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Sammanfattning 

Formativ bedömning är ett centralt begrepp inom den svenska skolan idag. Att skapa en 
undervisning där eleverna får möjlighet att utvecklas och skapa en förståelse och motivation för 
lärandet är en av lärarnas viktigaste arbetsuppgifter. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från 
Paul Black och Dylan Wiliams fem nyckelstrategier som ingår i en formativ bedömningspraktik. 
Dessa fem nyckelstrategier har förtydligats av Dylan Wiliam och Marnie Thompson som 
framställer strategierna i det ramverk som visas i studiens teoretiska utgångspunkt. Syftet med 
studien är att undersöka svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ 
bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever. Metoden som har använts i denna studie är 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes på åtta lärare som undervisar i årskurserna f-3 i två 
kommuner i Mellansverige. Av studiens resultat framkommer att det finns en mängd problem och 
svårigheter med att arbeta formativt med elever i årskurserna f-3. Vidare visar resultaten att lärarna 
upplever en mängd svårigheter och problem. De två största svårigheterna som lärarna upplevde 
var att lyckas ge återkoppling till eleverna som för lärandet framåt samt att aktivera eleverna som 
ägare av sitt eget lärande. Att lärarna ansåg att det var svårt att ge eleverna återkoppling var på 
grund av tidsbristen och att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande menade lärarna var 
svårt då på grund av elevernas ålder.  
 
Nyckelord: Bedömning, bedömning för lärandet, formativ bedömning, nyckelstrategier, problem 
och svårigheter.  
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1. Inledning 

Som blivande lärare förväntas vi att bedöma elevernas prestationer och hur vi som lärare ska gå till 
väga under bedömningen har vi fått läsa om under vår studietid på grundlärarprogrammet på 
Uppsala universitet. Under vår studietid och i synnerhet under kursen bedömning och utvärdering 
har vi fått läsa om formativ bedömning. Vi har även fått ta del av formativ bedömning under andra 
kurser och uppfattar att formativ bedömning är något som är modernt och väldigt viktigt för oss 
som blivande lärare att behärska. Vi tycker båda att formativ bedömning är mycket intressant och 
den kurslitteratur och forskning som vi fått läsa lyfter formativ bedömning som ett effektivt 
bedömningssätt som hjälper eleverna att nå kunskapskraven i skolan. Formativ bedömning sker 
under inlärningsprocessen och förtydligar var eleverna befinner sig i förhållande till målen. Under 
bedömningskursen diskuterade vi hur den formativa bedömningen ska gå till i praktiken och vi 
anser att det kan finnas många svårigheter och problem med att lyckas med en effektiv formativ 
bedömning som lärare. Med denna problematik vill vi därför i denna studie undersöka svårigheter 
och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 
upplever. Detta kommer undersökas med kvalitativa intervjuer av lärare som arbetar i årskurs f-3.  

1.1 Arbetsfördelning 

I följande avsnitt presenteras arbetsfördelningen av studiens olika delar. Trots att arbetsfördelning 
gjorts så har vi tillsammans skrivit på samtliga delar och bearbetat texten tillsammans. Genom att 
vi varje dag suttit tillsammans i samma rum och skrivit har vi kunnat diskutera och tillsammans 
kommit fram till hur och vad vi skulle skriva i samtliga delar i studien. När studiens empiri samlades 
in delades intervjuerna samt transkribering upp. Niklas intervjuade lärare 1, lärare, 2, lärare 3 och 
lärare 7 samt transkriberade dessa intervjuer. Aksel intervjuade lärare 4, lärare 5, lärare 6 och lärare 8 
samt transkriberade dessa intervjuer.  
 
Bakgrunden har skrivits och bearbetats tillsammans genom att vi båda har läst samtliga referenser 
och gemensamt kommit överens om vad vi skulle skriva. Aksel ansvarade för avsnittet tidigare 
forskning. Trots detta har vi båda läst och diskuterat samtliga avhandlingar och gemensamt kommit 
fram till hur den tidigare forskningen skulle framställas. Niklas ansvarade för studiens teoretiska 
utgångspunkt och även här har vi gemensamt läst och diskuterat det material vi använt oss av. 
Studiens metodavsnitt ansvarade Aksel för men har tillsammans med Niklas skrivit och diskuterat 
hur detta avsnitt skulle utformas. Studiens syfte och frågeställningar har gemensamt arbetats fram 
för att vi ska vara överens om vad studien skulle undersöka.  
 
Vidare har vi gemensamt analyserat den insamlade empirin för att vi skulle vara överens om de 
tolkningar och slutsatser som gjorts av den insamlade empirin. Avsnittet resultat i studien delades 
sedan upp och Niklas ansvarade för rubrikerna nyckelstrategi 1, nyckelstrategi 3 och övriga 
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svårigheter med formativ bedömning. Aksel ansvarade för rubrikerna nyckelstrategi 2, 
nyckelstrategi 4 och nyckelstrategi 5. I avsnittet diskussion och konklusion förde vi en öppen 
diskussion och den har skrivits med lika ansvar. Detta gjorde vi för att vi kände att denna del blev 
bättre om vi båda skrev den tillsammans med lika ansvar.  

2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs vad bedömning i skolan innebär och en historisk tillbakablick över hur 
skolan arbetat med bedömning. I Kapitlet lyfts också vad dagens styrdokument säger om 
bedömning i skolan.  

2.1 Bedömning 

Enligt svenska akademins ordbok innebär bedömning ett värderande utlåtande över något som 
vanligen grundats på sakliga överväganden (SO, 2009).   
 
Ann-Christine Vallberg Roth menar att bedömning är ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt 
och att detta begrepp är föränderligt över tid och rum. Bedömning kan innebära att man som lärare 
uppskattar, värderar, jämför eller betygsätter någon eller något (Vallberg Roth, 2016, s. 55).  
Anders Jönsson och Christina Odenstad beskriver bedömning i teorin som en tolkning av elevers 
prestationer i förhållande till någonting. Detta någonting kan variera beroende på situation men 
kan vara att elevernas prestationer ställs i förhållande till varandra, då handlar det alltså inte om att 
ta reda på elevernas kunskap utan fokus ligger på att se hur elevprestationen står sig i jämförelse 
med övriga elever. Författarna menar också att bedömning kan vara att jämföra sig med sina egna 
tidigare resultat eller som för lärare i dagens bedömningssystem där elevers prestationer ska ställas 
mot färdigt formulerade kunskapskrav (Jönsson & Odenstad, 2014, s. 9).  
 
Inom bedömningsforskningen används ofta begreppen summativ och formativ bedömning. Alli 
Klapp beskriver summativ bedömning som bedömning av lärande och formativ bedömning som 
bedömning för lärande och menar att begreppen kan kopplas till olika metoder för bedömning. 
Dock poängterar Klapp att det som skiljer den summativa bedömningen från den formativa är 
syftet som bedömningen ska användas till (Klapp, 2015, ss. 15–16). Vallberg Roth talar likt Klapp 
om att fokus inom bedömningsforskningen riktas mot formativ och summativ bedömning och 
hänvisar till Paul Black och Dylan Wiliam som beskriver summativ bedömning som en värdering 
av vad eleven har lärt sig efter en aktivitet. Black och Wiliam beskriver även den formativa 
bedömningen som en värdering av det som sker under lärandesituationen och hjälper eleven att 
komma framåt i sin utveckling (Vallberg Roth, 2016, s. 55). 
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2.1.1 Historiskt perspektiv på bedömning 

Enligt Christian Lundahl och Maria Folke Fichtelius är bedömningsdebattens omfattning så pass 
stor idag på grund av att skolan gått från en regelstyrning till mål- och resultatstyrning (Lundahl & 
Folke Fichtelius, s. 11, 2016). Vidare skriver författarna att synen på bedömning under de senaste 
fyrtio åren har förändrats från att vara ett sätt att fungera som ett grundläggande redskap för att 
utveckla och ändra utbildningen till att bli ett verktyg för kontroll av normer och regler i syfte för 
att styrka politiska beslut (ibid, s. 95). Även professorn i pedagogik Ninni Wahlström diskuterar 
bedömningen utifrån ett svenskt historiskt perspektiv och hänvisar till Eva Forsberg och Viveca 
Lindberg som menar att några bedömningspraktiker har följt med genom åren. Dessa praktiker är 
muntliga och skriftliga läxförhör, diagnostiska prov, skriftliga prov och tester i olika slag. Då synen 
på elevernas kunskapande förändrats till att varje enskild elev tar ansvar för sitt eget lärande har 
nya bedömningsformer tillkommit. Dessa nya bedömningsformer är till exempel portfolio, 
loggböcker och pedagogisk dokumentation. Vidare skriver Wahlström att de målrelaterade 
bedömningspraktiker som präglat det svenska skolsystemet sedan 1990 – talet gjort att elevernas 
kunskapsresultat på ett tydligare sätt blivit en mer grundläggande del i styrningen av skolan 
(Wahlström, 2016, ss. 172 – 173). Lundahl skriver att bedömningens roll tydligt förändrats parallellt 
med läroplanernas nya kunskapssyner. Lundahl hävdar att 1980 års läroplan ska relatera till 
elevernas erfarenheter oavsett bakgrund. Läroplanen 1980 var också målstyrd där målen kopplades 
ihop med centrala begrepp inom skolans ämnen. När denna förskjutning skedde påverkades 
konstruktionen av skolans centralprov och standardprov. Proven utgick istället från elevernas 
erfarenhetsvärld och hade ett helhetssammanhang istället för stoff (Lundahl, 2011, s. 49).  
 

2.1.2 Bedömning idag  

Enligt Lundahl lyfter dagens läroplan lgr11 kunskap i handling som en central kunskapsform. 
Vidare menar Lundahl att skolan instrueras att stimulera kunskap som handling och bedöma den 
utefter situationen där eleven befinner sig. Kunskapen i lgr11 betraktas därför, enligt Lundahl, som 
situationsbunden, funktionell och kulturell och med anledning till detta måste skolans bedömningar 
främja produktiva kunskaper och aktiviteter samtidigt som bedömningarna bör vara av hög kvalitet 
(Lundahl, 2011, s. 50).  
 
Enligt Lgr11 uttrycker betyget vad den enskilde eleven har presterat i jämförelse med de nationella 
kunskapskraven för respektive ämne. De ämnesspecifika kunskapskraven beskriver olika 
betygssteg som kan fungera som stöd för betygssättningen. Samtidigt beskriver Lgr11 att skolans 
mål är att eleverna utvecklar sin förmåga att själva bedöma sina egna prestationer.  
Lgr11 presenterar fyra riktlinjer för hur lärare bör arbeta med bedömning: 
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•  Genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga 

och sociala utveckling,  

•   utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,  

•  med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat 

och utvecklingsbehov, och  

•   vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de 

nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper (Skolverket, 2018, 

s. 16). 

 
I en artikel skriven av Fredrik Wallin som publicerades på Skolvärldens hemsida den 14e juni 2017 
beskriver skribenten att formativ bedömning är positivt för elever men svårt för lärare att 
genomföra. I artikeln intervjuas forskaren Charlotta Vingsle som i sin avhandling kommit fram till 
att användandet av formativ bedömning i matematikundervisningen är svår för lärare att 
genomföra. Vingsle menar även att om eleverna ska få möjlighet att äga sitt eget lärande måste 
eleverna få tydligare undervisning i hur de går tillväga (Wallin, 2017). Med hänsyn till studiens 
bakgrund och i synnerhet Vingsles problematisering angående lärarnas svårigheter med formativ 
bedömning vill vi i denna studie undersöka svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna 
i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever.  

3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras relevant forskning om problem och svårigheter med formativ 
bedömning.  

3.1 Klassrummet som en svårighet i formativ bedömning 

Erika Boström har undersökt om matematiklärare i kommunen använder sig av formativ 
bedömning och om de gör det, hur använder de formativ bedömning samt vilka förutsättningar 
för att implementera formativ bedömning i sin praktik som högstadielärarna upplevde som viktiga 
och vilka hinder för förändring de upplevde. För att samla in empiri har Boström använt sig av 
observationer, intervjuer och öppna frågor i enkäter. De hinder som lärarna upplevde var tid, att 
lärarna skulle implementera en ny kursplan samtidigt som de skulle implementera formativ 
bedömning, svårigheter att förändra sitt tidigare sätt att undervisa och hur situationen i klassen såg 
ut (Boström, 2017, s. 29 & 52). Boström menar att lärarna använde formativa 
bedömningsaktiviteter men att det finns möjlighet för en mer utvecklad formativ klassrumspraktik. 
På gruppnivå använde sig lärarna av formativa bedömningsaktiviteter inom samtliga 
nyckelstrategier och använde metoder för att anpassa undervisningen utifrån elevernas lärande. 
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Enligt Boström gjordes många anpassningar av undervisningen till gruppens lärandebehov utifrån 
informationen från några få elever och i flera fall anpassades undervisningen med endast en elev åt 
gången. Möjligheten till att utveckla den formativa klassrumspraktiken utgår från att det är vanligt 
att lärarna många gånger endast samlar information om några få elevers kunnande och inte från 
samtliga elever i klassen (ibid, s. 74). Boström menar även att studiens resultat indikerar på att de 
lärare som införlivade få formativa bedömningsaktiviteter stötte på större hinder på grund av 
situationen i klassen, till exempel att lärarna hade fler elever än tidigare (ibid, s. 52). Magnus 
Levinssons har i sin avhandling undersökt vilka begränsningar och möjligheter för ett 
evidensbaserat arbete i klassrummet som framträdde i lärares erfarenheter av att skapa 
tillvägagångssätt i formativ bedömning. Avhandlingen har också undersökt vilka problem som kan 
knyta an till utvecklingen av formativ bedömning i skolan och vilka konsekvenser får lärares 
erfarenheter av svårigheter för skapandet av professionella utvecklingsprogram i skolan (Levinsson, 
2013, s. 67). Levinsson har använt sig av observationer, praktiska råd, ljudinspelningar och hjälp 
för lärarna att genomföra elevintervjuer (ibid, ss. 72 – 75). Levinssons diskuterar likt Boström hur 
lärarna upplever problem i klassrummet och menar att lärarna upplever olika sorters problem med 
formativ bedömning och att negativa situationer i klassrummet kan uppstå. En av lärarna var 
kluven till varför eleverna gjorde motstånd mot de formativa strategierna och motståndet kan 
relateras till elevernas passiva roll och strategiernas höga krav (ibid, s. 94). OECD har i en studie 
undersökt hur formativ bedömning används i praktiken i åtta olika utbildningssystem. Studien ger 
form åt konceptet formativ bedömning som praktik i dessa åtta länder. Studien har analyserat hur 
stöttningen av formativ bedömning från politiker kan utvecklas och föreslår olika sätt som politiker 
på ett bättre sätt kan ge stöd åt den vidare praktiken av formativ bedömning (OECD, 2015, s. 13). 
OECD diskuterar också svårigheter som kan uppstå i klassrummet och till exempel att storleken 
på klassen spelar roll. Enligt OECD menar de flesta lärare att formativ bedömning inte är möjlig 
att genomföra i den vanliga undervisningen på grund av att det är för många svårigheter. Lärarna 
menar att det är svårt att använda formativ bedömning i stora klasser och att det inte är möjligt att 
ge instruktioner i lägre tempo, speciellt inte när läraren ska gå igenom omfattande krav från 
läroplanen. Vidare beskriver OECD att lärarna anser att det är svårare att använda formativ 
bedömning med elever som de menar är mer utmanande (ibid, s. 69).  

3.2 Skolledare och kollegor som problem i formativ bedömning 

Lärarna i studien av Boström lyfte stödet från rektorn som en viktig faktor och stödet från 
rektorerna varierade och några lärare upplevde inget stöd alls från sin rektor. Boström menar att 
detta hände trots att rektorerna varit införstådda i projektet och varit avgörande för lärarnas 
deltagande (Boström, 2017, s. 52). OECD stärker denna aspekt och menar att skolledarnas roll var 
grundläggande för att lärarna skulle kunna skapa möjligheter att göra utmärkande och långvariga 
förändringar i deras lärande och bedömning. I många fall hade skolledarna skapat ett grund för 
förändring över flera år, skapat kollegiala strukturer och uppmanat till nyskapande. OECD menar 
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att metoder för formativ bedömning aktiverade skolledarna att ytterligare driva utvecklingen 
framåt. Skolledarna kunde också fokusera och skapa disciplin i lärarnas diskussioner om 
undervisning och lärande samt använda data från klassrummen för att inspirera till förbättring 
(OECD, 2015, ss. 69 – 70). Även Levinsson beskriver att lärarna i studien efterfrågar ett stöd som 
hjälper lärarna att handskas med svårigheter och som bör uppmuntra till kritisk reflektion 
(Levinsson, 2013, s. 94).  
 
Vidare lyfter Levinsson ytterligare en svårighet som är att andra lärare på skolan kan utgöra ett 
hinder för en annan lärares professionella utveckling på grund av olika tolkningar av formativ 
bedömning (Levinsson, 2013, s. 94). Bennett diskuterar problemet och konsekvenserna av att 
definitionen för formativ bedömning är olika. Bennett skriver i sin artikel formative assessment: a critical 
review om att ett initialt problem berörande forskning om formativ bedömning som är att den 
empiriska basen inte har en tydlig koherens. Bennett menar att detta beror på att forskare definierar 
formativ bedömning på olika sätt och beskriver de två mest använda förenklingarna av begreppet. 
Den första förenklingen är att formativ bedömning ses instrumentellt och den andra, som enligt 
Bennett är den vanligaste, innebär att formativ bedömning enbart ses som en process. När formativ 
bedömning ses som instrumentellt ligger fokus på diagnoser och provbanker och Bennett menar 
då att det som händer före och efter provtillfället bortses och viktiga förutsättningar utesluts. När 
formativ bedömning ses som enbart en process så anses prov irrelevanta så länge perspektivet är 
processinriktat. En negativ konsekvens av detta menar Bennett är att fördelarna från de 
instrumentella perspektiven utesluts. Således menar Bennett att dessa två perspektiv inte är 
paradoxala utan att en kombination av dessa behövs i formativ bedömning. Ett exempel där båda 
perspektiven införlivas är när ett prov är både framåtsyftande och processinriktat (Bennett, 2011, 
ss 6–7).  
 
OECD menar att ett av de största problemen med formativ bedömning är spänningen mellan 
klassrumsbaserad formativ bedömning av elevernas lärande och synliga summativa prov. Dessa 
summativa prov som är av stor skala nationellt eller regionalt och bedömer elevernas prestation för 
att säkerställa att skolorna uppnår en viss standard och att skolorna får eventuella konsekvenser 
om de inte uppnår standard. Enligt OECD händer det alltför ofta att dessa summativa proven som 
håller skolan ansvarig för elevernas prestationer styr vad som händer i klassrummet. Ett ytterligare 
problem som OECD lyfter är bristen på kopplingen mellan skolan och klassrummens 
tillvägagångssätt inom bedömning och utvärdering. OECD menar att alltför ofta är den 
information som samlas in irrelevant eller inte hjälpsam för lärandet. Den information som samlas 
in är genom nationella eller regionala övervakningssystem men även skolbaserad utvärdering 
(OECD, 2015, s. 24).  
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OECD menar att lärare ofta uttrycker en kluvenhet eller ett motstånd för externa summativa prov 
och att det inte finns något inom summativ bedömning som förhindrar lärare att använda formativa 
metoder. Självklart kan summativa resultat användas formativt men fortfarande har summativa 
bedömningar dominerat politikernas debatt om skolan i flertalet länder. Enligt OECD kan skolor 
som inte presterar i offentliga examinationer få stora konsekvenser som till exempel att skolan 
riskerar att läggas ner eller att lärare avskedas. OECD fortsätter diskutera summativa prov och 
menar att i miljöer där summativa prov är viktiga kan lärarna känna att de måste lära för provet 
och eleverna uppmuntras att prestera bra på proven på bekostnad av lärandemålen. De flesta 
lärarna menar att de externa bedömningarna kan vara fientliga mot formativ bedömning (OECD, 
2015, s. 24).  

3.3 Tiden som en svårighet i formativ bedömning 

I Boströms avhandling beskrivs tidsbristen som en svårighet med formativ bedömning och lärarna 
menade att tidsbristen berodde på en hög arbetsbelastning som orsakades av att de skulle 
implementera en ny kursplan (Lgr11). Konsekvensen av detta blev att lärarna upplevde att de fick 
mindre tid att planerna och införliva den formativa bedömningen i klassrummet (Boström, 2017, 
s. 52). Andreia Balan har undersökt inflytandet av formativ bedömning på elevernas 
matematikinlärning. Studien är en interventionsstudie vars syfte är att introducera en formativ 
bedömningspraktik i matematik genom att implementera de fem nyckelstrategierna i formativ 
bedömning. Studiens metoder är jämförelse av elevresultat före och efter interventionen samt 
mellan kontroll- och interventionsgrupp, elevenkäter som jämfördes före och efter interventionen 
samt semistrukturerade intervjuer (Balan, 2012, s. 47). Balan bekräftar Boströms resonemang kring 
tidsbrist och menar att detta arbetssätt skapade problem då läraren inte kunde ge eleverna den 
feedback som var nödvändig på grund av elevernas schema (ibid, ss. 138 – 139). Bennett styrker 
Boströms och Balans resultat och menar att en viktig förutsättning är tid. Bennett menar att lärare 
måste ges mer tid för att införliva praktisk förmåga och kunskap. Lärare behöver också få utrymme 
att reflektera angående sina förvärvade erfarenheter. Avslutningsvis menar Bennett att formativ 
bedömning ställer nya krav på skolsystemet. Om detta ska förändras måste det komma mer än 
endast nya metoder, nya mätinstrument och fler matriser (Bennett, 2011, ss. 18 – 19).  
 
Enligt Bennett måste formativ bedömning ses som en del av en helhet och tydligare kopplas till 
ämnesspecifik kunskap. Om formativa program inte är tillräckligt specifika menar Bennett att de 
inte blir användbara då de bara adderar en eller två saker som inte är relevanta för undervisningen. 
Bennett menar således att fundamentala förändringar saknas i provutformning, ämnesdidaktiska 
frågor och kunnande i undervisningen. (Ibid, ss. 18–19). Harry Torrances forskningsartikel har 
undersökt om olika bedömningsmetoder används eller inte och om de används, hur de påverkar 
elevers prestation och inlärning i skolformer efter grundskolan. Torrances har samlat data genom 
flera parallella fallstudier som undersökt bedömning i praktiken (Torrance, 2007, s. 283). Torrance 
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diskuterar likt Bennet synen på formativ bedömning men menar att praktiken av formativ 
bedömning förflyttat sig från bedömning av lärande till bedömning för lärande och till sist 
bedömning som lärande. Bedömning som lärande menar Torrance är när bedömningsprocesser och 
bedömningspraktiker dominerar undervisningen och att uppfylla kriterierna ersätter inlärningen. 
Vidare menar Torrance att det finns en risk att tydliggöra lärandemålen i syfte att höja elevernas 
prestationer och att nyttja bedömningskriterierna som ett stöd för olika betyg. Det blir inte lärandet 
som prioriteras utan att följa kriterierna. Studien visar att formativa strategier och metoder kan 
tappa sitt syfte om undervisningen är fokuserad på elevernas måluppfyllelse (ibid, s. 282). 

3.4 Begränsningar i forskningsöversikten 

I sökandet efter tidigare forskning har hinder påträffats eftersom ingen forskning inom formativ 
bedömning inriktar sig på årskurserna f-3. Att det finns en brist angående forskning inom formativ 
bedömning bekräftas i en rapport av Vetenskapsrådet 2015. Rapporten Formativ bedömning på 2000 
– talet är skriven av Åsa Hirsch och Viveca Lindberg i uppdrag från regeringen att kartlägga svenska 
och internationella forskningsresultat (Hirsch & Lindberg, 2015, s. 3). Författarna menar att det 
finns ett stort behov av studier som undersöker och problematiserar den formativa 
undervisningspraktiken i klassrummet (ibid, s. 73).  

4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Studiens teoretiska utgångspunkt är de 
fem nyckelstrategierna och dessa förklaras i detta kapitel.  

4.1 De fem nyckelstrategierna  

Paul Black och Dylan Wiliam ger i sin bok, Developing the theory of formative assessment, en definition av 
formativ bedömning: Bedömning fungerar formativt när bevis för elevernas 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 de skulle ha tagit 
om bevis inte funnits (Black & Wiliam, 2009, s. 9). Boken syftar till att sammanställa formativ 
bedömning med andra pedagogiska teorier samt erbjuda ett ramverk som beskriver formativ 
bedömning. Boken bidrar även till att hjälpa lärare implementera formativa praktiker mer effektivt 
(Ibid, s. 5). I boken presenterar Black och Wiliam deras tidigare arbete om formativ bedömning 
och lyfter fem typer av aktiviteter som kan användas för att göra praktiker mer formativa. Detta 
genom att tydliggöra lärandemålen för att nå framgång med eleverna, skapa givande diskussioner, 
ge framåtsyftande feedback, använda kamratbedömning och använda summativa test på ett 
formativt sätt. I boken redogör Black och Wiliam också för fem nyckelstrategier som bör ingå i 
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formativ bedömning och menar att de fem aktiviteterna kan ses som medel för att nå dessa fem 
nyckelstrategier (ibid, ss. 7 – 8). De fem nyckelstrategierna är:  

 
1.   Synliggöra lärandemålen och kriterier för framgång; 
2.   Skapa effektiva diskussioner och andra uppgifter som framhäver elevernas förståelse; 
3.   Tillhandahålla feedback som för eleverna framåt; 
4.   Aktivera eleverna som resurser åt varandra, och 
5.   Aktivera eleverna att äga sitt eget lärande.  

 
Utifrån dessa fem nyckelstrategier har Dylan Wiliam och Marnie Thompson skapat ett ramverk 
och delat in lärandeprocessen i tre delar som är vart är eleven på väg, var eleven befinner sig just 
nu och vägen till målet. Wiliam och Thompson har även delat in nyckelstrategierna i kategorierna 
lärare, kamrat och elev (Wiliam & Thompson, 2008, s. 63).  

 
 

 
Vart är eleven är på väg. 

Var eleven befinner sig 
just nu. Vägen till målet. 

Lärare 1. Klargöra lärandemål och kriterier 
för framgång. 

2. Skapa effektiva 
diskussioner och 
lärandeuppgifter i 
klassrummet som 

framkallar belägg för 
elevens förståelse. 

3. Ge återkoppling 
som för lärandet framåt.  

Kamrat 
Förstå och dela lärandemålen och 

kriterier för framgång 
4. Aktivera eleverna som instruerande resurser för 

varandra. 

Elev 
Förstå lärandemål och kriterier för 

framgång. 

 
5. Aktivera eleverna till ägare av sitt eget lärande.  

 

Figur 1. Ett ramverk för formativ bedömning utifrån figuren i Wiliam & Thompson, (2008, s. 
63).  
4.1.1 Nyckelstrategi 1 – synliggöra lärandemålen och kriterier för framgång 

Nyckelstrategi 1 handlar om att synliggöra lärandemål och kriterier för att eleverna ska nå framgång. 
Wiliam anser att antaganden inte kan göras att eleverna ska förstå lärandemålen på en gång. Wiliam 
menar att genom diskussion och reflektion kan dock eleverna förses med kunskap om vad som 
kan ses som kvalitet i arbetet. För att hjälpa eleverna att förstå lärandemålet menar Wiliam att 
eleverna kan få en uppfattning av vad som räknas som kvalitet i arbetet genom att titta på liknande 
arbeten innan eleverna själva börjar arbeta. Detta ger eleverna möjlighet att själva diskutera vad 
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som var bra med arbetet och varför, detta bidrar till att eleverna utforskar och skapar egna 
föreställningar om vad som är kvalitet (Wiliam, 2007, ss. 1075–1078).   

4.1.2 Nyckelstrategi 2 - Skapa effektiva diskussioner som framhäver elevernas förståelse 

Den andra nyckelstrategin innebär att skapa effektiva diskussioner och andra uppgifter som 
framhäver elevernas förståelse. Detta medför enligt Wiliam att lärare använder olika strategier för 
att synliggöra elevernas förståelse. Detta kan göras genom effektiva klassrumsdiskussioner där 
läraren ställer en fråga, en elev svarar på frågan och läraren sedan ger respons på elevens svar. Det 
engelska begreppet för denna typ av kunskapsutbyte kallas Initiation-Response-Evaluation eller I-
R-E (Wiliam, 2007, s. 1065). Wiliam menar att en viktig del av klassrumsdiskussioner är hur läraren 
lyssnar på elevernas svar och antyder att lärare ofta tenderar att se till korrektheten i elevsvaret och 
glömmer då bort vad de kan lära sig om elevens förståelse (ibid, s. 1068). 
 

4.1.3 Nyckelstrategi 3 - tillhandahålla feedback som för eleverna framåt 

Den tredje nyckelstrategin som är att tillhandahålla feedback som för eleverna framåt menar Wiliam 
handlar om att olika typer av feedback som ges till eleverna är olika effektiva. Den bästa typen av 
formativ bedömning menar Wiliam är stark formativ bedömning som ger eleverna information om 
det rätta svaret, en förklaring, och specifika aktiviteter eleven kan åta sig för att utvecklas. Wiliam 
menar att feedback förbättrar prestationen när den fokuserar på vad som måste göras för att 
förbättring ska kunna ske, och särskilt när den ger specifika detaljer om hur eleven ska förbättra 
sig. Wiliam gör också ett förtydligande och menar att termen feedback inte är samma sak som 
formativ bedömning utan kan ses som ett nödvändigt första steg. Feedback är dock bara formativ 
om informationen används av eleverna för att förbättra prestationen (Wiliam, 2007, ss. 1071–1075).  

4.1.4 Nyckelstrategi 4 - aktivera eleverna som resurser åt varandra 

Den fjärde nyckelstrategin syftar till att aktivera eleverna som resurser åt varandra. Wiliam lyfter 
här Slavins teori som föreslår fyra teoretiska perspektiv på kooperativt lärande och vilken effekt 
detta får på prestationen. Två av dessa perspektiv, motivationsperspektivet och det sociala 
kohesionsperspektivet fokuserar på motivationens roll. Anhängare till motivationsperspektivet menar 
att elever hjälper sina klasskamrater att lära sig för att det ligger i deras eget intresse. Eleverna kan 
endast nå sina personliga mål genom att säkerställa att alla individer i gruppen är framgångsrika. I 
jämförelse till detta menar teoretiker från det sociala kohesionsperspektivet att elever hjälper sina 
klasskamrater för att de bryr sig om gruppen (Wiliam, 2007, s. 1085). Vidare lyfter Wiliam ytterligare 
två perspektiv, utvecklingsperspektivet och det kognitivt utformade perspektivet. Dessa två perspektiv 
betonar att idén om kooperativt lärande kommer från kognitivt engagemang som skapas i mindre 
grupper. Utvecklingsperspektivets utgångspunkt kopplas starkt till Lev Vygotskjis definition om 
den proximala utvecklingszonen där en vuxen eller mer kapabel klasskamrat kan hjälpa en elev att 
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nå nästa steg i sin utveckling. Perspektivet poängterar vikten av att starka elever ska kunna inta 
rollen som instruktör för mindre starka elever. Det kognitivt utformade perspektivet lyfter i likhet 
med utvecklingsperspektivet, fördelarna med kooperativt lärande i interaktionen mellan elever. 
Skillnaden på de båda perspektiven är att det kognitivt utformade perspektivet även ser ett värde 
för eleverna som ger stöttning till klasskamrater och denna typ av interaktion inte endast är positiv 
för den som tar emot stöttningen (ibid, ss. 1085–1086).  

4.1.5 Nyckelstrategi 5 - aktivera eleverna att äga sitt eget lärande 

Den femte och sista nyckelstrategin, att aktivera eleverna att äga sitt eget lärande handlar enligt 
Wiliam om att förbättra elevernas engagemang kring att äga sitt eget lärande för att förbättra sin 
inlärning. För att göra detta menar Wiliam dels att eleverna måste vara motiverade men också 
besitta de kognitiva resurserna som krävs för att åstadkomma detta. Ett centralt begrepp menar 
Wiliam är självreglering och hänvisar till Boekaerts, Maes och Karolys definition. Självreglering är 
enligt definitionen en process bestående av flera nivåer och komponenter som påverkar den 
kognitiva förmågan och handlingen hos eleverna likväl som egenskaper i miljön för att modulera 
nyttan med någons lärandemål. Enligt Wiliam så blir det svårt för elever som saknar självreglering 
att ta kontroll över sitt eget lärande (Wiliam, 2007, ss. 1078–1079).  

5. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i 
formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever.  

 
Utifrån studiens syfte kommer vi utgå ifrån tre frågeställningar: 

1.   Vilken eller vilka nyckelstrategier upplever lärare är svårast att genomföra? 
2.   Vilka problem och svårigheter säger sig lärare uppleva med formativ bedömning i 

undervisningen?  
3.   I vilka undervisningssituationer säger sig lärare stöta på problem och svårigheter med 

formativ bedömning?  
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6. Metod 

Studiens metod för att samla empiri är kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa metoden lämpar sig 
för denna studie då syftet är att undersöka svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna 
i formativ bedömning som lärare i årskurserna f-3 upplever. Jan Trost menar att kvalitativa 
intervjuer ger ett rikt material med spännande mönster och uppfattningar (Trost, 1997, s. 7). Alan 
Bryman stärker Trosts beskrivning av kvalitativa intervjuer och menar att de används för att ta reda 
på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Vidare beskriver Bryman att 
semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har relativt bestämda teman som ska beröras i 
intervjun och att detta kallas intervjuguide. Trots en intervjuguide har den intervjuade stor 
möjlighet att forma svaret på sitt eget sätt. Frågorna ska enligt Bryman i stort sett ställas i samma 
ordning och med samma ordalydelse (Bryman, 2008, ss. 413, 415). Med hänsyn till Brymans 
beskrivning av semistrukturerade intervjuer användes en intervjuguide (se bilaga 3) som bestod av 
cirka 15 frågor där den intervjuade gavs öppna svarsmöjligheter. Intervjuerna utgick från studiens 
intervjuguide och frågorna ställdes i samma ordning och i stort sett med samma ordalydelse.  

6.1 Urval  

I denna studie har åtta lärare som undervisar i årskurs f-3 medverkat. De lärare som medverkat 
kommer från fem olika skolor och två olika kommuner i Mellansverige. Då studiens syfte är att 
undersöka svårigheter och problem med de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning som 
lärare i årskurserna f-3 upplever, krävdes det att urvalet bestod av lärare som undervisar i 
årskurserna f-3 och därför är studiens urval målinriktat. Bryman beskriver målinriktat urval och 
menar att detta är ett taktiskt val då urvalet och forskningsfrågorna har en överensstämmelse. 
Vidare menar Bryman att forskarna gör ett urval utifrån personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna (Bryman, 2008, s. 434). De lärare som kontaktades var lärare som vi hade 
kännedom om och som vi visste undervisade i f-3. Kontakten skedde via mail där vi meddelade 
vår intention samt bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1). De lärare som ville ställa upp i 
studien tog kontakt med oss på mail och vi bestämde tid, datum och plats för intervjun. Samtliga 
intervjuer ägde rum på den intervjuades skola.  

6.2 Genomförandet  

Genomförandet av intervjuer skedde på lärarnas skola, på platser där inspelningen kunde ske 
utefter bästa möjliga förutsättningar. Bryman poängterar att det är viktigt att intervjuerna sker i en 
miljö utan störande ljud för att ljudupptagningen ska bli så bra som möjligt och att den intervjuade 
inte ska känna att någon kan höra vad den säger (Bryman, 2008, s. 241). Studiens intervjuguide (se 
bilaga 3) innehåller 15 stycken frågor där vissa frågor innehåller följdfrågor. Intervjuerna avslutades 
också med tre frågor som är kopplade till modellen för formativ bedömning (se figur 1). Frågorna 
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som ställdes är utformade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Frågorna är tillika 
kopplade till studiens teoretiska utgångspunkt för att på ett tydligt sätt få en genomgående 
koherens. Samtliga intervjuer som gjordes spelades in via telefon för att sedan transkriberas och 
analyseras. Bryman menar att när kvalitativa intervjuer görs så är forskarna intresserade av vad den 
intervjuade säger och att inspelning av intervjuerna tar bort störande moment som att skriva 
anteckningar. Vidare lyfter Bryman en konsekvens av att spela in intervjuerna och det är att den 
intervjuade kan uppleva en oro för att det dem säger spelas in och bevaras (ibid, s. 428). 
Intervjuerna som gjordes i studien pågick mellan ca 13 minuter och 47 minuter. Att intervjuerna 
kan skilja så mycket i tid är också något som Bryman diskuterar och menar att kortare intervjuer 
inte behöver betyda att de inte är lika bra som de längre (ibid, s. 429).  

6.3 Dataanalys  

Det insamlade materialet från intervjuerna transkriberades genom att noggrant lyssna igenom det 
inspelade materialet och skriva ned vad som sas i intervjuerna. Sedan analyserades materialet och 
analysmetoden som användes var tematisk analys. Enligt Bryman är tematisk analys ett sökande 
efter teman och det finns inga tydliga tekniker som måste genomföras utan den viktigaste 
aktiviteten är sökandet efter teman (Bryman, 2008, s. 528). Med Brymans resonemang i åtanke 
började sökandet efter teman i det transkriberade materialet. För att få en fortsatt koherens i studien 
blev studiens teman de fem nyckelstrategierna, som beskrevs i studiens teoretiska utgångspunkt. 
Efter detta gjordes en genomgång av varje transkriberad intervju och de fem olika 
nyckelstrategierna fick varsin färg. Sedan färgmarkerades delar av texten i transkriberingarna utefter 
den nyckelstrategi som texten passade in efter. Sedan sammanställdes materialet för varje 
nyckelstrategi så att allt material som passade in i till exempel nyckelstrategi 1 samlades i ett separat 
dokument. För att analysen skulle följa studiens syfte och frågeställningar på ett tydligt sätt 
analyserades sedan det sammanställda materialet för varje nyckelstrategi och svårigheter och 
problem för varje nyckelstrategi eftersöktes. De svårigheter och problem som lärarna beskrev att 
de upplevde presenterades sedan i resultatet och citat användes för att på ett tydligt sätt framhäva 
hur lärarna uttryckte sig. De svårigheter och problem som lärarna sa sig uppleva men som inte 
kunde passa in under någon av de fem nyckelstrategierna presenteras under rubriken övriga 
svårigheter och problem med formativ bedömning.  

6.4 Etiska överväganden  

I studien har det gjorts etiska överväganden gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och 
anonymitet för de personer som blivit intervjuade. Enligt Bryman innebär informationskravet att 
forskarna ska förmedla studiens syfte för de berörda personerna. Detta inkluderar att personerna 
som ställer upp på att bli intervjuade vet att deras deltagande är frivilligt och att de kan hoppa av 
från studien när de vill. Personerna som deltar i studien ska också få reda på vilka moment som 
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innefattas i studien (Bryman, 2008, s. 131). Med hänsyn till detta har de medverkande i studien fått 
tillgång till ett informationsbrev (se bilaga 1) samt att de fått skriva under en medgivandeblankett 
(se bilaga 2). Både informationsbrevet och medgivandeblanketten beskriver studiens syfte, att den 
berörda deltar frivilligt samt efterföljande moment i studien. I blanketten och brevet framgår också 
hur det insamlade materialet kommer behandlas och att inga obehöriga kommer ha tillgång till 
materialet eller personuppgifterna. Bryman beskriver även tre ytterligare etiska överväganden så 
som samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att den 
deltagande i studien bestämmer själv om sitt deltagande eller inte och konfidentialitetskravet 
innebär att alla uppgifter om de deltagande personerna ska behandlas så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Det sista etiska övervägandet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som 
samlas in angående enskilda personer endast får användas i forskningens syfte (ibid, s. 132). 
Samtliga av dessa etiska överväganden har införlivats under denna studie då de deltagande tydligt 
blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt och att uppgifterna som studien samlat in 
har behandlats så att obehöriga inte får tillgång till dem och används endast för studiens syfte.  
 

6.5 Presentation av informanter  

Lärare 1 undervisar i en årkurs 2 med 26 elever. Lärare 1 har undervisat som lärare i 11 år och som 
förskolelärare i 15 år och anser sig endast ha fått lite fortbildning om formativ bedömning. 
 
Lärare 2 undervisar i en årskurs 2 med 28 elever. Lärare 2 har arbetat som lärare i 20 år och anser 
sig ha fått fortbildning inom formativ bedömning via läslyftet som just nu är aktuellt på skolan.  
 
Lärare 3 undervisar i förskoleklass som är fördelade i två klasser med 24 elever vardera. Lärare 3 
har arbetat som lärare i 6 år och fått fortbildning inom formativ bedömning genom STL som står 
för att skriva sig till läsning där eleverna börjar med att ljuda bokstäver för att sedan kunna skriva 
själva och även ge respons till varandra. 
 
Lärare 4 undervisar i en årskurs 2 med 24 elever. Lärare 4 har arbetat som lärare i 6 år och har fått 
utbildning i formativ bedömning via en intern utbildning som hållits av skolans förstelärare. 
Utbildningen som lärare 4 har fått heter skriva sig till lärande och är enligt informanten en metod 
som grundar sig i formativ bedömning.  
 
Lärare 5 undervisar i en årskurs 3 med 20 elever. Lärare 5 har arbetat som lärare i 7,5 år och har inte 
fått någon specifik utbildning inom formativ bedömning men menar att det förts dialoger 
informellt på skolan om formativ bedömning och tror att det kan ingått formativ bedömning i 
läslyftet.  
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Lärare 6 undervisar i en årkurs 2 med 29 elever. Lärare 6 har arbetat som lärare i 41 år och säger sig 
fått utbildning i formativ bedömning. Lärare 6 lyfter implementeringen av lgr11 och en webbaserad 
kurs som den utbildningen som informanten fått inom formativ bedömning. Den webbaserade 
kursen skedde i samarbete med Karlstads universitet och lärare 6 kom i kontakt med begreppet 
bedömning för lärandet samt Christian Lundahl, Carol Dweck och Dylan Wiliam. Inom den 
webbaserade kursen höll lärare 6 i träffar med andra lärare i kommunen.  
 
Lärare 7 undervisar i en årskurs 1 med 20 elever. Lärare 7 har arbetat som lärare i 11 år och har gått 
en webbkurs samt deltagit i en studiecirkel om formativ bedömning.  
 
Lärare 8 undervisar i en årskurs 3 med 26 elever. Lärare 8 har arbetat som lärare i 21 år och har fått 
kontinuerlig utbildning via kurser i formativ bedömning.  
 

7. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens bearbetade data från intervjuerna i olika teman. De teman som 
resultatet presenteras i är hämtade från studiens teoretiska utgångspunkt och är:  

-   Nyckelstrategi 1 - synliggöra lärandemålen och kriterier för framgång. 
-   Nyckelstrategi 2 - Skapa effektiva diskussioner som framhäver elevernas förståelse. 
-   Nyckelstrategi 3 - tillhandahålla feedback som för eleverna framåt. 
-   Nyckelstrategi 4 - aktivera eleverna som resurser åt varandra.  
-   Nyckelstrategi 5 - aktivera eleverna att äga sitt eget lärande. 
-   Övriga svårigheter och problem med formativ bedömning 

7.1 Nyckelstrategi 1 - synliggöra lärandemålen och kriterier för framgång 

Nyckelstrategi 1 innebär att klargöra lärandemål och kriterier för framgång och detta är något som 
de intervjuade lärare upplever en del problem och svårigheter med.  
 
Lärare 1 uttrycker att en svårighet med att klargöra lärandemålet för eleverna är att eleverna ofta 
glömmer bort målet även om målet nämns flera gånger kan det framstå som nyheter för eleverna. 
Lärare 7 upplever också svårigheter med att få eleverna att minnas lärandemålet och upplever att 
det är svårt att veta om eleverna kommer minnas eller inte. Lärare 6 talar om en svårighet i 
användandet av matriser som verktyg för att presentera lärandemål och menar att det inte är säkert 
att matrisen bidrar till ett förtydligande utan att det kan bli för mycket information för eleverna, 
speciellt för barn på lågstadiet. Både lärare 8 och lärare 6 uttrycker ålderns betydelse och menar att 
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det är svårt för eleverna när de är så små. Lärare 6 beskriver att man bör sätta upp realistiska små 
steg för eleverna och arbeta väldigt konkret med elever i den åldern. Såhär uttrycker sig lärare 6: 
 
Lärare 6: ”Det är inte säkert att den där matrisen gör att det blir bättre, det kanske blir tydligt för äldre barn men 
för yngre barn kan det bli för mycket information också”.  
 
Lärare 2, 3, 4 och 7 upplever svårigheter att förmedla undervisningens lärandemål till eleverna. 
Lärare 2 menar att det finns en svårighet i att få eleverna att förstå och att det blir viktigt som lärare 
att ge exempel och tydligt förklara vad lärandemålet är. I likhet med lärare 2 talar lärare 3 om vikten 
av att kommunicera lärandemålen på elevernas nivå. Lärare 3 anser att målen i läroplanen är väldigt 
uppstyltade och begreppstäta och att svårigheter uppstår om lärare inte förmedlar dessa på ett sätt 
som eleverna förstår. Även lärare 4 beskriver att ett problem utifrån denna nyckelstrategi är att 
lärandemålen måste brytas ner och tydliggöras för eleverna. Detta menar även lärare 7 och beskriver 
att det är svårt att bryta ned lärandemålen så att eleverna förstår syftet med undervisningen. Såhär 
beskriver lärare 7 svårigheterna med att förmedla undervisningens lärandemål:  
 
Lärare 7: ” Ibland kan det vara svårt att, om man tänker på de yngre barnen, att bryta ner dem så pass att de blir 
förståeliga. Alltså att de verkligen förstår, att göra dem enkla. För att tyvärr så är väl inte alla mål speciellt enkla 
att förstå liksom, och vad syftet är och att få barnen att förstå syftet.” 
 
Utöver att lägga tyngd i att konkretisera målen uttrycker lärare 2 ett språkmässigt problem. 
Problemet att klargöra lärandemålet kan här kopplas till att språket inte finns hos eleverna och att 
läraren i och med detta får svårt att veta om eleverna förstår eller inte.  
 
Lärare 2: ”Det är det som är svårt, framförallt här, eftersom inte språket finns på så många håll. Så jag är inte 
säker på att alla faktiskt förstår vad det är som vi förväntar oss även om vi förklararar det så vet de inte och förstår 
inte. Så det är ett problem i sig.” 
 

7.2 Nyckelstrategi 2 - skapa effektiva diskussioner som framhäver elevernas 
förståelse 

I studiens insamlade data framgår det att lärarna upplever flera svårigheter och problem med att 
skapa effektiva diskussioner och lärandeuppgifter i klassrummet som framkallar belägg för elevens 
förståelse. Den första svårigheten som lärarna upplever är tid. Detta lyfter fem av åtta lärare som 
en svårighet och menar att det är svårt att lyckas få tid till att ta reda på vad eleverna kan och var 
de befinner sig i förhållande till målen. Lärare 7 upplever att det är tidskrävande och menar att det 
krävs mer än bara korta samtal med eleverna för att lokalisera elevens kunskapsnivå. Lärare 5 
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uttrycker en önskan om att få mer tid till detta och önskar att kunna ägna mer tid åt varje enskild 
elev, detta uttrycker lärare 5 såhär:  
 
Lärare 5: ” Man vill väl alltid ha mer möjligheter att dels se varje enskild elev för det är förstås lätt att man fastnar 
vid någon enstaka och kanske inte hinner se lika mycket av någon annan.” 
 
Lärare 1 och lärare 2 lyfter språket som en svårighet i att framkalla belägg för elevens förståelse. 
Lärare 1 beskriver att det är väldigt svårt med nyanlända elever som inte kan språket och att 
svårigheten då blir att lyckas hitta rätt nivå för eleven. Lärare 2 menar att elevens svårigheter i 
språket gör att det uppstår svårigheter för eleven att uttrycka sig då de inte kan språket.  
 
Den tredje svårigheten som lärare 3, 4 och 6 lyfter handlar om elevgruppen och att det är svårt då 
eleverna befinner sig på olika nivåer och att det krävs anpassningar utefter elevernas behov och att 
det är svårt att skapa undervisning som är utvecklande för samtliga elever. Både lärare 4 och lärare 
6 lyfter fördelen med att kunna dela in eleverna i smågrupper för att det underlättar att kunna 
anpassa undervisningen till en mindre grupp elever. Lärare 4 beskriver svårigheten med att elevernas 
kunskap har en stor spridning såhär:  
 
Lärare 4: ”Ja men alltså eleverna befinner sig på så himla olika nivå så det är ju väldigt svårt ibland att 
individanpassa så mycket och anpassa uppgifter vi pratar ju väldigt mycket om det så att med tanke på att det är 
så stor spridning där kan jag känna begränsning och att man kanske behöver stöd i det”. 
 

7.3 Nyckelstrategi 3 - tillhandahålla feedback som för eleverna framåt 

Det första problemet som samtliga lärare upplever är brist på tid att ge eleverna återkoppling. Lärare 
1 ger uttryck för svårigheten att hinna med att ge alla elever den feedback som behövs och menar 
att tidsbristen uppstår då det finns mycket annat som är tidskrävande i undervisningen. Lärare 2 
anser i likhet med lärare 1 att tiden är ett problem och tycker att det blir för lite av återkopplingen 
som hinns med. Lärare 2 menar att tidsbristen leder till att det blir svårt för läraren att sätta sig och 
ge eleverna personlig feedback. Lärare 7 upplever också tidsbristen som ett problem och menar att 
om enskilda samtal med varje elev ska ske måste samtidigt resten av klassen vara produktiva. Lärare 
8 beskriver svårigheten med att hinna ge återkoppling till eleverna såhär:  
 
Lärare 8: ”Inte när man har klasser med 26 elever och är ensam, det finns inte det utrymme man skulle behöva för 
man behöver ju sitta med en elev i taget och diskutera och det går inte när man har 26 elever och de är olika individer 
med olika behov så nej det finns inte. Man gör så gott man kan men det finns inte tid riktigt.” 
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Lärare 3 upplever tillika tiden som ett problem men menar att tillfällen måste tas för att ge eleverna 
den återkoppling som behövs. Lärare 3 menar också att det är bättre att ge lite återkoppling som 
håller hög kvalitet än att försöka ge för mycket återkoppling som då inte är lika väl genomarbetad 
och säger såhär:  
 
Lärare 3: ”man tar tillfällen till det, här kan man inte stressa, gör man det så kommer det inte gå bra. Men låter 
man det ta tid och ger dem kvalitet i det man ger, Ja då är det bättre än att det blir massa kvantitet och man blir 
bara vilsen i sin undervisning, bara för att stressa på.” 
 
Lärare 5 uttrycker likt de tidigare lärarna att tiden är det som begränsar återkopplingsarbetet men 
menar också att elever svävar iväg och att återkopplingen inte fastnar, detta ställer krav på läraren 
att följa upp den återkoppling som ges för att se om eleverna förstått. Lärare 4 anser att det är svårt 
att ta tillfälle att ge skriftlig återkoppling men att den muntliga är lättare att ge på ett formativt sätt. 
Lärare 4 uttrycker också att det är väldigt tidskrävande att dokumentera den formativa bedömning 
som görs i datasystemet men medger samtidigt att det är värt tiden. Lärare 4 beskriver svårigheten 
med att ge eleverna återkoppling såhär:  
 
Lärare 4: ” Skriftlig, svårt att ta tillfälle och göra det är det faktiskt. För man hinner inte, men muntligt ja men 
då går man ju runt mycket.” 
 
Lärare 6 lyfter elevernas olika nivå som en svårighet då lärare måste anpassa återkopplingen som 
ges till elevernas kunskapsnivå. Lärare 6 menar också att återkoppling inte kan ges hela tiden på 
varje uppgift och att om en klass har detta bekräftelsebehov av att få lärarens godkännande kan 
detta leda till ohållbara situationer i klassrummet. Lärare 6 talar om återkoppling som en process 
som kan ses som grunden i undervisningen, hur elever ger och tar emot återkoppling och 
arbetssättet som leder dit kan förändra en elevgrupp men att komma dit kräver väldigt mycket 
arbete av läraren. Lärare 1 upplever att elevernas kognitiva förmåga är ett problem då det många 
gånger är elever som inte orkar ta till sig den återkoppling som ges. 
 

7.4 Nyckelstrategi 4 - aktivera eleverna som resurser åt varandra 

Nyckelstrategi 4 berör hur lärarna aktiverar eleverna som instruerande resurser för varandra. I detta 
moment av formativ bedömning upplever lärarna tre olika svårigheter och problem. Den första 
svårigheten är att det kan vara svårt för elever som lärarna anser vara svaga. Lärare 1 och lärare 3 
menar att det kan bli svårt för elever med svårigheter eller som är svaga i läsningen att ge feedback 
till sina klasskompisar. Lärare 1 beskriver att eleverna får ge varandra två stjärnor och en önskan 
och att det uppstår problem då många i klassen ligger efter i läsinlärningen och att konsekvensen 
blir att det blir svårt att bedöma någon annan om man själv inte kan läsa. Lärare 1 menar att denna 
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svårighet inte blir lika tydlig när eleverna får arbeta i grupp då det underlättar för eleverna att ge 
varandra feedback. Lärare 3 upplever svårigheter för de elever som har svårt att skriva men att 
skolan har tillgång till ipads och att de eleverna kan spela in sin röst och ge respons på det sättet.  
 
Det andra problemet som lärare 2 och lärare 3 upplever är att feedbacken som eleverna ska ge till 
varandra inte är så bra som lärarna önskar. Lärare 2 menar att eleverna saknar bredd och att eleverna 
har svårt att berätta för varandra vad de tycker och känner. Enligt lärare 2 kan eleverna fastna i 
samma uttryck. Lärare 3 upplever också kvaliteten av feedbacken som ett problem och menar att 
vissa elever är lata och att de behöver verktyg för att utveckla sin respons. För att lösa detta problem 
beskriver lärare 3 att användningen av andra elevexempel på respons och diskussion i helklass 
underlättar då eleverna får se konkreta exempel på hur de kan ge respons. Lärare 2 beskriver 
svårigheterna med nyckelstrategi 4 såhär:  
 
Lärare 2: ” Det kanske är att jag tycker att de ibland – den var fin, du pratade bra, jag skulle vilja få bredden att 
de har lättare att berätta för varandra vad de tycker och vad de känner. Det är lite svårt. De fastnar gärna i samma 
uttryck”.  
 
Det tredje problemet som lärare 5, lärare 6, lärare 7 och lärare 8 upplever är kopplat till gruppen. 
Lärare 5 lyfter vikten av att vara noggrann när eleverna ska paras ihop och ge respons till varandra. 
Lärare 5 menar att det krävs mycket träning och mycket modulerande för att eleverna ska kunna ge 
respons på ett bra sätt. I likhet med lärare 5 menar lärare 7 att det är viktigt att träna eleverna i detta 
för att det ska fungera och lärare 7 upplever att detta tar väldigt lång tid och att strukturen är svår 
att få till när eleverna är så små. Lärare 8 lyfter också vikten av träning samt att det är viktigt att 
tänka på vilka man parar ihop med varandra. Lärare 8 menar att detta är något som tar tid för 
eleverna att lära sig. Vidare beskriver lärare 8 svårigheterna såhär:  
 
Lärare 8: ”Så det kan vara svårt, men det är en träningssak och det måste man träna dem i, hur gör man och hur 
säger man liksom, hur beter man sig mot varandra och i trean är egentligen då man kan börja göra formativ 
bedömning fullt ut med kamratbedömning och det, så det tar tid och de måste lära sig hur man gör.” 
 
Lärare 8: ” När man har en kamratbedömning att man får tänka på vilka man sätter ihop så att någon kan höja 
någon annan och de inser att nu börjar jag förstå vad det här handlar om. Men det är svårt när det är så mycket 
individuella individer och är det 26 olika barn är det 26 olika personligheter.” 
 
Lärare 6 beskriver att klimatet i klassen är ytterst viktigt och för att skapa ett klimat som är tillåtande 
krävs mycket träning med klassen. Enligt Lärare 6 innebär detta att eleverna måste få verktyg för 
att kunna uttrycka sig på ett sätt utan att sänka sin kamrat. Lärare 6 beskriver klassrumsklimatets 
vikt såhär:  
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Lärare 6: ” …hur man förklarar för någon utan att sänka dem, hur vill du att någon ska prata om din text, man 
måste lära dem hur de uttrycker sig och jag skulle aldrig göra det i en grupp om jag inte visste att kulturen var så 
och det är ju min skyldighet som lärare att jobba in en sån kultur.”  
 
Lärare 4 säger sig inte uppleva några svårigheter eller problem med att använda eleverna som 
instruerande resurser för varandra men menar att stödet som finns av förstelärarna på skolan är av 
stor vikt för att hjälpa till att vägleda lärarna hur de ska gå tillväga för att stötta eleverna.  
 

7.5 Nyckelstrategi 5 - aktivera eleverna att äga sitt eget lärande 

Den sista och femte nyckelstrategin innebär att försöka få eleverna till ägare av sitt eget lärande. 
Under denna nyckelstrategi upplever lärarna flera olika svårigheter eller problem och den första 
svårigheten är elevernas minne och ålder. Svårigheter på grund av eleverna ålder är något som 6 av 
8 lärare upplever. Lärare 1 beskriver att eleverna inte minns eller att de kommer ihåg en vecka eller 
två men sen har eleverna glömt. Lärare 4 upplever att inte alla elever har förmågan att reflektera 
över sig själv och beskriver att en svårighet är när eleverna gick i årskurs 1 och de skulle reflektera 
över sitt eget lärande. Vidare upplever lärare 4 att just åldern är en svårighet och att eleverna då 
behöver stöd i att formulera meningar för att beskriva sitt lärande. Lärare 6 lyfter också åldern som 
ett problem och menar att eleverna är så små att de inte kan utvärdera och titta bakåt på en vecka 
och att det kan bli väldigt abstrakt för eleverna och därför måste läraren hjälp eleverna att göra det 
konkret. Lärare 4 beskriver svårigheten med åldern såhär:  
 
Lärare 4: ” Så att då skulle jag i så fall att det är en begränsning i ålder att de tycker att det är svårt så och det är 
lite så här när man sitter på ett samtal att man ba jag tycker jag är bra på det här och föräldrarna ba ja okej eller 
ba det här tycker jag är svårt och det blir lite såhär och där måste ju vi hjälpa eleverna att liksom formulera meningar 
så ja.” 
 
Lärare 8 menar likt de andra lärarna att åldern är en svårighet och att eleverna inte har de verktyg 
som krävs för att de ska veta hur de gör och hur de lär sig bäst. Såhär uttrycker lärare 8 svårigheterna 
med åldern:  
 
Lärare 8: ”Ja det är ju det alla är inte mogna, alla klarar inte av det, en del är inte intresserade, en del vill inte 
ens.” 
 
Lärare 2 resonerar kring svårigheter med att aktivera eleverna till ägare av sitt eget lärande relateras 
också till elevernas ålder. Lärare 2 beskriver att eleverna upplever svårigheter med att styra sitt 
lärande i början men att nu när eleverna går i årskurs 2 har de blivit vana vid detta och att det blir 
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bättre och bättre med tiden. Lärare 7 upplever att det är svårt att göra detta med yngre elever och 
menar att det kan uppstå problem med att låta eleverna vara för självständiga.  
 
Lärare 3 och lärare 7 upplever att det är mycket att hålla koll på. Lärare 3 menar att svårigheten är 
att lyckas få eleverna att styra sitt lärande i rätt riktning och detta menar lärare 3 är svårt och det 
krävs många misstag men också en viss begräsning i elevernas valmöjligheter. Detta beskriver lärare 
3 i följande citat:  
 
Lärare 3: ” Vilka presentations, eller vilka sätt vill ni göra i slutet, alltså bedömningen i slutet, eller presentation i 
slutet, hur många vill göra en film, så jag ser lite var ligger intresset hur många uppgifter kommer jag ha och göra 
med i slutet av det här. Och sen kanske jag begränsar dem, tänker till en stund, återkopplar och säger vi väljer dem 
här 3. Ofta brukar jag ha 3.” 
 
Utöver åldern som svårighet lyfter lärare 4, lärare 5 och lärare 8 att det finns en skillnad mellan 
elevernas kunskapsnivå och att det för vissa är lättare att reflektera över sitt lärande och för vissa 
svårare. Denna svårighet beskriver lärarna såhär:  
 
Lärare 4: ” de kan inte alltid sätta ord på vad de själva kan men några är jätteduktiga på det. Vissa elever asså 
dem eleverna som är starka och som alltså det passar ju inte alla.”  
 
Lärare 5: ” Det är väl snarare att med vissa elever är mycket svårare att få dem att se sig själva som ägande av sitt 
eget lärande. Det ser jag som en svårighet.”  
 
Lärare 8: ” De ligger ju på sån stor spridning och en del är ju liksom redan långt före och vissa har inte ens börjat 
förstå, jaha jasså har du skrivit något, så de ligger på så olika nivå, så det blir ju ett problem.” 
 
Den sista svårigheten som lärare 5 upplever är tid och att det är lätt att missa de tillfällen då man 
låter eleverna reflektera över sitt lärande och dela med sig av sitt lärande till de andra eleverna. 
Lärare 5 menar att detta endast sker som infall och att det är önskvärt att låta eleverna diskutera sitt 
lärande ännu mer, detta beskriver lärare 5 i följande citat:  
 
Lärare 5: ” Vi har ju pratat mycket om det i perioder men att det skulle kunna va bra att ha det mer som ett 
levande samtal. Hur lärde du dig det här? I målböckerna finns den punkten med om du har uppnått det här, hur 
gjorde du för att uppnå målet?” 
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7.6 Övriga svårigheter och problem med formativ bedömning  

Under denna rubrik presenteras övriga svårigheter och problem med formativ bedömning som inte 
passar in under de fem nyckelstrategierna.  
 

7.6.1 Svårigheter och problem med datasystem 

Samtliga informanter som deltog i studien använder sig av någon typ av datasystem för 
dokumentation och bedömning. Samtliga lärare upplever något sorts problem eller svårighet med 
detta system när det handlar om formativ bedömning. Lärare 1, 2, 5, 6, 7 och 8 använder det 
datasystem som är aktuellt inom deras kommun som i hädanefter kallas kommun 1. Lärare 3 och 4 
använder ett annat datasystem som är aktuellt inom kommunen de arbetar i och den kommunen 
kallas hädanefter kommun 2.  
 
Fyra av de sex lärare som arbetar i kommun 1 menar att deras datasystem är för summativt inriktat. 
De svårigheter som de upplever är att de känner sig styrda och måste göra på ett visst sätt. Lärare 
5 upplever dock att den summativa bedömningen i datasystemet kan användas formativt men att 
det kan vara svårt med elever i de yngre åldrarna. Istället menar lärare 5 att den muntliga 
återkopplingen är av större vikt än den återkopplingen som görs via datasystemet. Lärare 1 beskriver 
svårigheterna såhär:  
 
Lärare 1: ” Ja vi håller just nu på att jobba med att det inte ska begränsa så mycket för att det är ju det att det 
blir väldigt specifikt två gånger per år vilket inte är så nyttigt, det blir ju inte så formativt.” 
 
Lärare 8 beskriver att bedömningen har som syfte att ske kontinuerligt men att den endast sker tre 
gånger per läsår. Just att bedömningen inte sker kontinuerligt och att den tar upp mycket tid menar 
lärare 8 hämmar den formativa bedömningen. Detta beskriver lärare 8 såhär:  
 
Lärare 8: ” eftersom formativ bedömning är ett kontinuerligt arbete måste man ju då använda datasystemet 
kontinuerligt om det ska funka fullt ut och det gör vi ju inte just nu i kommunen utan det är olika från skola till 
skola men den kan begränsa mig också ganska mycket för det blir mer administrativt arbete och då kan jag inte 
ägna mig åt det här som jag behöver med eleverna, just formativ bedömning så det blir en begränsning ibland.” 
 
Lärare 3 och 4 använder ett annat datasystem än övriga lärare men båda lärarna säger sig uppleva 
svårigheter med systemet. Lärare 3 och 4 upplever datasystemet som platt och beskriver att de 
bedömer eleverna utifrån tre nivåer och att dessa nivåer inte på ett tillräckligt sätt beskriver hur 
eleverna ligger till i förhållande till målen samt att det inte framgår på vilket sätt eleverna uppnår 
målen eller inte. Detta förtydligas i ett citat från lärare 3:  
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Lärare 3: ” De begränsningar jag ser med datasystemet skulle vara att sättet vi bedömer alltså, om vi tänker där 
står det ju bara platt ett mål. Och om du uppnår det, du kan likhetstecknets betydelse i matematik till exempel. 
Och då så kan jag välja på 3 färger och på vår skola så har vi så att röd då är det varning, då har man inte uppnått 
målet, gult då är man godkänd och grön då överträffar man målet, det vill säga klarar kanske i flera, på flera 
räknesätt och så. Men det här syns ju inte, det här vet inte föräldrarna riktigt om och eleven kanske klarar det 
ibland och sen så om en månad kanske de inte klarar det så begränsningarna blir ju att det blir väldigt platt.” 
 
Lärare 4 och lärare 6 upplever att bedömningen som görs i datasystemet ibland saknar syfte. Båda 
lärarna menar att vårdnadshavarna kan se deras bedömningar men att de inte förstår bedömningen 
för att den är för otydlig och saknar förklaringar till bedömningen. Lärare 6 beskriver svårigheten 
med datasystemet såhär:  
 
Lärare 6: ” Mottagaren är ju vårdnadshavaren och det har vi ju sett, de hittar ju inte i den här och det här är ju 
ett område med hög utbildningsnivå bland föräldrarna och inte ens dem går in och läser allting så att ibland undrar 
man lite gran för vems skull gör man det för.” 
 

7.6.2 Kollegiala svårigheter och problem 

Lärare 2 och 3 säger sig uppleva svårigheter som är kopplat till kollegialt arbete. Lärare 2 menar att 
de i sitt arbetslag försöker göra likadana bedömningar men att det är svårt att tolka enhetligt. Detta 
problem upplever även lärare 3 som önskar mer diskussion med kolleger för att uppnå en mer 
enhetlig bedömning men menar att det inte finns tillräckligt med tid för det. Lärare 3 beskriver 
svårigheterna såhär:  
 
Lärare 3: ” Ibland kan jag väl tycka att man kanske ska prata mer med alla sina kollegor, hur gör de, vad tycker 
de, men man har ju olika ämnen och man har ju olika mål och man har inte riktigt den tiden utan man får göra 
det under processens gång, när man stöter på patrull då frågar jag ju gärna mina kollegor, hur gjorde ni här.” 
 

7.6.3 Svårigheter med styrdokumenten 

Lärare 5 och lärare 8 säger sig uppleva svårigheter med styrdokumenten. Lärare 8 menar att 
läroplanen måste följas och att det är utifrån den som undervisningen utgår ifrån. Lärare 8 menar 
även att det blir både formativt och summativt och att det inte alltid går ihop. Lärare 5 menar att 
läroplanen är mer riktad på elevernas resultat och produkt. Lärare 5 upplever en krock mellan den 
formativa bedömningen och styrdokumenten då de skriftliga omdömena som görs i datasystemet 
är av summativ karaktär. Lärare 5 beskriver svårigheterna såhär:  
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Lärare 5: ” de här skriftliga omdömena som jag kan känna mig väldigt kritiskt mot eftersom de är så oerhört 
summativa och jag ser ju inte att de gynnar elevernas utveckling på något sätt.” 

8. Diskussion och konklusion 

Studiens frågeställningar är: vilken eller vilka nyckelstrategier upplever lärarna är svårast att 
genomföra, vilka problem och svårigheter säger sig lärare uppleva med formativ bedömning i 
undervisningen och i vilka undervisningssituationer säger sig lärare stöta på problem och 
svårigheter med formativ bedömning. I studiens resultat framkommer det att lärarna upplever en 
mängd olika problem och svårigheter med att utföra formativ bedömning. Den första svårigheten 
som lärarna tar upp är tid. Att lärarna upplever tid som ett problem skapar flera olika svårigheter i 
undervisningen. Dessa situationer är bland annat att ta sig tid att ge återkoppling till varje elev, att 
ta reda på var eleverna befinner sig och att planera undervisning som utmanar alla elever. Boströms 
resultat visar att hög arbetsbelastning är något som skapar en tidsbrist och att tidsbristen gör det 
svårare för lärarna att planera formativ bedömning (Boström, 2017, s. 52). Den tidsbrist som 
samtliga lärare i denna studie upplever är tydligt kopplad till att ge eleverna återkoppling som för 
lärandet framåt. Lärarna i studien menar att de inte har tillräckligt med tid att ge eleverna den 
återkoppling som de vill. Även i Balans resultat framkommer det att lärarna inte har tid att ge 
eleverna den feedback som är nödvändig (Balan, 2012, ss. 138 – 139). Kopplat till nyckelstrategi 3 
i studiens teoretiska utgångspunkt menar Wiliam att återkoppling förbättrar prestationen när den 
ger eleven specifika detaljer om hur eleven ska förbättra sig (Wiliam, 2007, ss. 1071–1075). Detta 
förnekas inte av de intervjuade lärarna men samtidigt framgår det att lärarna i studien upplever för 
lite tid att ge sina elever återkoppling eller att den skriftliga återkopplingen är väldigt tidskrävande. 
Lärarna upplever dessutom att den skriftliga bedömningen som görs i olika datasystem är alldeles 
för summativ och det sker en krock mellan den formativa och den summativa bedömningen. 
Svårigheterna mellan summativ och formativ bedömning är något som OECD menar är ett av de 
största problemen med formativ bedömning. OECD menar att det finns en spänning mellan 
klassrumsbaserad formativ bedömning och summativa prov samt att summativa prov styr 
undervisningen i klassrummet (OECD, 2015, s. 24). Förutom att lärarna i denna studie anser att 
deras skriftliga bedömning i datasystemen är för summativ menar de även att bedömningen i 
datasystemet saknar syfte och de ifrågasätter för vem bedömningen är till för. Detta är ett problem 
som OECD bekräftar i sin studie och menar att den information som samlas in från eleverna inte 
är relevant och inte hjälper lärandet framåt (OECD, 2015, s. 24). De datasystem som lärarna i 
studien är ålagda att använda bestäms av kommun och skolledare. Att lärarna på grund av 
datasystemen känner sig begränsade kan kopplas till att det saknas stöd i hur de bör använda 
datasystemet på ett formativt sätt. Boström och OECD bekräftar att det krävs stöd från skolledare 
eller rektor (Boström, 2017, s. 52; OECD, 2015, ss. 69 – 70). I Levinssons studie uttrycker lärarna 
inte specifikt att stödet från en skolledare är nödvändigt men de efterfrågar ett stöd i att klara av 
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de svårigheter som finns. Lärarna i Levinssons studie menar också att detta stöd bör uppmuntra 
till kritisk reflektion (Levinsson, 2013, s. 94). OECD menar vidare att skolledarnas roll skapar 
möjlighet för lärarna att utveckla en långvarig förändring i deras lärande och bedömning. 
Skolledarna lyckas också enligt OECD att skapa kollegiala strukturer som uppmanar till nyskapande 
(OECD, 2015, ss. 69 – 70). 
 
En ytterligare undervisningssituation där tid skapar ett problem är när eleverna ska aktiveras som 
resurser åt varandra. Lärarna i studien lyfter att det krävs mycket tid och träning för att eleverna 
ska ge varandra bra respons och att vilka elever som paras ihop också kan få stor påverkan på 
utfallet. De problem som lärarna ger uttryck för kan kopplas till studiens teoretiska utgångpunkt 
och framförallt utvecklingsperspektivet och det kognitivt utformade perspektivet som talar om 
vikten att eleverna ska kunna inta rollen som instruktör åt varandra. Wiliam menar även att en mer 
kompetent kamrat kan hjälpa en elev att nå nästa nivå i sin utveckling (Wiliam, 2007, ss. 1085 – 
1086). Lärarna i studien anser att detta kräver mycket träning för att eleverna ska kunna ge respons 
på rätt sätt men också en grundlig planering av läraren så att eleverna ges möjlighet att föra varandra 
framåt. Studiens resultat visar även att tidsbegränsningen kopplat till formativ bedömning försvårar 
lärarnas arbete inom nyckelstrategi 2 som är att skapa effektiva diskussioner som framhäver 
elevernas förståelse (ibid, s. 1065). Lärarna menar att det uppstår ett problem då det inte finns tid 
till att ge alla elever den tid som behövs och att det krävs mer än korta samtal för att lokalisera 
elevernas förståelse.  
 
Vidare påvisar resultaten att lärarna i studien upplever svårigheter och problem med klassens 
storlek. Lärarna menar att klassens storlek skapar problem då lärarna inte kan planera 
undervisningen utifrån varje enskild elev och det är en stor spridning i elevernas kunskapsnivå. 
Detta bekräftar studiens tidigare forskning och i Boströms studie framkommer det att lärarna har 
problem med att anpassa undervisningen utifrån varje elev och att anpassningar endast görs utefter 
få elever (Boström, 2017, s. 74). Svårigheten att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elev 
kan även kopplas till Levinssons studie som menar att det kan uppstå negativa situationer med 
formativ bedömning där eleverna bli passiva (Levinsson, 2013, s. 69). Även OECD resultat visar 
att lärarna uttrycker svårigheter att kunna sakta ner tempot och detta kan relateras till att det är 
svårt att individanpassa undervisningen. Lärarna i studien av OECD upplever precis som lärarna i 
denna studie att storleken på klassen är en svårighet (OECD, 2015, s. 69). 
 
Elevernas ålder är ännu en svårighet och ett problem som studiens resultat framhäver. Lärarna i 
studien menar att elevernas ålder skapar svårigheter och problem att arbeta formativt i olika 
undervisningssituationer då vissa elever är för svaga. Detta stärker OECD som menar att formativ 
bedömning är svårare att använda för elever som är mer utmanande (OECD, 2015, s. 69). En 
undervisningssituation där problem uppstår på grund av elevernas ålder kan kopplas till studiens 
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teoretiska utgångspunkt och nyckelstrategi 5 som innebär att eleverna ska äga sitt eget lärande. 
Wiliam menar att eleverna måste besitta de kognitiva resurser som är nödvändiga för att skapa ett 
engagemang kring det egna lärandet (Wiliam, 2007, ss. 1078 – 1079). Problemet kan enligt lärarna 
i studien kopplas till att eleverna får svårt att utvärdera och reflektera över sitt eget lärande och att 
det kan bli väldigt abstrakt för eleverna som då behöver stöd från läraren. Vidare visar studiens 
resultat att eleverna i denna ålder ännu inte besitter den kunskap och de verktyg som krävs för att 
veta hur de lär sig bäst och att det kan uppstå svårigheter då eleverna tillåts vara för självständiga. 
En annan svårighet som skapar problem för eleverna att äga sitt eget lärande är elevernas olika 
kunskapsnivå och att få dem att våga ta ansvar för sitt lärande. Lärarna i studien menar att många 
elever har goda möjligheter att kunna ta ansvar för sitt lärande men eleverna ser inte sig själva som 
den som bör göra detta. Att eleverna inte vågar och blir passiva stämmer överens med Levinssons 
resultat som menar att detta kan bero på strategierna i formativ bedömning och dess höga krav 
(Levinsson, 2013, s. 94).  Vidare lokaliseras en svårighet i att låta eleverna reflektera mer över sitt 
lärande och att detta ofta glöms bort i undervisningen. Ytterligare en undervisningssituation där 
problem och svårigheter kan förorsakas av elevernas ålder är när eleverna ska aktiveras som 
instruerande resurser åt varandra. Elever i årskurs f-3 har en varierad nivå i läs- och skrivkunskap 
och detta menar lärarna i studien skapar problem när de ska ge varandra återkoppling då de eleverna 
som inte kan läsa får svårt att bedöma och ge respons på en annan text. Lärarna menar att elever i 
årskurs f-3 inte besitter ett ordförråd att kunna ge varandra kvalitativ respons utan detta är något 
som kräver mognad och träning. Den sista undervisningssituationen där elevernas ålder kan orsaka 
problem och svårigheter kan kopplas till nyckelstrategi 1 som innebär att förmedla undervisningens 
lärandemål till eleverna (Wiliam, ss. 1075 – 1078). Studiens resultat visar att då eleverna är så pass 
unga uppstår svårigheter för lärarna att konkretisera undervisningens lärandemål så att eleverna 
förstår det. Vidare menar lärarna i studien att det kan bli för mycket information och att eleverna 
kan glömma bort lärandemålet.  
 
Slutsatserna från denna studie visar att det finns en mängd svårigheter och problem med formativ 
bedömning i årskurs f-3. Vi har under denna studie sett att för att lyckas med formativ bedömning 
i årskurs f-3 krävs mycket träning för eleverna och ett klassrumsklimat som grundar sig i formativ 
bedömning. Något som är intressant är att formativ bedömning fått ett så pass stort genomslag i 
det svenska utbildningssystemet och i synnerhet i de lägre åldrarna trots att det saknas forskning 
för formativ bedömning i årskurserna f-3. Med hänsyn till detta kan vi varken påstå att formativ 
bedömning är bättre eller sämre för eleverna i årskurs f-3. Vår studie visar dock tydligt att det finns 
två nyckelstrategier som sticker ut som svårast eller mest komplicerade för lärarna att genomföra. 
Det är att lyckas ge eleverna återkoppling som för lärandet framåt samt att aktivera eleverna att äga 
sitt eget lärande.  Studien visar att återkopplingen till eleverna i årskurs f-3 mest sker muntligt och 
detta sker eftersom skriftlig återkoppling är för tidskrävande men också för att alla elever inte kan 
läsa och då får problem att ta till sig skriftlig återkoppling. Det är också svårt att få till kvalitativ 
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återkoppling, både muntligt och skriftligt då det finns så många andra undervisningsmoment som 
tar tid. Den främsta svårigheten med att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande är kopplat till 
elevernas ålder och att det är svårt för dem att reflektera över sitt lärande när de är så unga. 
Samtidigt tror vi att det är bra för eleverna på lång sikt att redan i årskurs f-3 tränas i att äga sitt 
eget lärande och därför vore det intressant med vidare forskning som undersöker hur formativ 
bedömning som påbörjas i årskurs f-3 påverkar eleverna längre fram i skolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev. 

Till berörd lärare  
 
Information om en studie om formativ bedömning 
Vi är lärarstudenter som går åttonde och sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  
 
Denna studie är en intervjustudie som undersöker eventuella problem och svårigheter med 
formativ bedömning i undervisningen.  
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig som lärare. Vi kommer att samla in 
data genom att spela in, analysera och sammanställa intervjusvar.  
 
Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 
konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 
annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 
nedan för kontaktuppgifter).  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Studiens handledare: Janne Holmén. Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier.  
E-post: XXXXXXXXXX@edu.uu.se 
 
Uppsala 27 mars 2019 
 
Aksel Pettersson Naumann: XXXXXXXXXX@student.uu.se 
 
Niklas Winroth: XXXXXXXXXX@student.uu.se 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett. 

Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om eventuella svårigheter och problem med formativ bedömning 
i undervisningen, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Aksel 
Pettersson Naumann och Niklas Winroth som går åttonde terminen på lärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas och 
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 av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på 
insamlade data där jag deltar, 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. 
 
1. Den intervjuades namn: ……………………………………………… 
 
Adress: ……………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
....................................................................... 
Den intervjuades underskrift  
 
 
....................................................................... 
Ort och datum 
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Bilaga 3. Intervjuguide. 

Intervjuguide  
1.   Vilken årskurs undervisar du i? Hur många elever är det i klassen? Hur många år har du 

arbetat som lärare?  
2.   Har du fått någon fortbildning/utbildning inom formativ bedömning?  
3.   Vad är formativ bedömning för dig?  
4.   Kan du beskriva hur du arbetar med formativ bedömning i undervisningen? 
5.   Finns det riktlinjer på skolan angående formativ bedömning?  
6.   Hur påverkas din formativa bedömning av eventuella styrdokument?  
7.   Använder ni något sorts datasystem för bedömning och dokumentation av elever? Om ja, 

ser du några begränsningar med detta?  
8.   Hur förmedlar du undervisningens lärandemål till eleverna? Upplever du några svårigheter 

eller problem med detta? Eventuell följdfråga: Hur säkerställer du att alla elever förstår 
undervisningens lärandemål?  

9.   Hur utformar du undervisningen så du får reda på vad eleverna kan och befinner sig i 
förhållande till målen? Upplever du några svårigheter eller problem med detta?  

10.  Hur och vad för återkoppling ger du eleverna för att de ska komma vidare? Ser du några 
svårigheter eller problem med detta? Eventuell följdfråga: Känner du att det finns 
tillräckligt med utrymme att ge eleverna återkoppling?  

11.  Låter du eleverna bedöma varandras arbeten och ge varandra återkoppling? Har du upplevt 
någon svårighet eller problem att göra detta?  

12.  Hur får du eleverna att bedöma och styra sitt eget lärande? Har du upplevt några problem 
eller svårigheter med detta? 

Frågor till modellen: Jobbar du på detta sätt? Är modellen realistisk? Ser du några problem med 
att förverkliga bedömning så som modellen förespråkar? 

 
Vart är eleven är på väg. 

Var eleven befinner sig 
just nu. Vägen till målet. 

Lärare 
1. Klargöra lärandemål och kriterier 

för framgång. 

2. Skapa effektiva 
diskussioner och 
lärandeuppgifter i 
klassrummet som 

framkallar belägg för 
elevens förståelse. 

3. Ge återkoppling 
som för lärandet framåt.  

Kamrat 
Förstå och dela lärandemålen och 

kriterier för framgång 
4. Aktivera eleverna som instruerande resurser för 

varandra. 

Elev 
Förstå lärandemål och kriterier för 

framgång. 

 
5. Aktivera eleverna till ägare av sitt eget lärande.  

 

 


