för er? Hur? 

1.2 Är ni medvetna om vilka lärandemål en arbetsuppgift/ett moment avser när den/det 

introduceras? 

2 Lärande klassrum 

2.1 Brukar ni ha diskussioner eller uppgifter som handlar om ert lärande? Hur brukar det gå till? 

2.2 Brukar ni få ge respons till läraren angående undervisningen? Hur går det till? 

2.3 Känns det som ni har inflytande över undervisningen? Hur? 

2.4 Hur skulle ni vilja att arbetet med formativ bedömning gick till om ni fick göra något 

annorlunda? 

3 Feedback 

3.1 På vilka sätt brukar ni få feedback från läraren? 

3.1 Hur upplever ni den respons som läraren ger? 

3.2. Förstår ni syftet med responsen och hur ni ska ta tillvara den? 

3.3 Finns det några fördelar/nackdelar med den typen av respons? På vilket sätt? 

3.4 Blir ni mer/mindre eller inte alls motiverade av responsen? 

4 Undervisningsresurs för varandra 

4.1 Arbetar ni med kamratbedömning på något sätt? Beskriv hur! 

4.2 Hur upplever ni i så fall den feedback ni får av varandra? 

4.3 Vad upplever ni är syftet med att ha kamratbedömning? 

4.4 Fördelar/nackdelar? 

5 Ägare av sitt eget lärande 

5.1 På vilket sätt upplever ni att ni kan bedöma er egen kunskap utifrån lärandemål och 

kunskapskrav? 

5.2 Upplever ni att formativ bedömning gör att ni utvecklas mot lärandemålen? 
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Bilaga 5. Fältschema Svenska 2 

 Centralt innehåll Syfte Kunskapskrav 

T
A

L
A

 

Muntlig framställning av 

utredande och 

argumenterande slag i och 

inför grupp. Användning av 

presentationstekniska 

hjälpmedel som stöd i muntlig 

framställning. 

 

Eleverna utvecklar 

kunskaper om muntlig 

kommunikation som behövs 

i arbetslivet och för vidare 

studier. 

 

Eleverna värderar andras 

muntliga framställningar 

och texter samt bearbetar 

sina egna muntliga 

framställningar och texter, 

efter egen värdering och 

andras råd. 

 

Eleven kan, i förberedda samtal och 

diskussioner, muntligt förmedla 

argument, egna tankar och åsikter samt 

genomföra muntlig framställning inför 

en grupp. Språk och stil är anpassade 

till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan i 

argumentation formulera en tes, och ge 

argument till stöd för den. 

 

Vidare kan eleven använda något 

presentationstekniskt hjälpmedel. 

 

S
K

R
IV

A
 

Uppbyggnad, språk och stil i 

olika typer av texter samt 

referat och kritisk granskning 

av texter. Skriftlig 

framställning av utredande 

och argumenterande texter. 

Normer och stildrag som hör 

till dessa texttyper. 

 

Eleverna utvecklar 

kunskaper om skriftlig 

kommunikation som behövs 

i arbetslivet och för vidare 

studier. 

Eleverna utvecklar sin egen 

språkförmåga och tillägna 

sig de språkliga redskap 

som krävs för vardags- och 

samhällsliv. 

Eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man 

söker, sammanställer och 

kritiskt granskar 

information från olika 

källor. 

 

Elever kan samla, sovra och 

sammanställa information från olika 

källor och kan med utgångspunkt från 

detta skriva utredande och 

argumenterande texter. Texterna är 

anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan i 

argumentation formulera en tes, och ge 

argument till stöd för den. 

Eleven kan tillämpa regler för citat- och 

referatteknik och följer i huvudsak 

skriftspråkets normer för språkriktighet. 

 

S
P

R
Å

K
 

Svenska språkets 

uppbyggnad, dvs. hur ord, 

fraser och satser är uppbyggda 

samt hur de samspelar i 

grammatiken. 

 

Eleverna utvecklar sin egen 

språkförmåga och tillägna 

sig de språkliga redskap 

som krävs för vardags- och 

samhällsliv. 

Eleven kan utifrån språkexempel 

redogöra för hur olika typer av satser, 

fraser och ord i svenska språket är 

uppbyggda och samspelar med varandra 

i grammatiken. 

 

Språkförhållanden i Sverige 

och övriga Norden, till 

exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter. 

 

Eleverna utvecklar 

kunskaper om det svenska 

språket, dess uppbyggnad 

och ursprung samt 

reflekterar över olika typer 

av språklig variation. 

Eleven kan redogöra för några aspekter 

av språksituationen i Sverige och övriga 

Norden. 

 

L
IT

T
E

R
A

T
U

R
 

Svenska och internationella 

författarskap, såväl kvinnliga 

som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även 

inkluderar teater samt film 

och andra medier, från olika 

tider och epoker. Dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på 

originalspråk. 

Relationen mellan 

skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats 

Eleverna använder 

skönlitteratur och andra 

typer av texter samt film 

och andra medier som källa 

till självinsikt och förståelse 

av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och 

föreställningsvärldar. 

Eleverna möter olika typer 

av skönlitteratur och andra 

typer av texter samt sätter 

innehållet i relation till egna 

Eleven diskuterar översiktligt stil, 

innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap från 

olika tider och epoker utifrån några få 

centrala litteraturvetenskapliga begrepp. 

Eleven ger exempel på litterära 

verkningsmedel, och diskuterar hur de 

skönlitterära verken förmedlar idéer och 

känslor samt sätter dessa verk och 

författarskap i relation till förhållanden 

och idéströmningar i samhället. 
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av förhållanden och 

idéströmningar i samhället 

och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen. 

 

erfarenheter, intressen och 

den egna utbildningen. 

Skönlitterära verkningsmedel. 

Centrala 

litteraturvetenskapliga 

begrepp och deras 

användning. 

 

Eleverna ska i 

skönlitteraturen se såväl det 

särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och 

rum. 

 

Eleven ger exempel på litterära 
verkningsmedel, och diskuterar hur 
de skönlitterära verken förmedlar 
idéer och känslor. 

 

 


