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1. Sammanfattning 

I den här studien har vi haft som syfte att undersöka huruvida formativ bedömning förekommer i 

arbetsböcker i låg- och mellanstadiet, samt i vilken utsträckning. Studien har utgått ifrån Dylan 

Wiliams teorier inom formativ bedömning, och resultaten har analyserats utifrån dessa.  

 Det material som har använts till denna textanalys är 11 arbetsböcker i ämnet 

svenska, där mängden uppgifter kopplade till formativ bedömning har undersökts, samt om 

uppgifterna skiljer sig mellan årskurser. I denna studie har uppgifter och dess formuleringar tolkats 

innan de har kategoriserats utifrån nyckelstrategierna i Wiliams teori om formativ bedömning. 

Denna subjektiva tolkning av innehåll gör studien kvalitativ. Då även mängden uppgifter 

undersökts och sammanställts statistiskt är studien dessutom kvantitativ.   

 Studiens resultat visar att formativ bedömning förekommer i varierande grad i 

arbetsböcker i de olika årskurserna. Synliga lärandemål är mest vanligt förekommande i 

mellanstadiets arbetsböcker, medan självskattningsuppgifter, då eleverna ska bedöma sin kunskap, 

är vanligare i lågstadiets. Tidigare forskning sammanfattas i att formativ bedömning inte gör något 

större avtryck i läroböcker, något denna studies resultat motsäger, då flertalet uppgifter kopplas till 

detta ämne.    

 De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att formativ bedömning ges 

mer plats i arbetsböcker nuförtiden än vad tidigare forskning visat, samt att formativ bedömning 

förekommer i högre grad i lågstadiet än i mellanstadiet.  

 

 

Nyckelord: Didaktik, låg- och mellanstadiet, läroböcker, textanalys, formativ bedömning. 
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2. Inledning 

Föreställ dig att du ska lägga ett pussel. Du vet inte vad det i slutändan ska föreställa. Var ska du 

börja? Hur ska du nå ditt mål? Uppgiften är glasklar, men vägen dit är otydlig och tidskrävande. Så 

här kan det kännas i skolan när en elev får en uppgift. Eleven förstår vad uppgiften är, men vet inte 

hur den ska utföras. Föreställ dig nu att du får pusselmotivet och har en vän som ger dig tips hur 

du ska göra, exempelvis sortera efter färg, hitta kantbitarna eller liknande. Nu blir det lättare för dig 

att lägga hela pusslet, precis som för en elev som får liknande stöd i form av ett synligt mål samt 

återkoppling under uppgiftens gång. Vi behöver ett mål för att veta vart vi ska och när vi har 

kommit dit, och på vägen behöver vi konstruktiva kommentarer hur vi ska fortsätta. 

Pusselscenariot är en metafor för vad formativ bedömning går ut på samt hur det kan se ut i 

praktiken. Formativ bedömning innebär att exempelvis undervisning ”formas om” och förbättras 

utifrån elevernas mottagande och återkoppling av denna. Läraren gör en bedömning för att se hur 

undervisningen ska förbättras. 

“Jo men jag jobbar formativt” är en fras vi grundlärarstudenter har fått höra i många olika 

former under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Det är även ett ämne som har, under 

flera års tid, uppmärksammats i pedagogiska sammanhang, såsom tidskrifter, artiklar samt i 

lärarutbildningen på Uppsala universitet. Vi är två grundlärarstudenter med inriktning Fk-3 från 

detta universitet, och när vi har haft vår VFU har vi noterat att bedömning, exempelvis rättning, är 

viktigt men ofta inte prioriterat. När formativ bedömning nämns i forskningssammanhang ligger 

fokus oftast på högre årskurser eller digitala läromedel. Vi valde därför att undersöka ämnet 

närmare, men då fokusera på formativ bedömning i grundskolans lägre årskurser, samt hur det lyfts 

i arbetsböcker. Tar dessa böcker upp formativ bedömning, eller formas undervisningen enbart 

utifrån lärarens sätt att undervisa? 

I denna studie har vi undersökt om arbetsböcker i svenskämnet i årskurserna 1, 3, 4 

och 6 innehåller uppgifter som kan kopplas till Dylan Wiliams fem nyckelstrategier inom formativ 

bedömning. Vi har även undersökt om dessa uppgifter skiljer sig beroende på årskurs. 

 Arbetsfördelningen i detta arbete har varit jämn. Vi har arbetat tätt tillsammans i 

uppsatsens alla delar, detta för att få en tydlig koherens. Den enda arbetssysslan vi delade upp var 

insamling av arbetets material och referenser, då vi ansåg att vi då skulle få en bredare grund att 

utgå ifrån. Om vi arbetade på egen hand, korrekturläste vi texten tillsammans för att säkerställa att 

arbetet höll samma nivå språkligt samt innehålls- och kvalitetsmässigt.  
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3. Bakgrund 

Detta kapitel tar upp varför bedömning används i skolan samt två specifika bedömningssätt, 

formativ och summativ. Vidare lyfts läromedel samt vikten av läroböcker i skolan. 

  

Bedömning i skolan 

De svenska skolorna förhåller sig till styrdokument och regler, till exempel skollagen (2010:800) 

och läroplanen (Skolverket, 2011, rev. 2019), som skolor förväntas följa för att bibehålla en viss 

nationell kvalitet. Trots dessa styrdokument skiljer sig svenska skolor från varandra i frågan om 

måluppfyllelse.  Det finns många faktorer som påverkar skolorna och några betydelsefulla faktorer 

är sociala faktorer såsom föräldrarnas utbildning, kön och utländsk bakgrund (Skolverket, 2005, s. 

13). Utöver dessa faktorer påverkar även personalen som är anställd, och därmed delaktig i 

undervisning och beslutstagning, hur skolor skiljer sig åt (Skolverket, 2009, ss. 177-178). En av de 

många saker som genomsyrar de svenska skolorna är att elevernas prestationer blir bedömda och i 

många fall betygsatta. I Skolverkets Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11) står det att “[...] utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet 

ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2011, rev. 2019, s. 6). Det står 

även att “Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper” (ibid., s. 7). För att göra det möjligt att mäta om skolorna uppfyller de krav som ställs 

på dem är betygssättning en bra utgångspunkt. Christian Lundahl (2014) lyfter fram att 

dokumenterad statistik på skolors prestationer kan användas till att förbättra skolväsendet och dess 

utveckling (Lundahl, 2014, s. 16). 

Bedömning och betygssättning används som en markör för hur väl eleverna uppfyller 

de statligt, och kommunalt, satta målen och förväntningarna på dem. Skolverket (2011) skriver att 

bedömning och kartläggning av bedömning kan bidra till att speciella insatser tillsätts de elever som 

är i behov av det (Skolverket, 2011, s. 7). Bedömning ses alltså som en indikator på lärarens förmåga 

att förmedla kunskapen till eleverna. Utöver lokal användning av betyg används betygsättning även 

som mätinstrument för hur hög- eller lågpresterande en skola är på en nationell nivå (Lundahl, 

2014, s. 40). 

 

Formativ och summativ bedömning 

Den första gången begreppet bedömning, med dess underliggande perspektiv formativ och 

summativ, blev framträdande i forskningssammanhang var 1967 av Michael Scriven (Wiliam, 2013, 

s. 49). Det var dock 30 år senare begreppen gjordes populära internationellt av Paul Black och 

Dylan Wiliam (Lundahl, 2014, s. 52). Den sistnämnda ses nu som ledande forskare för formativ 
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bedömning trots att det i dagsläget är många forskare som är aktiva inom området. Det går att 

tänka sig att den formativa bedömningen är mycket äldre än så, genom att använda arbetssättet i 

muntlig och visuell instruktion. Ett exempel på hur en sådan instruktion kan se ut i praktiken: En 

instruktör beskriver målet med en uppgift, visar och instruerar hur den ska utföras innan den som 

får instruktionen ska utföra uppgiften. Resultatet bedöms sedan direkt och återkoppling ges för att 

ge möjlighet till förbättring. Detta kan även ske under arbetets gång. 

Summativ bedömning är istället, mycket förenklat, ett sätt att bedöma ett genomfört 

arbete utan att ge möjligheten till förbättring genom återkoppling. Detta är en betygsättande 

bedömning (Lindberg, Eriksson & Pettersson, 2019, s. 10). De olika perspektiven på bedömning 

kan komplettera varandra, beroende på vilken funktion de förväntas uppfylla (Lundahl, 2014, s. 

11).  

Bedömning har sedan länge varit en central del i undervisningen men Lundahl (2014) 

påpekar att fokuset på hur bedömning används på senare tid har förändrats. Bedömning har fått 

en annan betydelse och roll genom att skolan har gått från att vara en provkultur där man mäter 

provresultat, till en bedömningskultur. Bedömningar ska leda till att en utveckling och främjande av 

lärandet sker. (Lundahl, 2014, s. 51) 

 

Lärobokens roll i undervisningen 

Utöver pedagogens roll i klassrummet fyller även läromedel en viktig funktion för elevernas 

lärande. Läromedel som begrepp förklarar Boel Englund (2006) som ett samlingsbegrepp för allt 

som kan användas i klassrummet för att förbättra möjligheten till att lärande sker och att de statligt 

satta målen på undervisningen uppnås (Englund, 2006, s. 19). Läromedel används i majoriteten av 

alla klassrum. I en enkätundersökning från 2003 visade det sig att “[f]ärre än två procent av lärarna 

[...] anger att de aldrig använder läroböcker” (ibid., s. 20) vilket ger läromedel en väldigt central 

funktion i klassrummen. Läroboken, exempelvis matematikböcker eller svenskböcker, är det 

läromedel som används mest i undervisningen och den fungerar som komplement till lärarens 

kunskap. Den förmedlar kunskapen kronologiskt och strukturerat och genom progression 

utvecklas eleverna kunskapsmässigt. Vidare skriver Englund (2006) att många pedagoger ser 

läroboken som ett bra komplement för att “följer man den, så följer man också läroplanen” (ibid., 

2006, s. 25). Likt Englunds förklaring på läromedel som ett samlingsbegrepp kan även begreppet 

lärobok ses som ett samlingsbegrepp. Läroböcker kan vara allt ifrån text- och läsförståelseböcker 

till glos- och arbetsböcker. I vår studie har vi begränsat urvalet till enbart arbetsböcker, där 

uppgifterna står. Det är därmed dessa böcker som använts och analyserats i resultatet. 

Vem granskar då de läroböcker som används i svenska skolor? Tidigare fanns 

“Statens Institut för Läromedel”, vars uppgift var att undersöka och granska huruvida läromedlens 

innehåll förhöll sig till de nationella kunskapskraven. På så sätt skulle skolan vara likvärdig. 

Kommunaliseringen 1991 ledde till att ”statens kontroll och styrning av läromedel helt upphörde” 
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(Skolverket, 2006, s. 128). Nuförtiden finns det alltså ingen statlig kontroll av läroböckerna som 

publiceras, men vilka är det då som kontrollerar de läroböcker som används i klassrummen? Det 

är ett ansvar som har hamnat hos pedagogerna och enligt Skolvärldens publikation “Åtta av tio 

lärare hinner inte granska läromedel” av Sofia Stridsman (2014) framkommer det att de som fått 

ansvaret inte har tid att granska och kvalitetskontrollera läroböckerna (Stridsman, 2014).            

Med andra ord har ansvaret över vilka läromedel som ska användas i skolan, sedan 

1991, fördelats på kommunerna istället för staten. I och med detta är det upp till varje skola att 

bestämma vilket läromedel som används. Detta leder till att undervisningen skiljer sig beroende på 

kommunernas, och skolornas, ekonomiska förutsättningar och prioriteringar, något som inte 

sammanfaller med idén om en likvärdig skola. 

Utifrån de ovan nämnda punkterna har vi valt att undersöka hur olika läroböcker, 

mer specifikt arbetsböcker, skiljer sig när det kommer till uppgifter. Fokusområdet har varit 

uppgifter som kan kopplas till formativ bedömning, samt hur dessa kan skilja sig mellan årskurser 

i grundskolans tidigare del (1-6). 
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4. Forskningsöversikt 

Mycket av den forskning som finns kring formativ bedömning handlar om definitionen av 

begreppet, samt hur det kan användas i klassrummet, något vi tar upp i kapitlet “teoretiska 

utgångspunkter”. De flesta studier gjorda inom detta område har utgått ifrån Black och Wiliams 

teori, vi har dock enbart utgått från Wiliams teori i vår studie. Studierna har dock, som vi nämnde 

i inledningen, fokuserat på digitala verktyg samt utförts på gymnasial nivå och inom högre 

utbildningsformer. De studierna har inte varit relevanta för oss då vi istället tar upp formativ 

bedömning i grundskolans tidigare årskurser, med fokus på arbetsböcker i svenskämnet. I detta 

kapitel lyfts effektstorleken av formativ bedömning samt kritik mot denna bedömningsteori. Kapitlet 

avslutas med forskning kring läromedel och läroböcker.  

 

Formativ bedömning samt dess effektstorlek  

Åsa Hirsh och Viveca Lindberg (2015) har skrivit en forskningsöversikt baserad på en analys av 

340 studier från 29 olika länder. Samtliga studier fokuserade på formativ bedömning. I deras 

forskningsöversikt sammanfattas att formativ bedömning bidrar till förbättrade elevresultat oavsett 

ämne. De flesta studier är utförda i ämnet matematik, varpå många slutsatser som dras utgår ifrån 

detta ämne. De påpekar även att forskningsunderlaget är så knappt att det inte “går att dra några 

slutsatser om skillnader mellan skolämnen”. (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 70) 

                   Däremot finns det mycket forskning om effektstorleken av formativ bedömning. 

Effektstorlek är ett begrepp som används i forskningssammanhang när effekten av något ska mätas 

(Jönsson, 2011, s. 214). Hattie (2012) påpekar att det är bra att använda effektstorlek när forskning 

görs för att jämföra resultat över tid och det är fördelaktigt i “jämförelser av olika påverkansfaktorer 

på elevers studieprestationer” (Hattie, 2012, s. 18). I sin egen forskning, då han utförde 800 

metaanalyser på studier, har Hattie undersökt olika påverkansfaktorer (ibid., s. 17). Resultatet var 

att formativ bedömning placeras på femte plats av 150 (ibid., bilaga C). Detta innebär att denna 

bedömningsteori har en hög effektstorlek. 

                   I en forskningsöversikt begärd av Vetenskapsrådet undersöker Ryve m. fl. (2015) 18 

studier. Resultaten visar att formativ bedömning är bra för kunskapsutvecklingen hos elever, men 

även att lärare som utbildats i formativ bedömning höjer sitt eget lärande och detta bidrar till högre 

elevprestationer (Ryve et al., 2015, ss. 25-27, 51-52). En kvalitativ studie har även gjorts i Skottland. 

12 låg- och mellanstadieskolor användes för klassrumsobservationer och lärarintervjuer (Kirton et 

al., 2007, s. 611). Forskarna drog samma slutsats som Ryve m. fl. genom att påvisa att ett formativt 

förhållningssätt från lärarna ökar förutsättningarna för elevernas lärande och prestationer (ibid., s. 

620). 
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Kritik 

Trots den höga effektstorleken framkommer praktiska problem med formativ bedömning. I den 

skotska studien ansåg lärarna att denna bedömningsteori inte stämmer överens i teori och praktik. 

Då formativ bedömning kräver mer djupgående arbete inom varje område, kände lärarna att de 

inte hann med alla kursplanens moment (Kirton et al., 2007, s. 624). Detta kan leda till att lärarna 

tvingas prioritera vilka ämnesområden som ska tas upp, samt vilka som ska hamna i skymundan. 

Vanligtvis förknippas bedömning med “av elev”, men formativ bedömning 

fokuserar även på att bedöma undervisningen så en utveckling kan ske. Hirsh och Lindberg (2015) 

tar, i sin forskning, upp att majoriteten av de studier de undersökt enbart fokuserade på bedömning 

av elev, exempelvis effekten av återkoppling. Forskarna trycker på att fokus borde skifta från 

bedömning av elev till “hur lärarna använder bedömningsinformation för att analysera sin 

undervisning och göra förändringar i den” (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 71). De skriver att det 

forskningsområdet är nästintill outforskat (ibid.). 

 

Läroböckernas användning 

Då formativ bedömning är det vi fokuserar på i vår studie ville vi veta om det fanns forskning som 

tar upp detta ämne i relation till läroböcker. I en studie från 2006 analyserade Lisa Björklund 

Boistrup sex olika läroböcker i de naturvetenskapliga ämnena, för att mäta deras kvalitet. Hon 

utgick från flertalet aspekter, varav formativ bedömning var en av dem. Hon kom fram till att 

formativ bedömning inte framkom i någon av böckerna i någon större utsträckning. Hon 

uppmärksammade att tydliga, konkretiserade mål inte fick utrymme i läroböckerna. (Björklund 

Boistrup, 2006, ss. 280, 303) Vår studie liknar Björklund Boistrups då vi också analyserar 

läroböcker. Med utgångspunkt i hennes resultat har vi valt att fokusera på formativ bedömning, 

framför allt om bland annat synliga lärandemål förekommer.  

Utöver denna studie hittade vi inte många studier som hade samma 

forskningsområde som vi. De sökträffar vi fick handlade istället om läromedel i sin helhet, men då 

vi fokuserar mer specifikt på läroböcker var sökresultaten enbart delvis relevanta för vår studie. 

Skolverket gjorde år 2006 en nationell enkätundersökning, då de undersökte hur 

lärare använder läromedel. De kom fram till att de flesta lärare använder läromedel som inte är 

begränsat till läroböcker, samt att det finns många faktorer som påverkar i vilken utsträckning 

läromedlen används. Exempel på dessa faktorer är lärarens kunskap, skolans ekonomi och vilket 

stöd eleverna behöver. (Skolverket, 2006, s. 10)        

                   Englund skriver i en rapport av Skolverket om en undersökning utförd av 

Föreningen Svenska Läromedel (FSL) där lärobokens användning sammanfattas som positiv. De 

flesta lärare i undersökningen använde läroböcker i både planering och undervisning för 

“konkretiseringen av den nya läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper” (Englund, 2006, s. 22). 
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Då så många lärare förlitar sig på, och använder läroböcker i sin undervisning, är det därför relevant 

att undersöka hur mycket plats formativ bedömning får i läroböcker, mer specifikt arbetsböcker. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt lyfts samt förtydligas olika definitioner av begreppet formativ bedömning, samt  hur 

detta begrepp skiljer sig från bedömning för lärande. Vidare lyfts grundidéerna inom formativ 

bedömning som lärandeteori; nyckelprocesser och nyckelstrategier, samt hur dessa kan ses och utföras i 

praktiken. Under varje delkapitel nämns även på vilket sätt innehållet är relevant för vår studie. 

 

Olika definitioner av formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett brett begrepp som kan tolkas och användas olika beroende på 

sammanhanget det förekommer och används i. De vanligaste definitionerna av begreppet är att 

antingen se formativ bedömning som en process eller som ett redskap (Wiliam, 2013, s. 53). 

 

Som en process 

Wiliam (2013) skriver i sin bok att Cowie och Bell beskriver formativ bedömning som “den process 

som lärare och elever under lärandet använder för att känna igen och reagera på elevlärande för att 

förbättra lärandet” (Wiliam, 2013, s. 53). Detta innebär kontinuerlig bedömning av lärandet, följt 

av regelbunden återkoppling och uppföljning, till skillnad från redskapsdefinitionen. 

 

Som ett redskap 

Det råder delade meningar kring vad det engelska forskningsbegreppet instrument innebär, Wiliam 

(2013) lyfter Kahls definition av formativ bedömning i sin bok:       

 

ett verktyg som lärare använder för att mäta om eleverna har förstått specifika ämnen och 

färdigheter som de lär ut. Det är ett verktyg ‘på vägen’ för att identifiera specifika 

missförstånd och misstag hos eleverna under tiden som ämnet lärs ut.  

(Wiliam, 2013, s. 53)              

 

Istället för att se formativ bedömning som ett sätt att “identifiera specifika missförstånd”, beskriver 

Bennett (2011) att instrument (sv. ’redskap’) är mer likt item bank (sv. ’uppgiftsförråd’) som lärare kan 

ta hjälp av vid utformandet av tester (Bennett, 2011, s. 6). Wiliam (2013) skriver att Bennett påpekar 

att det inte går att särskilja de båda definitionerna [process och verktyg] utan de sker i samspel med 

varandra (Wiliam, 2013, s. 55). I svenska översättningar har begreppet översatts till både verktyg 

och redskap. Wiliam förtydligar Bennetts uttalande:  
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[...] det är en överförenkling att säga att formativ bedömning endast är en fråga om process 

eller endast en fråga om redskap. Bra processer kräver bra redskap, och redskap är 

meningslösa om de inte används intelligent.   

                                                                                                    (Wiliam, 2013, s. 55) 

 

Det är alltså när dessa synsätt samspelar som den formativa bedömningen är som mest effektiv för 

lärandet. 

 

Bedömning för lärande  

I pedagogiska sammanhang har ett annat begrepp blivit mer vanligt att använda istället för formativ 

bedömning. Detta begrepp heter bedömning för lärande (BFL), och har vuxit fram på grund av de 

många tolkningsmöjligheter av ordet “formativ” som används. De båda begreppen formativ 

bedömning och BFL är snarlika. Wiliam definierar formativ bedömning: 

  

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används 

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

förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte 

funnits. 

(Wiliams, 2013, s. 55)  

BFL baseras på Wiliams definition, skillnaden är att BFL framhäver att den utförda bedömningen 

ska leda till en förbättring av mer än elevers lärande. Begreppet syftar även till att utveckla hela 

skolorganisationen rent administrativt och politiskt. (Lundahl, 2014, s. 16) 

 

Koppling till studien 

I vår studie har vi utgått ifrån Bennett och Wiliams åsikt om att både redskap och process 

samspelar. Vi ser det som en process i och med att eleverna hela tiden ska bedöma sitt lärande 

genom exempelvis självskattning. Arbetsbokens uppgifter ses i sig som redskap som läraren kan 

använda för att se huruvida eleverna förstår.     

Studien fokuserar på det arbete som sker på klassrumsnivå, mer specifikt i 

arbetsböcker, istället för på högre administrativ nivå. Vi har därför valt att använda begreppet 

formativ bedömning, istället för BFL, i studie, analys och diskussion. Utöver Wiliams bok om 
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formativ bedömning har vi applicerat Lundahls teorier om BFL i den mån det har varit möjligt och 

relevant. 

 

Grundidéer inom formativ bedömning 

Formativ bedömning består av det Wiliam benämner som nyckelprocesser, aktörer och 

nyckelstrategier. Eftersom dessa processer och strategier är grundbultar i denna lärandeteori, har 

studiens material analyserats utifrån dem. 

 

Nyckelprocesser och aktörer 

Nyckelprocesserna handlar alla tre om lärandet samt vilka aktörer som är delaktiga i 

lärandeprocessen (Wiliam, 2013, s. 60). Nyckelprocesserna går ut på att synliggöra lärandet.De tre 

processerna är: 1) ”var eleverna befinner sig i sitt lärande” sedan 2) ”ta reda på vart de är på väg” 

och slutligen 3) ”ta reda på hur man ska komma dit” (ibid., ss. 60-61). De aktörer som lyfts i relation 

till de tre nyckelprocesserna är lärare, elev och kamrat (ibid., s. 61). Samspelet mellan aktörer och 

nyckelprocesser bildar de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning. 

 

Nyckelstrategier 

Nedan visas Wiliams fem nyckelstrategier.  

 

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   

(Wiliam, 2013, s. 61) 

 

I Tabell 1 kopplas strategier och processer samman. Under Tabell 1 förklaras varje strategi mer 

ingående. 
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Aktör: Process: 

 
 

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

Lärare Genomföra effektiva diskussioner, 

aktiviteter och uppgifter som tar 

fram belägg för lärande 

Klargöra och delge lärandemål 

och kriterier för framsteg 

Ge feedback som för 

lärandet framåt 

Kamrat Bli läranderesurser för varandra Förstå och dela lärandemål och 

kriterier för framsteg 

Bli läranderesurser för 

varandra 

Elev Äga sitt eget lärande Förstå och dela lärandemål och 

kriterier för framsteg 

Äga sitt eget lärande 

 

Tabell 1: Wiliams fem nyckelstrategier (Wiliam, 2013, s. 61). I vänsterled står aktörerna (grön ruta). I 

ovanliggande led står de tre nyckelprocesserna (lila ruta). 

 

 

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

Den första strategin innebär att syfte och mål med undervisningen synliggörs för eleverna. Med 

detta menas att eleverna måste vara medvetna om, samt förstå, vilka förväntningar läraren har på 

dem. Detta bör tydliggöras för eleverna i form av bland annat konkretiserade lärandemål, 

exempeltexter samt tydliga bedömningsmatriser (Lundahl, 2014, s. 93). Bedömningsmatriserna 

“visualiserar för eleverna relationen mellan lärandemål, undervisning och bedömning” (ibid.). 

Dessa exempel bidrar till en ökad förståelse för eleverna i frågan hur de ska ta sitt lärande till nästa 

nivå. Wiliam (2013) skriver dock att matriser som är för detaljerade kan leda till att eleverna enbart 

fokuserar på det som står, istället för att få en helhetsbild över området (Wiliam, 2013, s. 76). Denna 

strategi hör till nyckelprocessen “vart eleverna är på väg”, och den aktör som bär ansvaret är läraren. 

 

 

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

Denna strategi handlar om att läraren behöver se på vilken nivå eleverna ligger kunskapsmässigt. 

Detta görs ofta genom interaktion i form av frågor, antingen diagnostiska eller  utvecklande (Lundahl, 

2014, ss. 10, 16). 

Diagnostiska frågor är enklare frågor som används för att läraren ska kunna göra en 

snabb bedömning av elevernas kunskap. Det finns två användningsområden för diagnostiska 

frågor. Denna typ av fråga kan lyftas i början av ett arbetsområde för att synliggöra elevernas 

tidigare kunskaper inom området (Wiliam, 2013, s. 115). Dessa frågor kan även användas som en 

avstämning för läraren för att se om “eleverna förstår vissa nyckelmoment i undervisningen” 

(Lundahl, 2014, s. 112).  Denna avstämning i undervisningen kallar Wiliam för en “vändpunkt” där 



 

 16 

läraren avgör om hen kan gå vidare i undervisningen eller om hen behöver gå tillbaka och förtydliga 

något (Wiliam, 2013, s. 115).        

                   Utvecklande frågor handlar om att eleverna ska vidga sin kunskap inom ett område 

genom att ge ett analyserande svar, istället för enbart kortfattad fakta. För att läraren ska se var 

eleverna befinner sig i sitt lärande behöver frågorna formuleras mer genomtänkt. Istället för ja- och 

nejfrågor eller frågor där enbart ett svar är korrekt, underlättar öppna frågor, exempelvis hur och 

varför, synliggörandet av elevernas lärande. Om denna typ av frågor ställs i helklass får läraren 

belägg för elevernas lärande, samtidigt som eleverna lär av varandra (Lundahl, 2014, s. 120). Ett 

annat sätt att ställa utvecklande frågor är genom att formulera frågan som ett påstående där eleven 

måste tänka igenom och sedan förklara varför påståendet stämmer eller ej. Wiliam (2013) skriver 

att detta tillvägagångssätt leder till en “reflekterande diskussion” (Wiliam, 2013, s. 99). Precis som 

i den första nyckelstrategin är den ansvarige aktören inom denna strategi läraren, och den hör till 

processen “vart eleverna är på väg”. 

 

 

3. Ge feedback som för lärandet framåt  

Den tredje strategin fokuserar på feedback som ges på elevernas skriftliga och muntliga arbete. 

Med feedback menas återkoppling, och Wiliam (2013) skriver att det finns olika typer av 

återkoppling varav en del är “meningslös” och en del “för lärandet framåt” (Wiliam, 2013, s. 121). 

Att enbart ge poäng eller betyg är ett exempel på återkoppling som inte resulterar i någon positiv 

utveckling hos eleverna (ibid., s. 122). Återkoppling som leder till att eleverna utvecklas i sitt lärande 

bör ges i form av kommentarer som eleverna kan använda (ibid., s. 134). Lundahl (2014) styrker 

detta genom att lyfta fram att det är den återkoppling som är informationsrik och ämnar att utveckla 

elevernas arbete som leder till att eleverna utvecklas positivt (Lundahl, 2014. s. 128). Denna strategi 

hör till nyckelprocessen som handlar om “hur eleverna ska komma dit” och de aktörer som är mest 

involverade är läraren och till viss del kamraten genom kamratbedömning. 

 

 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

Denna strategi handlar om hur eleverna kan utveckla sitt lärande med hjälp av andra elever. Enligt 

Wiliam (2013) upplever eleverna att det är lättare att fråga en klasskamrat än läraren, vilket gör 

kamratlärande till en effektiv arbetsform (Wiliam, 2013, s. 149). I grupp- eller helklassdiskussioner 

ges eleverna talutrymme, något som öppnar för möjligheten till nya perspektiv och tillvägagångssätt 

inom olika frågor. Eleverna kan då bygga vidare på sina klasskamraters resonemang, något som 

ökar lärandet.    

Ett annat sätt att använda eleverna som läranderesurser är genom att låta dem hjälpa 

varandra, exempelvis kamratbedömning. De fördelar Lundahl lyfter med detta arbetssätt är:  
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1) att eleverna bedömer andras arbete främjar deras förmåga att bedöma sina egna 

förmågor, 2) elever utgör i många fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 3) att 

bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet             

                                                                                                (Lundahl, 2014, s. 138) 

I denna strategi är eleverna ansvariga, då det är de som är läranderesurser för varandra. Strategin 

hör till två processer: “Var eleverna befinner sig i sitt lärande” samt “hur eleverna ska komma dit”. 

 

 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Den sista nyckelstrategin kan kopplas till alla de tre nyckelprocesserna inom formativ bedömning. 

Den handlar om att eleverna ska tänka över sitt lärande, det vill säga, att de ska reflektera över sin 

relation till de tre nyckelprocesserna: Var är jag, vart ska jag, hur kommer jag dit. Två exempel på 

aktiviteter som bidrar till att eleverna får mer kontroll över sitt lärande är självbedömning och 

självrättning. Vid självbedömning ska eleven reflektera över hur mycket hen kan samt vad hen ska 

göra för att utvecklas. Självrättning är en aktivitet där eleven ska rätta sina fel utifrån lärarens 

kommentarer. 

 

Exempel kopplade till nyckelstrategierna 

Nedan presenteras hur strategierna kan användas i praktiken och i vår studie, samt vilka 

nyckelprocesser och aktörer strategierna kan härledas till. 

 

Synliga lärandemål 

En av nyckelprocesserna i formativ bedömning handlar om vart eleverna ska i sitt lärande, varpå 

synliga lärandemål behövs i undervisningen. Dessa mål tydliggör för eleverna vad som förväntas 

av dem i arbetet, vilket leder till att eleverna arbetar mot samma sak och därmed underlättar 

lärandet. Wiliam (2013) lyfter vikten av synliga mål och skriver att eleverna har lättare att fokusera 

på en svårare uppgift om de vet vad de ska lära sig, istället för att, utan lärandemål, fokusera på allt 

och då eventuellt inte klara av att lösa uppgiften (Wiliam, 2013, s. 68). I skolans värld kan synliga 

lärandemål visas dels genom konkretiserade mål, såsom “du kan använda stor bokstav och punkt” 

eller betygskriterier eller matriser i högre årskurser. 

Kamratbedömning 

Till skillnad från de synliga lärandemålen som kopplas till processerna, är kamratbedömning ett 

arbetssätt som kan härledas till de fem nyckelstrategierna. Under kamratbedömningen antar 

eleverna rollen som läranderesurs för varandra, och syftet är dels att ge återkoppling med 
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förbättringsförslag till sin kamrat, men också att utveckla och fördjupa det egna lärandet. Wiliam 

(2013) skriver att “aktivering av elever som läranderesurser för varandra medför påtaglig ökning 

för elevers lärande” (Wiliam, 2013, s. 157). För att denna uppgift ska bli formativ istället för 

summativ behöver eleverna få tid att arbeta vidare med sin text utifrån de förslag de fått. Två 

exempel på hur kamratbedömning kan visas i skolan är genom “Checklista inför flygning” och 

“Två stjärnor och en önskning”. Checklistan går ut på att eleverna bockar av om kamratens arbete 

uppfyller de krav som finns på listan, ex. “Har den beskrivande texten en rubrik?” (ibid., s. 154). I 

arbetssättet “Två stjärnor och en önskning” lyfter en elev fram två positiva saker med sin kamrats 

arbete, samt ett förbättringsförslag (ibid., s.152). 

 

Självskattning 

Ytterligare ett arbetssätt inom formativ bedömning är självskattning, vilket Wiliam (2013) skriver 

är “ett kraftfullt instrument för att öka prestationer” (Wiliam, 2013, s.160). Självskattning, även 

kallat självbedömning, går ut på att eleverna individuellt ska bedöma hur mycket de kan inom ett 

område. Detta kan göras både före och efter ett arbetsområde. I praktiken kan detta visas genom 

det arbetssätt Wiliam kallar “Trafikljus”, då eleverna markerar en uppgift med en röd, gul eller grön 

färg beroende på hur väl de känner att de har uppnått lärandemålet (ibid., ss. 167-168). 

 

Koppling till studien 

I vår studie har vi undersökt uppgifter som förekommer i arbetsböcker för elever, samt huruvida 

de kan kopplas till formativ bedömning. Inom denna lärandeteori har återkoppling, både muntlig 

och skriftlig, en central roll. Detta arbetssätt är dock svårt att hitta i arbetsböcker då det, i de flesta 

fall, kräver interaktion mellan lärare-elev eller elev-elev. Synliga lärandemål, kamratbedömning och 

självskattning är exempel på uppgifter som är troliga att förekomma i arbetsböcker, då de ej kräver 

interaktion, därför har vi valt att beskriva dessa närmare i detta delkapitel. 
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6. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka uppgifter i läroböcker i låg- och mellanstadiet i relation 

till formativ bedömning. Dessa uppgifter ska grundas i den formativa bedömningens 

nyckelprocesser eller -strategier (se kapitel 5: teoretiska utgångspunkter). De läroböcker som ska 

analyseras är arbetsböcker i svenskämnet i årskurserna 1, 3, 4 och 6. 

 

 

Dessa två frågeställningar kommer besvara studiens syfte:  

1. Vilka uppgifter i arbetsböckerna kan kopplas till de fem nyckelstrategierna för formativ 

bedömning?  Hur ofta förekommer uppgifterna? 

2. Skiljer sig uppgifterna beroende på årskurs? På vilket sätt? 
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7. Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av metod, vilket urval som förekommer samt vilket material som 

har använts. Vidare förklaras hur materialet har bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

Val av metod 

Syftet med vår studie är att undersöka uppgifter i arbetsböcker i relation till formativ bedömning. 

Vi har därmed analyserat vilken typ av uppgifter, relevanta för ämnet, som förekommer, hur ofta 

de förekommer samt om uppgifterna skiljer sig beroende på årskurs. Studien är mestadels 

kvantitativ, då den fokuserar på siffror mer än deltagare, samt att det är forskarens perspektiv som 

står i fokus (Bryman, 2018, s. 487). En kvantitativ studie är objektiv i sin syn på insamlandet av 

data då materialet ej tolkas (ibid., s. 61). Utifrån denna definition är vår studie inte rent kvantitativ, 

då vi analyserar textuppgifter och därefter tolkar dessa. Den subjektiva tolkningen av uppgifter gör 

att studien blir delvis kvalitativ (Ahrne & Svensson, 2015, ss. 9-10). Därför blir vår studie både 

kvantitativ och kvalitativ. Denna kombination av metoder besvarar bäst våra frågeställningar, då 

vår studie är en textanalys som inriktar sig på läroböcker, mer specifikt arbetsböcker. 

 

Urval: ämne och årskurs 

Som tidigare nämnts i bakgrund och tidigare forskning har läroböcker en viktig roll i 

undervisningen, därför har vi valt att använda dessa i vår studies materialinsamling. Vi valde just 

svenskämnet då det framkom i tidigare forskning att de flesta studier som utförts inom formativ 

bedömning var i ämnet matematik (se kapitel 4: forskningsöversikt). Svenskämnet är dessutom ett 

av kärnämnena i svensk skola, och har därmed stor plats i undervisningen i samtliga årskurser. 

                   I vår studie har vi analyserat arbetsböcker i fyra årskurser: 1, 3, 4 och 6. Vi valde 

dessa för att kraven som ställs på eleverna skiljer sig beroende på årskurs, och då ville vi se om det 

syntes i arbetsböckernas uppgifter. I slutet av årskurs 1 och 3 finns det kunskapskrav eleverna ska 

uppnå, och i årskurs 6 betygsätts elevernas kunskapsnivå. De olika stadierna, lågstadiet och 

mellanstadiet, har olika arbetssätt för kunskapsinhämtning i och med elevernas varierande 

läskunnighet. I mellanstadiet är texterna mer utmanande än i lågstadiet, vilket bör synas i 

utformandet av uppgifterna. 

 



 

 21 

Material: arbetsböcker i ZickZack och Prima 

I studien har vi analyserat läroböcker, men avgränsat det till enbart arbetsböcker. Detta för att 

uppgifterna står i arbetsböcker, medan det kan finnas tillhörande läroböcker med exempelvis 

enbart läsförståelsetexter. Vår studies syfte är att se om uppgifterna kan kopplas till formativ 

bedömning, varpå textböcker inte var relevant för oss, då de inte innehåller några uppgifter. 

                   Vi analyserade sammanlagt 11 arbetsböcker ur läroboksserierna ZickZack och Prima. 

Vi valde två läroboksserier för att ha mer material att utgå ifrån, detta för att lättare skapa en generell 

uppfattning och dra slutsatser. Arbetsböckerna har inte jämförts med varandra utan det är uppgifter 

och årskurser som har varit i fokus. I årskurs 1 i ZickZack är det en läs- och skrivbok, och för 

årskurserna 3, 4 och 6 är det två arbetsböcker per årskurs, vilket resulterar i sju böcker totalt. Prima 

har fyra arbetsböcker totalt, en per utvald årskurs. Vi valde ZickZack och Prima som sträcker sig 

över både låg- och mellanstadiet, för att se hur de förändrar sig över årskurserna. En av våra 

forskningsfrågor är att se om uppgifterna skiljer sig beroende på årskurs, något som underlättas om 

det är samma läroboksförfattare. 

Ytterligare en anledning varför vi valde ZickZack och Prima är för att båda 

läroboksserierna är utformade efter samma läroplan, Lgr11. Detta ger läroboksserierna samma 

förutsättningar vid en analys.  

Vi ville dessutom hitta läroböcker som är aktuella i skolan, och vi har sett dessa 

läroboksserier användas i skolor i Uppsala- och Stockholmsområdet. Dock innebar 

kommunaliseringen 1991 (se kapitel 2: bakgrund) att valet av läromedel har fallit på kommunerna 

och skolorna, vilket resulterade i att kommuner och skolor använder olika läroböcker. Detta faktum 

gjorde det svårare för oss att veta i vilken utsträckning dessa läroböcker faktiskt används i Sverige. 

Vårt fokus låg dock inte på att analysera de mest populära läroböckerna, utan bara böcker som 

används. I och med att vi har sett dessa böcker användas i flertalet skolor under bland annat vår 

verksamhetsförlagda utbildning, ansåg vi att de var lämpliga för denna studie.   

 

Genomförande 

Då vi analyserade två olika läroboksserier valde vi att undersöka varje arbetsbok två gånger. Detta 

genom att först enskilt analysera varsin läroboksseries arbetsbok och sedan byta med varandra. 

Genom att båda undersöker samma arbetsbok individuellt minskar risken för misstag, då resultaten 

kan jämföras. Analysen gjordes årskursvis. Med analys menas att titta igenom en arbetsbok från 

början till slut, med målet att hitta, dokumentera och kategorisera uppgifter som kan kopplas till 

den formativa bedömningens fem nyckelstrategier.    

                    Innan insamlandet av data hade vi förberett fyra handskrivna tabeller, en för varje 

undersökt årskurs. I varje tabell separerades läroboksserier och kapitel. Detta för att tydligare se 

vilka uppgifter som förekommer var.                
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                   När vi analyserade uppgifterna letade vi efter formuleringar med koppling till 

nyckelstrategierna. Uppgifterna fördes in i tabeller då varje strategi hade en egen kolumn. De 

uppgifter utan tydlig koppling placerades i kategorin “övrigt”.  I läroböckerna letade vi efter 

nyckelord såsom ‘respons’ och ‘mål’ eller om det fanns en checklista. I vissa fall, till exempel i 

parövningar, var vi tvungna att göra en bedömning huruvida uppgiften hade en tydlig koppling till 

nyckelstrategierna eller ej. Med tydlig koppling menas inte exempelvis “arbeta i par” och ”berätta 

för en kompis”, då arbetssätten liknar kamratbedömning, men skillnaden är att inom nyckelstrategi 

4 “aktivera eleverna som läranderesurser” ska elevernas lärande utvecklas. Denna utveckling 

framgår inte genom enbart pararbete utan det behöver finnas mer respons mellan båda parter. 

“Arbeta i par” kopplade vi istället till Vygotskijs teori om scaffolding, då eleverna ska hjälpa 

varandra att utvecklas (Säljö, 2014, ss. 305-306). Detta var inte huvudsyftet med analysen, utan vi 

undersökte huruvida det fanns någon respons i uppgifterna. 

 

Bearbetning av material och analysmetoder 

För att sammanställa den insamlade informationen inför analysen, bestående av de tabeller som 

nämnts ovan, behövdes den först renskrivas i datorn, för att sedan föras in i diagram. I de tabeller 

vi använde i insamlingsprocessen skiljde vi på de båda läroboksserierna för att lättare ha kontroll 

över datan, något vi ändrade vid renskrivandet. Eftersom vi inte ville ställa läroboksserierna mot 

varandra valde vi att sammanställa resultaten efter hur de olika strategierna tas upp årskursvis, 

istället för att separera resultaten utifrån läroboksserie. Utifrån våra frågeställningar var det inte 

relevant att veta i vilken utsträckning varje läroboksserie tar upp vad, utan om uppgifter kopplade 

till nyckelstrategierna förekommer i arbetsböcker överhuvudtaget, samt vilken typ av uppgift som 

lyfts beroende på årskurs. 

För att besvara vår forskningsfråga som handlar om huruvida uppgifterna skiljer sig 

beroende på årskurs analyserade vi uppgiftsformuleringarna i två steg. Först tittade vi om 

formuleringarna innehöll ord som kunde kopplas till nyckelstrategierna, exempelvis respons och 

mål. Därefter analyserade vi hur formuleringarna skiljde sig rent språkligt, med fokus på om det 

var elevnära eller mer abstrakt. Ett elevnära språk är mer konkretiserat och skrivet från elevens 

perspektiv, till exempel ”Jag kan …”, medan ett abstrakt språk ofta innehåller mer substantiv och 

saknar ett specifikt perspektiv, exempelvis ” […] kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll 

[…]” (Skolverket, 2011, rev. 2019, s. 264). Det sistnämnda exemplet är taget ur kunskapskraven 

för åk. 6, hittat i en av arbetsböckerna i årskurs 4. 
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Validitet, reliabilitet och etiska överväganden 

Vår studie syftar till att undersöka huruvida uppgifter i låg- och mellanstadiets arbetsböcker kan 

kopplas till de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning. Våra frågeställningar samt val av 

metod besvarar detta syfte, något som tyder på att studien har hög validitet (Bryman, 2018, s. 209). 

Reliabilitet innebär hur pålitlig en studie är (Bryman, 2018, s. 208). Om studien har 

en hög reliabilitet innebär det att den kan utföras igen och få någorlunda liknande resultat (ibid. & 

Bell, 2016, s. 133). Vår studie kan återskapas, dock beror resultaten på vilken läro- och kursplan 

arbetsböckerna utgår ifrån. Detta gör att reliabiliteten varierar och blir lägre om studien utförs 

internationellt. Om läroplanen ändras kan studiens resultat också skilja sig från denna studies. En 

annan faktor som sänker studiens reliabilitet är tolkningsmöjligheten. Vi tolkade varje uppgift 

utifrån hur mycket vi ansåg att den kan kopplas till strategierna, och om någon tolkar annorlunda 

ändras även resultatet. 

För att höja kvaliteten på denna studie samt hålla en god forskningssed har vi förhållit 

oss till Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. En av de regler som syns i vårt arbete handlar om 

kommersiella intressen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Då vi inte har några sådana, eller anknytning 

till någon av de läroboksserier vi undersöker, har vi valt att inte skriva ut namn i resultatet och 

analysen. Namnen är heller inte relevanta för att besvara studiens frågeställningar.  
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8. Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet av de textanalyser som genomförts i studien. Resultaten 

presenteras i diagram utifrån de olika nyckelstrategierna. I dessa diagram visas hur ofta varje strategi 

förekommer i de olika årskurserna (forskningsfråga 1), samt hur mängden uppgifter skiljer sig 

mellan årskurser. Uppgifterna från de båda läroboksserierna är ihopräknade utifrån varje årskurs. 

Efter varje diagram presenteras även en tabell med några konkreta uppgiftsexempel, kopplade till 

aktuell strategi, från arbetsböckerna. Inom varje årskurs och strategi hade uppgifterna snarlika 

formuleringar, därav enbart några exempel. Under dessa förklaras kopplingen mellan uppgift och 

strategi. Då vi inte hittade några uppgifter kopplade till den andra och den tredje nyckelstrategin, 

är de ej presenterade i varken diagram eller tabell. Den andra strategin fokuserar på effektiva 

lärandediskussioner och den tredje på återkoppling, något som inte hittades i de valda 

läroboksserierna.  

 Både diagram och tabell visar på vilket sätt uppgifterna skiljer sig beroende på årskurs 

(forskningsfråga 2). Diagrammen fokuserar på uppgiftsmängden medan tabellerna lyfter specifika 

formuleringar, hittade i arbetsböckerna. 

 

Diagram och tabeller utifrån nyckelstrategierna 

I diagrammen används begreppen: synliga lärandemål, kamratbedömning och självskattning. Dessa 

är samlingsbegrepp för de uppgifter vi hittade. Inom exempelvis strategi 1 handlade samtliga 

uppgifter om synliga lärandemål, därav namnet på diagrammet.  
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Strategi 1: Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

 

Diagram 1: Antal uppgifter som förekommer i de olika årskurserna 

 

Tabell 2: Strategi 1: Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 4  Årskurs 6 

Synliga lärandemål: 

- “När kapitlet är klart ska du…” 

- “Vad ska du lära dig i ettan?” 

Synliga lärandemål: 

- “I det här kapitlet ska du …” 

- “Vad ska du lära dig i trean?” 

Synliga lärandemål: 

- “I slutet av kapitlet...” 

- Kunskapskrav 

Synliga lärandemål: 

- Kunskapskrav 

Tabell 2: Exempel på uppgiftsformuleringar kopplade till strategi 1  

 

I årskurs 1 fann vi nio uppgifter kopplade till denna strategi. Dessa förekom främst i början av 

varje kapitel/område, och var konkretiserade så att eleverna skulle förstå utan vidare förklaring. I 

årskurs 3 fanns det tio uppgifter. Även dessa presenterades tydligt innan varje kapitel, och var 

formulerade likt i årskurs 1. I årskurs 4 förekom 19 uppgifter inom denna kategori. Dessa uppgifter 

var dels formulerade som konkretiserade mål, men även tagna ur kunskapskraven och därmed inte 

lika elevnära. I årskurs 6 fanns det 16 uppgifter, samtliga hämtade ur kunskapskraven. Alla dessa 

uppgifter kopplas till denna strategi då det tydliggörs vad eleverna ska lära sig. 
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Strategi 4: Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

 

Diagram 2: Antal uppgifter som förekommer i de olika årskurserna 

 

Tabell 3: Strategi 4: Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 4  Årskurs 6 

Kamratbedömning: 

- “Låt din kompis ge respons på 

din text” 

- “Vad tyckte din kompis om 

sagan? Använd checklistorna” 

Kamratbedömning: 

- “Ge respons på 

någons text” 

Kamratbedömning: 

- “Be en kamrat om 

respons” 

Kamratbedömning: 

- “Be en kamrat om 

respons” 

Tabell 3: Exempel på uppgiftsformuleringar kopplade till strategi 4 

 

I årskurs 1 fanns det tolv uppgifter kopplade till denna strategi. Samtliga uppgifter visades i olika 

former av kamratbedömning, då eleverna ska hjälpa varandra att utvecklas. I årskurs 3 var det nio 

uppgifter. Här var uppgifterna formulerade utifrån att “du” skulle ge respons. I årskurs 4 fanns det 

sju uppgifter. Dessa uppgifter var formulerade utifrån att en kompis skulle ge respons på “ditt” 

arbete. I årskurs 6 fanns det fyra uppgifter, som alla var formulerade på samma sätt som i årskurs 

4. Alla uppgifter som handlar om kamratbedömning ämnar att “aktivera eleverna att bli 

läranderesurser för varandra”, som är den fjärde nyckelstrategin. 
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Strategi 5: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

 

Diagram 3: Antal uppgifter som förekommer i de olika årskurserna 

 

Tabell 4: Strategi 5: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 4  Årskurs 6 

Självskattning: 

- “Bedöm din 

text” 

- “Jag kan …” 

Självskattning: 

- Checklistor 

- “Markera på linjen hur säker du 

känner dig” 

Självskattning: 

- “Har jag nått målen?” 

Självskattning: 

- “Har jag nått 

målen?” 

Tabell 4: Exempel på uppgiftsformuleringar kopplade till strategi 5  

 

I årskurs 1 fanns det 18 uppgifter kopplade till denna strategi. I dessa uppgifter skulle eleverna 

reflektera över sitt arbete och även sitt kommande lärande. I denna årskurs skulle eleverna oftast 

bedöma sina texter tillsammans med läraren. I årskurs 3 fanns det 15 uppgifter där eleverna 

antingen skulle använda checklistor eller markera på en linje hur väl de uppskattar sin kunskap. 

Linjen gick från “osäker” till “säker”.  Checklistor innebär att eleverna kryssar i rutor om de tycker 

att påståendet stämmer, exempelvis “Jag kan använda stor bokstav och punkt”. I årskurs 4 förekom 

uppgifter kopplade till självskattning sju gånger. Dessa stod i slutet av kapitlet/området, och 

fokuserade på att eleven själv skulle avgöra huruvida hen hade nått lärandemålet eller ej. I årskurs 

6 fanns det fyra uppgifter som handlade om att eleverna skulle uppskatta sin egen kunskapsnivå. 

Dessa fanns, som uppgifterna i årskurs 4, i slutet av enstaka kapitel. Samtliga uppgifter inom denna 
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kategori tillhör den femte nyckelstrategin inom formativ bedömning. I denna strategi ska eleverna 

börja reflektera över vad de ska göra för att utveckla sin uppgift och därmed sitt lärande. 

 

Övrigt: Uppgifter utan en tydlig koppling till någon strategi 

 

Diagram 4: Antal uppgifter som förekommer i de olika årskurserna 

 

Tabell 5: Övrigt: Uppgifter utan en tydlig koppling till någon strategi 

Årskurs 1 Årskurs 3 Årskurs 4  Årskurs 6 

- “Arbeta i par” 

- “Tänk på ...” 

- “Tips” - “Berätta för en kompis” - Summativa prov  

Tabell 5: Exempel på uppgiftsformuleringar utan koppling till någon strategi 

 

I årskurs 1 fanns det totalt tio uppgifter som inte hade en tydlig koppling till någon nyckelstrategi, 

men som ändå påminde om formativ bedömning. En av uppgifterna inom denna kategori var 

“arbeta i par” där eleverna förväntades genomföra uppgiften tillsammans. Denna uppgift är lik 

kamratbedömning då eleverna ska arbeta tillsammans, men det som skiljer detta från vår definition 

av kamratbedömning är att det saknas respons mellan parterna (se kapitel 7: metod). Detta ansåg 

vi vara mer likt ett arbetssätt än en strategi inom formativ bedömning. Det fanns även uppgifter 

som var utformade som “Tänk på …“. Den här typen av uppgift är snarlik en checklista eleverna 

ska använda i sitt arbete, något som är vanligt inom självskattning. Däremot klassificerade vi att 

denna uppgift inte har en tydlig koppling till nyckelstrategierna, då eleverna inte behöver ta ansvar 
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för sitt eget lärande utan uppgiften är enbart där för att ge tips. Denna uppgift hittades även en 

gång i årskurs 3. I årskurs 4 hittade vi tio uppgifter som påminde om kamratbedömning. Dessa var 

formulerade som “Berätta för en kompis”. Då det inte var tydligt i arbetsböckerna huruvida 

respons skulle ges, kunde en tydlig koppling till nyckelstrategierna inte göras. Årskurs 6 innehöll 

sju uppgifter utformade som prov i slutet av ett kapitel/område. Dessa prov kan vara summativa, 

då elevernas kunskap bedöms utifrån deras svar, eller formativa, då proven ses som ett lärtillfälle. 

Då det inte framkom i arbetsböckerna hur proven skulle följas upp kunde vi inte koppla dessa 

uppgifter till nyckelstrategierna för formativ bedömning. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att samtliga strategier varierar i utsträckning beroende på 

årskurs och stadium. Strategi 1 (synliga lärandemål) förekom nästan dubbelt så ofta i mellanstadiet 

som i lågstadiet, medan inom strategi 5 (självskattning) var det tvärtom. Den strategi som både 

förekom mest sällan, men också hade minst skillnad mellan årskurserna var strategi 4 

(kamratbedömning). 

 Gällande uppgiftsformuleringarna förekom inga större skillnader. Innebörden var 

densamma, dock gick språket från att vara mer konkretiserat och elevnära till att bli mer abstrakt 

och distanserat ju högre upp i årskurserna man kom. Detta syntes tydligast i strategi 1 då det gick 

från “Jag kan …”, till en formulering tagen ur Lgr11:s kunskapskrav. Inom kategorin “Övrigt” 

utmärkte sig årskurs 6, då uppgifterna var formulerade som prov. Detta återfanns ej i de andra 

årskurserna. 
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9. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultaten från föregående kapitel att diskuteras utifrån studiens två 

frågeställningar, samt utifrån tidigare forskning och Wiliams teori om formativ bedömning. 

Resultatet på vår studie visar att formativ bedömning förekommer i arbetsböckerna 

i en, vad vi anser, ”accepterad mängd” för att vara ett gott komplement för läraren. Detta beror 

dock på hur läraren använder arbetsböckerna i sin undervisning, något Englund styrker i sin 

undersökning genom “[d]et är framför allt lärartypen och lärarstilen som avgör hur läroböckerna 

används, inte böckerna i sig” (Englund, 2006, s. 21). Om resultaten från vår empiriska 

undersökning ställs jämte Björklund Boistrups studie från 2006, ser vi att de skiljer sig, då det 

framgick i hennes studie att formativ bedömning inte förekom i arbetsböcker i någon större 

utsträckning (Björklund Boistrup, 2006, s. 280). Detta tror vi beror på att formativ bedömning har 

blivit mer populärt i utbildningssammanhang under de senaste 14 åren.  

 Diagrammet nedan visar mängden uppgifter som förekom inom varje strategi, och 

de fyra undersökta årskurserna har sammanställts.  

 

 
Diagram 5: Antal uppgifter som förekommer i de fyra årskurserna 
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Utifrån strategierna 

Strategi 1: Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

Som den första kolumnen i diagrammet ovan visar, har synliga lärandemål en stor plats i de 

läroböcker som analyserades, främst i årskurs 4 och 6. Anledningen varför strategi 1 förekommer 

mer i mellanstadiet kan vara införandet av betyg i årskurs 6. Med andra ord förbereds eleverna från 

årskurs 4 på att få sin kunskap bedömd, vilket gör det viktigare att presentera synliga lärandemål 

samt kriterier för framsteg för eleverna. Detta syns även i formuleringarna av dessa mål, då de i de 

lägre årskurserna är mer lättbegripliga medan i de högre årskurserna innefattar mer information. 

Detta stämmer inte överens med resultatet av Björklund Boistrups studie, då hon 

framhäver att synliga lärandemål nästintill saknas i de läroböcker hon undersökte (Björklund 

Boistrup, 2006, s. 303). Skillnaden mellan dessa två studiers resultat kan bero på att arbetsböckerna 

är utformade efter olika läroplaner, då Lgr11 kanske trycker mer på den formativa bedömningens 

första nyckelprocess. 

 

Strategi 4: Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

Denna strategi lämpar sig bättre i klassrumsundervisning än i arbetsböcker, då “läranderesurser” 

innebär mer än bara kamratbedömning. Eleverna lär sig även av diskussioner sinsemellan, dock 

hittades bara kamratbedömning i studiens textanalyser. Däremot uppmärksammades inte denna 

strategi i lika stor utsträckning som de andra strategierna, oavsett årskurs. Detta tolkar vi beror på 

att kamratbedömning är mer utav ett arbetssätt som måste stämma överens med lärarens sätt att 

undervisa. Skolverket skriver att “elevernas olika behov och förutsättningar” är viktiga för hur 

lärarna använder arbetsböckerna (Skolverket, 2006, s. 10). Vi anser att ansvaret för huruvida 

kamratbedömning kan och/eller ska användas i nuläget ligger hos läraren, som i sin tur har bedömt 

elevgruppens behov. För att kamratbedömning ska vara effektivt för lärande krävs det att lärare 

och elever har kunskap i hur denna bedömning ska gå till, vilket inte en arbetsbok kan förutsätta. 

Därför läggs det, i nuläget, kanske mer fokus på denna strategi i lärarutbildningar än i läro- och 

arbetsböcker, vilket vi har sett på vår utbildning.  

 

Strategi 5: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  

Inom denna strategi skiljde sig mängden uppgifter markant beroende på årskurs. Som diagrammet 

ovan visar var denna strategi vanligare i lågstadiet än i mellanstadiet. Uppgifterna förekom då oftast 

i form av checklistor, medan i mellanstadiet skulle eleverna avgöra huruvida de upplevde att de 

uppnått lärandemålen efter kapitlet eller ej. Orsaken till att denna strategi förekommer främst i 

form av checklistor i lågstadiet kan vara att en checklista hjälper eleverna hur, exempelvis, en text 

är strukturerad. Det är möjligt att elever i mellanstadiet förväntas kunna det utan hjälp, därav 

avsaknandet av checklistor. Att denna strategi är så frekvent i lågstadiet kan bero på att uppgifterna 
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behöver delas upp för att bli mer greppbara för yngre elever. Trots att självskattning har en hög 

effektstorlek på lärandet enligt Hattie (Hattie, 2012, Bilaga C), verkar det inte prioriteras i 

mellanstadiet, anledningen till varför har vi varken fått besvarat eller undersökt i denna studie.
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10. Konklusion 

Detta kapitel tar upp hur studiens resultat påverkades av metodvalet samt hur studien kan användas 

och/eller utvecklas i vidare forskning. Slutligen lyfts varför vi finner denna studie relevant. 

 

Metodens påverkan på resultatet 

Som vi nämnde i tidigare forskning påpekade Hirsh och Lindberg (2015) att mycket av den utförda 

forskningen har gjorts i ämnet matematik (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 70). Det hade därför varit 

intressant att göra en komparativ studie i ämnena matematik och svenska för att se om de skiljer 

sig gällande uppgiftsmängden kopplad till den formativa bedömningen. Däremot valde vi att 

begränsa denna studies material till två läroboksserier i ämnet svenska på grund av denna studies 

tidsomfång. Studiens resultat skulle vara mer generaliserbart om det empiriska underlaget hade varit 

mer omfattande. Det hade varit lättare att dra slutsatser om vi hade haft fler arbetsböcker att utgå 

ifrån.  

 Om studien skulle utgå ifrån observationer eller intervjuer skulle vi inte få våra 

forskningsfrågor besvarade. Däremot skulle dessa metodval vara bra för att, exempelvis, undersöka 

olika lärarstilar. En fenomenologisk undersökning skulle även kunna genomföras utifrån 

arbetsböckerna i denna studie. Då skulle fokus istället ligga på lärares uppfattning av 

arbetsböckerna, samt hur dessa hjälper till med formativ bedömning i undervisningen. 

 

Vidare forskning 

Då formativ bedömning ges mycket fokus på Uppsala universitets lärarutbildning, vore det 

intressant att se huruvida användandet av formativ bedömning skiljer sig i praktiken beroende på 

om läraren är nyexaminerad eller har en lång lärarkarriär bakom sig. Detta vore intressant att 

undersöka dels genom intervjuer, där lärarens syn på formativ bedömning lyfts, men även genom 

observationer för att se hur de faktiskt implementerar detta arbetssätt i undervisningen. 

Resultatet i vår studie visade att mängden uppgifter i arbetsböckerna kopplade till 

formativ bedömning skiljer sig mellan de båda undersökta stadierna, framför allt inom vissa 

strategier. Det vore intressant att, genom en kvalitativ studie, undersöka hur det kommer sig. 

 

Studiens relevans 

Denna studie är relevant då den bidrar till forskningen inom det didaktiska fältet. Formativ 

bedömning är aktuellt i skolvärlden idag, därför ville vi se hur mycket plats detta ämne ges i 

läroböcker. Svenska lärare tycker, enligt Englund (2006), att läroböcker är ett bra komplement för 
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att “följer man den, så följer man också läroplanen” (Englund, 2006, s. 25).  Kirton m. fl. (2007) 

lyfter däremot i deras studie att lärarna anser att det är tidskrävande att aktivera eleverna som 

lärresurser på grund av att arbetsområdena behöver följas upp med både vidare undervisning och 

givande diskussioner. Detta resulterade i att lärarna som deltog i studien upplevde att det inte fanns 

tid att genomföra läroplanens alla delmoment. (Kirton et al., 2007, s. 624) Vi drar därför slutsatsen 

att en ökad närvaro av formativ bedömning i såväl undervisning som läroböcker, leder till att 

läroplanens alla moment inte hinns med. Behöver läroplanen revideras, med hänsyn till den, lite 

mer, tidskrävande formativa bedömningen? I sådana fall, vad ska prioriteras bort? Frågor som dessa 

kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet.  
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