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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka och jämföra erfarenheter av fenomenet formativ bedömning hos 
högstadie- respektive gymnasielärare i moderna språk. Detta undersöktes med hjälp av metoden 
samtalsintervju utifrån en fenomenografisk utgångspunkt. Denna utgångspunkt innebar att 
lärarnas erfarenheter av formativ bedömning samt variationer inom dessa var det som 
fokuserades i studien.  

Studiens slutsatser visade att arbetet med elevernas förståelse av målen är av stor vikt för att 
det övriga arbetet inom formativ bedömning ska fungera. Vidare framkom två övergripande 
huvuduppfattningar av vad formativ bedömning innebär: ett didaktiskt verktyg eller en 
undervisningsfilosofi. Dessutom framhölls begreppen konkret, framåtsyftande samt främjande 
för förståelsen av målen som grundläggande inom formativ bedömning. Slutligen synliggjordes 
ett motsatsförhållande mellan summativ och formativ bedömning, framförallt då begreppen 
användes explicit.  

 
Nyckelord: Didaktik, Högstadiet, Gymnasiet, Samtalsintervju, Fenomenografi, Moderna språk, 
Formativ bedömning. 
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1 Inledning 

Bedömning är ett ständigt aktuellt ämne inom den politiska skoldebatten samt ute i verksamheten 
på skolorna. Däremot har vi upplevt att för lite uppmärksamhet riktats mot detta under 
utbildningens gång. Vid val av uppsatsämne kändes detta därför både intressant och nödvändigt. 
Inom denna kontext valde vi att studera fenomenet formativ bedömning eftersom det har fått 
stor uppmärksamhet och genomslag i skolor och i forskning. Då vi båda kommer att undervisa i 
spanska föll det sig naturligt att studera formativ bedömning inom moderna språk vilket visade 
sig vara ett relativt outforskat område. De lärare som vi intervjuade bekräftade detta och bidrog 
med både inspiration, kunskap samt inblick i deras yrkesvardag. Genom att utforska fenomenet 
formativ bedömning från lärarnas synvinkel fick vi en inblick i den komplexa verklighet som 
undervisning och bedömning är och därigenom har vi kunnat vidareutveckla våra egna visioner 
om undervisning.  

Uppsatsen innehåller två delstudier: samtalsintervjuer med högstadie- och gymnasielärare. 
Anna Lehto genomförde fyra intervjuer med fyra högstadielärare samt analys av dessa och Sofia 
Persson genomförde samma arbete men med gymnasielärare. Denna uppdelning och val av 
respondentgrupper grundar sig framförallt i våra respektive yrkesinriktningar. En jämförande 
analys, diskussion samt konklusion författades sedan gemensamt. Övriga kapitel delades upp på 
följande sätt: Anna ansvarade för kapitel 2 och 3 medan Sofia ansvarade för kapitel 4 och 6.  

Slutligen vill vi tacka studiens deltagare samt vår handledare Guadalupe Francia. 
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2 Bakgrund 

”Bedömning i och av skolan tillhör ett av de mest diskuterade pedagogiska områdena idag” 
(Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010:9). Så inleder Christian Lundahl och Maria Folke-Fichtelius 
(2010) sina förord till boken Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. Synen på 
bedömning har förändrats genom åren och bedömning har nu kommit att användas för andra 
och fler syften än tidigare. En förskjutning har skett från att framförallt ha innefattat 
kunskapskontroll och betygsättning till att bedömning ska användas som ett verktyg för elevens 
lärandeprocess, så kallad pedagogisk bedömning eller formativ bedömning (Lindström, 2011:11). 
Denna förskjutning bekräftas av Skolverket (2011a) i deras publikation Kunskapsbedömning i skolan 
där det framhålls att ”kunskapsbedömning är en pedagogisk kärnfunktion och en central del i 
lärarens kompetens. En framåtsyftande kunskapsbedömning, kommunicerad med eleven, ger ett 
kraftfullt stöd för lärandet” (3). Skolverket skriver vidare att detta stödmaterial har tagits fram just 
på grund av det ökande intresset för bedömning (ibid.). I publikationen ägnas 16 av 57 sidor åt 
området formativ bedömning, som är en bedömning som har till syfte att stödja lärandet (ibid., 
18), det vill säga ”bedömning för lärande” (Taras, 2005:476). En sökning på begreppet 
bedömning för lärande på Skolverkets hemsida ger 4977 träffar, vilket är ett tecken på att 
bedömning för lärande har fått stor uppmärksamhet. Jonsson, Lundahl & Holmgren (2015) 
bekräftar att detta har skett såväl i Sverige som i andra länder (104).  

Även synen på språkundervisningen har förändrats genom åren. Här har vi sett en 
förskjutning från ett fokus på formkunskaper och språkriktighet till att de kommunikativa 
kompetenserna och meningsskapandet i undervisningen nu står i centrum (Tornberg, 2011:49; 
Turuk, 2008:255). Detta skifte av språksyn leder till en förändring av vad som ska bedömas och 
hur bedömningen ska gå till. Bedömning är inget som lärare lär sig en gång för alla under sin 
utbildning utan något som är föränderligt och i högsta grad relaterat till gällande styrdokument 
och rådande kunskapssyn (Apelgren & Molander Beyer, 2009:174-175). 

Lärare har, förutom rådande kunskapssyn, olika förordningar att förhålla sig till i sitt arbete. 
Bland annat publicerar Skolverket (2011b) så kallade Allmänna råd som är ”rekommendationer 
till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om 
skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls” (7). I 
Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasiet (Skolverket, 2012) går det till exempel att läsa 
att lärare bör ”skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och 
fortlöpande ge återkoppling på deras arbete” (11) vid planeringen av undervisningen. Liknande 
råd finns för lärare som undervisar i grundskolan (se Skolverket, 2011b:18). Lärare i gymnasiet 
bör även ”se till att undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig bedöma sina studieresultat 
och sina utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012:15). Detta är delar som ingår i formativ 
bedömning. En formativ bedömningsprocess innehåller, enligt Skolverket (2011a), tydliggörande 
av målen för undervisningen, informationssökande om var eleven befinner sig i förhållande till 
dessa samt att återkoppling ges som anger hur eleven ska ta sig mot målen (19). De tre frågor 
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som måste ställas av elev och lärare vid ett formativt arbete är därför: ”1. Vad är målet? 2. Hur 
ligger eleven till? 3. Hur ska eleven gå vidare?” (ibid.).  

På uppdrag av regeringen har Vetenskapsrådet (2015a) sammanställt en forskningsöversikt 
med titeln Forskning och skola i samverkan - kartläggningar av forskningsresultat med relevans för praktiskt 
arbete i skolväsendet. I delprojekt X presenteras en översikt över svensk och internationell forskning 
av formativ bedömning. Här rapporteras bland annat att formativ bedömning har implementerats 
i klassrum världen över på grund av storskaliga metastudier som presenterar anmärkningsvärda 
effekter på lärande hos elever. Detta har skett trots att få empiriska studier är genomförda i 
grundskolemiljö och att de principer och nyckelstrategier som ingår i formativ bedömning 
beskrivs som generella och inte tar hänsyn till kontextuella faktorer (ibid., 105, 107). 
Forskningsöversikten framhåller en problematik kring begreppsapparaten, de menar att det är 
problematiskt att uttala sig om ”en samlad effekt av allt som finns under detta paraplybegrepp” 
(ibid., 108). Slutligen lyfts det fram hur den information som når lärare genom tidskrifter och 
andra kanaler, gällande formativ bedömning, är förenklad och därför har olika tillämpningar växt 
fram i klassrum. De framhåller därför fram vikten av en fördjupad förståelse hos lärare samt en 
oro kring bristande bedömningskunskaper hos såväl verksamma lärare som hos lärarutbildare 
(ibid., 2015a:108).   

Mot denna bakgrund avser föreliggande studie att undersöka och jämföra erfarenheter av 
fenomenet formativ bedömning hos högstadie- respektive gymnasielärare i moderna språk. 
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Kapitlet är disponerat i två större avsnitt: tidigare forskning om formativ 
bedömning samt tidigare forskning om andraspråksinlärning. I det första avsnittet (3.1) 
introduceras fenomenet formativ bedömning för att sedan följas av avsnitt som behandlar 
formativ bedömning i relation till summativ, tillämpning av formativ bedömning samt kritik mot 
den. I det andra avsnittet (3.2) ges en introduktion till begreppet andraspråk samt 
andraspråksinlärning och sedan följer ett avsnitt om formativ bedömning inom just detta område. 

I våra eftersökningar av relevant litteratur för detta kapitel använde vi oss av databaserna 
EBSCO och ERIC som tillhandahålls via www.ub.uu.se för utbildningsvetenskap och pedagogik. 
De artiklar som vi kom att använda oss av fann vi med hjälp av följande sökord: formativ 
bedömning, bedömning för lärande, formative assessment, assessment for learning, second language 
acquisition, modern language proficiency samt modern foreign languages. Vi använde oss även av 
referenslistor i artiklar och i kurslitteratur för att hitta lämpliga artiklar. I de första 
eftersökningarna framträdde forskarna Paul Black och Dylan Wiliam, Royce Sadler samt Michael 
Scriven som dominerande inom detta område då de flesta andra författare inom detta ämne på 
något sätt refererar till dem. Framförallt refererades det till Black och Wiliams tidigaste arbeten. 
Detta motiverar vårt val att använda deras artiklar även i vår studie. Att de framträder som så 
tongivande inom området motiverar även att vi ägnar ett avsnitt åt kritik som framförts mot 
deras arbete. Vi sökte även efter artiklar som riktar sig mot vårt ämnesområde, formativ 
bedömning inom moderna språk. Där hade vi dock inte möjlighet till samma medvetna urval då 
sökningarna resulterade i två träffar. Totalt genererade eftersökningarna endast ett resultat på 
artiklar inom en svensk utbildningskontext. Detta bekräftar att det svenska forskningsfältet är 
knapphändigt i relation till hur stort genomslag formativ bedömning fått i den svenska skolan 
(Vetenskapsrådet 2015a:105). 

 

3.1 Tidigare forskning om formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett begrepp som kommit att växa sig populärt sedan Scriven (1967) 
använde det i artikeln The Methodology of Evaluation där han var den första att göra en distinktion 
mellan summativ och formativ bedömning (Taras, 2009:58). Sedan dess, framförallt via Sadler, 
Black och Wiliam, har den formativa bedömningen ådragit sig en allt större uppmärksamhet 
(Jonsson et. al., 2015:104). Apropå detta skriver Maddalena Taras (2009) i artikeln Summative 
Assessment: the Missing Link for Formative Assessment att vi idag befinner oss i ett ”bedömning-för-
lärande-paradigm” (57). I och med detta har fokus flyttats från strikta former av test till ett 
samspel mellan klassrumsarbete och bedömning (Black & Wiliam, 1998a:7).  

http://www.ub.uu.se/
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I artikeln Assessment and Classroom Learning definierar Black & Wiliam (1998a) formativ 
bedömning på följande sätt: ”Formativ bedömning är alla de aktiviteter som läraren eller dennes 
elever gör som ger dem information som kan användas som feedback för att förändra 
undervisningen och de lärandeaktiviteter som eleverna deltar i”1 (7). Det handlar alltså om att 
söka och tolka bevis för att kunna se var inlärarna befinner sig samt göra bättre grundade beslut 
om lärande (Colby-Kelly & Turner, 2007:11). Vidare skriver Taras (2005) att formativ bedömning 
avser hur omdömena av kvaliteten på elevernas arbete, det vill säga feedbacken, kan användas för 
att undvika det slumpmässiga och ineffektiva i ”trial-and-error-lärande” (472).  
 

3.1.1 Formativ bedömning i relation till summativ bedömning 

Bedömning refererar till ett omdöme som kan motiveras med hänsyn till gemensamma mål eller 
kriterier, såsom kunskapskrav. Dessa kriterier smalnar av utbudet och visar därmed vilka specifika 
delar det är som anses relevanta för inlärarna. De steg som behövs för att utfärda ett omdöme 
kallas för en bedömningsprocess (Taras, 2005:467). Den processen leder till en summativ 
bedömning, som är ett omdöme som kapslar in alla bevis fram till en viss tidpunkt. Genom att 
läraren skapar sig en bild av vad eleven kan, görs en summativ bedömning. Då får läraren tillgång 
till kvaliteten i elevens arbete vilket är nödvändigt innan användbar feedback kan levereras till 
inläraren. En summativ bedömning måste i och med det föregå en formativ bedömning (ibid., 
468, 472). Taras (2005) menar att formativ bedömning därmed rättfärdigar summativ bedömning. 
Detta resonemang mynnar ut i att en bedömning kan vara enbart summativ, om den slutar vid 
omdömet, men det är dock omöjligt för en bedömning att vara enbart formativ (470). Däremot 
kan läraren välja att göra den summativa bedömningen implicit och den formativa explicit (Taras, 
2009:58).  

3.1.2 Tillämpning av formativ bedömning 

I kommande två avsnitt presenteras forskning som belyser tre betydelsefulla element då formativ 
bedömning ska tillämpas.  
 

3.1.2.1 Feedback 

Formativ bedömning handlar om att genom kvaliteten på responsen på en elevs prestation 
förbättra elevens kommande prestationer. En nyckelingrediens i den formativa bedömningen är 
därför feedback (Sadler, 1989:120).  Black & Wiliam (1998a) lyfter fram komplexiteten i detta 
nyckelbegrepp i artikeln Assessment and Classroom Learning. De framhåller den komplexitet som 
ligger i agerandet att dels ge en elev feedback och dels på vilket sätt den informationen tas emot 
och sedan, eventuellt, används av eleven i dennes kommande lärande (Black & Wiliam, 1998a:21). 

                                                
1 vår översättning 
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Enligt John Hattie & Helen Temperly (2007) är feedback en konsekvens av en utförd aktivitet; 
det är information som en agent förmedlar gällande aspekter av denna utförda aktivitet alternativt 
förståelsen av aktiviteten. För att den ska fylla ett syfte som instruktion måste den ge information 
som relaterar till den specifika aktiviteten och fylla tomrummet mellan det som eleven förstår och 
det som är målet med undervisningen (81-82). Effektiv feedback måste svara på tre frågor ställda 
av en lärare eller elev: Vart ska jag? Hur går det för mig? Vad är nästa steg för mig? Forskning 
visar att vi är mer benägna att öka vår ansträngning när det uppsatta målet upplevs som tydligt 
och när vi tror att vi kan lyckas uppnå det (Hattie & Timperley 2007:86; Kluger & DeNisi 
1996:260).  

Feedback kan ges i muntlig eller skriftlig form, varav det sistnämnda fokuseras i studien 
Assessment for Learning: Putting it Into Practice (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam 2003). 
Studien är dels baserad på, och inspirerad av, den tidigare nämnda studien Assessment and 
Classroom Learning (Black & Wiliam, 1998a), men den bygger även på en praktisk studie gjord i sex 
skolor med 48 deltagande högstadielärare. Syftet var att implementera formativ bedömning, bland 
annat genom fokus på skriftlig feedback och själv- och kamratbedömning (se 3.1.2.2), och sedan 
utvärdera effekterna (Black et.al., 2003:4-6, 17-19). Studien, samt tidigare forskning (Butler, 1988) 
visar att eleverna i högre grad kunde tillgodogöra sig feedback om endast kommentar givits och 
inget betyg eller poäng meddelades (Black et. al., 2003:44). De menar att arbetstiden som en 
lärare lägger ner på att betygsätta med fördel kan läggas på att kommentera istället eftersom detta, 
till skillnad från att se ett betyg eller poäng, innebär ett tillfälle för lärande för eleven. Speciellt de 
lågpresterande eleverna gynnas eftersom deras arbete och lärprocess fokuseras, istället för talang 
och förmåga (ibid., 46).   

3.1.2.2 Själv- och kamratbedömning  

I tidigare nämnda studie av Black et. al. (2003) framhålls att förmågan att själv kunna bedöma sitt 
eget lärande är grundläggande för att någon utveckling ska kunna ske. Denna förmåga kallas 
självbedömning. Författarna framhåller att om eleven inte är medveten om sin nivå i relation till 
lärandemålen så kan den heller inte veta vad som krävs för att nå dit (49). Detta är en förmåga 
som eleverna måste få tid och verktyg till att utveckla, till exempel genom att öva på att bedöma 
och ge feedback på varandras arbete, så kallad kamratbedömning (ibid., 52-53). Black et. al. 
(2003) menar att kamratbedömning är en viktig komponent i processen att lära sig självbedöma 
effektivt och objektivt (50). När eleverna tillsammans tränar på att bedöma och ge feedback på 
varandras arbete i relation till målen, tränar de också förmågan att tänka kritiskt och objektivt, 
vilket är ett krav för att självbedömningen ska vara effektfull (ibid., 51-52). Författarna betonar 
även vikten av att bedömningskriterierna är tydliga och att eleverna förstår hur ett önskvärt 
resultat ser ut. Slutligen framhålls betydelsen av lärarens guidning och hjälp för att elevernas själv- 
och kamratbedömning ska utvecklas och nå den effekt som är önskvärd (ibid., 52).  
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3.1.3 Kritik av formativ bedömning 

Inom en utbildningskontext är begreppet bedömning negativt laddat och under flera år användes 
begreppet utvärdering istället (Taras, 2005:469). Taras (2005) menar i artikeln Assessment – 
Summative and Formative, some Theoretical Reflections att begreppet formativ bedömning har kommit 
att bli den ”goda” versionen av bedömning, och att summativ bedömning därmed har kommit att 
representera de negativa sociala aspekterna av bedömning (ibid., 469).  

Enligt Jonsson et. al., (2015) har spridningen av formativ bedömning lett till en betydande 
påverkan på flera områden av undervisning och lärande i samhället såsom undervisning i skolor, 
lärarutbildning samt statliga bidrag. Detta har skett trots att det har argumenterats för att 
teoriutvecklingen av formativ bedömning varit mer eller mindre outvecklad (Jonsson et. al., 
2015:105). Kritik mot teoriutvecklingen är något som återkommer i artikeln Formative Assessment: 
A Critical Review skriven av Randy Elliot Bennet (2011) samt hos Steven J. Ross (2005). Han 
skriver i artikeln The Impact of Assessment Method on Foreign Language Proficiency Growth att ”införandet 
baseras mer på ideologisk dragningskraft än fasta empiriska bevis” (ibid., 317).  

Även Taras (2009) kritiserar den teoriutveckling som ligger till grund för Black et. al. (2003), 
vilken bygger på Black & Wiliams (1998a; 1998b) tidigare arbeten. De teoretiska bristerna leder 
till att de praktikfokuserade studier som är kärnan i Black et. al., (2003) förlorar sin tyngd och att 
det blir svårt att säkerställa deras effekt (Taras, 2009:66, 67).  För det första framhåller hon att 
Black & Wiliam (1998a) och Black et. al. (2003) bygger på två olika och icke sammanförbara 
definitioner av formativ bedömning, vilka båda förekommer i den sistnämnda studien. För det 
andra belyser hon avsaknaden av en explicit klarläggning av summativ bedömning samt 
kopplingen mellan summativ bedömning, formativ bedömning och självbedömning (Taras, 
2009:65-66). Bland annat menar hon att Black och Wiliam arbetat med att upphöja formativ 
bedömning genom att tydligt separera summativ och formativ bedömning (ibid., 59). Slutligen 
konstaterar Taras (2009) att den arbetsmodell som Black et. al. (2003) hyllar kan vara användbar 
på premissen att den formativa bedömningsprocessen, samt den summativa bedömningens roll i 
denna, konkretiseras (Taras, 2009:67). Vidare problematiserar hon att formativ bedömning idag 
har olika funktioner inom undervisningen där en är mer elevfokuserad, eleverna lär att lära på 
vägen mot målet, och den andra fokuserar läraren och dennes didaktik (Taras 2005:471).  

Enligt Bennet (2011:5) saknas även en uppriktig, rättfram och rationell dialog i diskursen om 
formativ bedömning. Vidare konstaterar han att många resultat i den tidigare forskningen som 
framhåller den formativa bedömningens effektivitet är grundade på opålitliga, daterade eller 
bristande källor (ibid., 10-13). Bland annat så kallar han Black & Wiliams (1998b) ofta citerade 
resultat för ”the educational equivalent of an urban legend” (Bennet 2011:12). Bennet (2011) framhåller 
vikten av att lärare måste ges tid för att kunna utveckla sin kompetens inom formativ bedömning, 
samt att mer konkreta sätt att förstå och använda formativ bedömning måste utvecklas (19-20). 
Slutligen framhåller Bennet (2011) att vi bör se utvecklingen av formativ bedömning som en 
”work in progress” och därmed vara mer försiktiga i våra krav och våra förväntningar (21).  
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3.2 Tidigare forskning om andraspråksinlärning 

Med begreppet andraspråk menas ”vilket språk som helst som tillägnas efter det att förstaspråket 
etablerats” (Abrahamsson, 2009:13). Om man tillämpar en strikt betydelse av 
andraspråksinlärning sker denna inlärning i den miljö där språket talas och man skiljer då mellan 
andraspråk och främmandespråk, det vill säga så kallade moderna språk. Begreppet 
andraspråksinlärning används dock oftast som en paraplyterm då man hittills inte funnit någon 
skillnad när det gäller utvecklingen av språket (Abrahamsson, 2009:14-15). Denna studie kommer 
att tillämpa begreppet på samma vis, det vill säga synonymt med inlärning av moderna språk. 

Den moderna forskningen av andraspråksinlärning har formats av de lingvistiska och 
kognitiva forskningstraditionerna (Abrahamsson, 2009:23). I den Gemensamma europeiska 
referensramen för språk (Skolverket, 2007) presenteras en språksyn som betraktar inlärare av ett 
språk som sociala aktörer (9). Språkundervisningen bör därmed vara handlingsorienterad och 
bygga på inlärarnas kommunikationsbehov (ibid., 138). Mamour Choul Turuk (2008) bekräftar 
denna syn på språkinlärning i artikeln The Relevance and Implications of Vygotskyj´s Sociocultural Theory 
in the L2 Classroom. Turuk (2008) menar att när fokus ligger på meningskonstruktion i 
undervisningen kan eleverna assimilera, internalisera och integrera den nya informationen i 
undervisningen med den som de redan besitter (255). Enligt Turuk (2008) är det då äkta lärande 
uppstår eftersom eleverna aktivt transformerar sin värld och inte bara anpassar sig till den. Vidare 
menar han att överdriven fokusering på att utveckla separata förmågor i språket, såsom 
överdriven undervisning av språkets struktur eller bemästrandet av olika separata förmågor, kan 
minska elevernas motivation (255-256).  

3.2.1 Formativ bedömning inom andraspråksinlärning 

Alternativa bedömningsmetoder har konstant tågat in i andraspråksklassrum det senaste årtiondet 
(Ross, 2005:317). Ross (2005) skriver att bedömningspraktikerna inom många 
andraspråkskontexter har rört sig ifrån objektivt färdighetstestande till fortlöpande bedömning av 
elevernas insats och bidrag till lärandeprocessen. Detta arbetssätt tillskriver inlärarna större vikt i 
lärandeprocessen och tillför en demokratisk aspekt till undervisningen (317-318).  

I artikeln Formative Assessment and the Learning and Teaching of MFL: Sharing the Language Learning 
road map with the Learners menar Black & Jones (2006) att formativ bedömning passar bra med 
dagens syn på språkinlärning som dialogisk och interaktiv samt synen på inlärarna som 
reflekterande metalingvister (9). Även Ross (2005) menar att den främsta attraktionskraften för 
språklärare är den autonomitet som den formativa bedömningen ger inläraren; här ser han 
potential för ökad motivation hos inlärarna samt möjligheter till aktiva språkinlärare (319). 
Formativ bedömning verkar också erbjuda inlärare av ett andraspråk en större del av direkt 
kontroll över definition av prestation och dess betydande relation till utvecklingen av deras 
språkfärdighet (ibid., 336). Detta stämmer väl överens med det som Black & Jones (2006) skriver 
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om att koherens mellan struktur, progression och ett meningsfullt innehåll i språkundervisningen 
gifter sig väl med ”ramverket för formativ bedömning, där språkinlärningen blir avmystifierad 
genom synliggörande av lärandemål och kriterier för framgång”2 (5). Black & Jones (2006) menar 
vidare att ”en väl genomtänkt och strukturerad språkundervisning möjliggör för eleverna att 
övervaka sin egen lärandeprocess och därmed sina framsteg”3 (5). Formativ bedömning kan 
därmed vara ett stöd för lärare och elever i arbetet med att synliggöra både processen av att lära 
sig ett språk (Leung & Mohan, 2004:354) samt för lärarna då de ska göra professionella 
bedömningar av nästa steg i lärandet för eleverna (Black & Jones, 2006:8). Störst påverkan ser 
Ross (2005) på inlärares inställning till språkinlärningen, vilket i sin tur påverkar inlärarnas 
uppmärksamhet samt deltagande i språkinlärningsaktiviteter (336). Colby-Kelly & Turners (2007) 
studie AFL Research in the L2 Classroom and Evidence of Usefulness: Taking Formative Assessment to the 
Next Level visade att feedback och samtal mellan lärare och elev gav positiva följder för lärandet 
men med den förutsättningen att eleven tog det på allvar (33). Slutligen framhåller de att det finns 
en brist på studier gällande formativ bedömning inom detta område (ibid., 10), samt att 
forskningen bör gå från deskriptiva studier till att validera formativa bedömningsmetoder. De 
menar att det är detta som behövs för att komma till nästa nivå inom forskning av formativ 
bedömning (Colby-Kelly & Turner, 2007:33).    

 

                                                
2 vår översättning 
3 vår översättning 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Då studiens syfte är att undersöka och jämföra lärares erfarenheter av formativ bedömning valdes 
en fenomenografisk utgångspunkt. Denna teori beskrivs i avsnitt 4.1. Dessutom kommer studien 
att tillämpa de fem nyckelstrategier som tagits fram för arbete med formativ bedömning då de 
utgör en konkret ram för att analysera materialet. Dessa presenteras i avsnitt 4.2. 

4.1 Fenomenografi 

Studien kommer att utgå ifrån och tillämpa den fenomenografiska teori som Ference Marton och 
Shirley Booth (1997) beskriver i boken Learning and Awareness. Anledningen är för det första att de 
framhäver fenomenografi som ett passande verktyg för att undersöka frågor som är relevanta i en 
undervisningskontext och för det andra för att denna teori bidrar med såväl terminologi som 
metodologi (ibid., 111, 125). Fenomenografin har mänskliga erfarenheter som forskningsobjekt och 
den riktar in sig på variationer av hur människor upplever och erfar ett fenomen (ibid., 110-111). I 
denna studie kommer fenomenografin till uttryck på så sätt att språklärares erfarenheter av 
formativ bedömning och variationer inom dessa erfarenheter kommer att studeras och 
analyseras. Marton & Booth (1997) beskriver fenomenografin som just ett verktyg för att 
identifiera, formulera och sedan analysera en viss sorts forskningsfrågor som behandlar mänskliga 
erfarenheter. De menar att den varken är en renodlad teori eller metod, utan snarare ett synsätt 
från vilket teoretiska och metodologiska element kan härröras (ibid., 111). Utöver begreppen 
erfarenheter och variationer är också begreppet uppfattningar centralt i studien. Michael Uljens 
(1989) menar att just uppfattning är det mest centrala begreppet inom fenomenografin. 
Begreppet definieras som ”det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett objekt 
i sin omvärld” (19).   

En viktig karaktäristik hos fenomenografin är att en fenomenografisk forskare har som syfte 
att studera andra människors erfarenheter av ett fenomen och analysera dessa. Forskarens egna 
erfarenheter av detta fenomen ska i så stor utsträckning som möjligt hållas utanför analysen 
(Marton & Booth 1997:116, 120). Det intressanta enligt fenomenografin är alltså hur andra 
människor beskriver fenomen i sin omvärld så som de uppfattar dem och därför är det inte 
relevant huruvida dessa upplevelser överensstämmer med verkligheten. Världen och verkligheten 
ses som något som existerar för oss genom våra upplevelser, tolkningar och beskrivningar av den, 
vilket på ett sätt likställer en människas upplevda verklighet med ”sann” verklighet. Med andra 
ord kan det sägas att den sanna betydelsen av ett visst fenomen är just en konstruktion av 
människors erfarenheter och tolkningar av fenomenet (Marton & Booth, 1997:113; Uljens, 
1989:14).  

Inom den fenomenografiska ansatsen är första och andra ordningens perspektiv centrala 
begrepp där särskild vikt läggs på det sistnämnda (Kroksmark, 1987:229). Utifrån ett perspektiv 
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av första ordningen ställs frågan hur någonting är, till exempel: Vad är formativ bedömning? 
Viktigt att komma ihåg är dock att det är människans konstruktion av vad formativ bedömning 
är. Utifrån ett perspektiv av andra ordningen däremot, ställs frågan hur någon upplever att 
någonting är. För att fortsätta med tidigare exempel skulle samma fråga utifrån andra ordningens 
perspektiv formuleras: Vad har lärare för upplevelser av att arbeta med formativ bedömning? 
(Larsson, 2010:12). Marton & Booth (1997) utvecklar vidare att inom första ordningens 
perspektiv tas det inte hänsyn till variationer av synen på fenomenet, medan ett perspektiv av 
andra ordningen snarare syftar till att uppmärksamma och framhålla dessa variationer (118). 
Därav är ett perspektiv av andra ordningen en förutsättning för att en fenomenografisk studie ska 
kunna genomföras och det måste tillämpas när forskningsfrågorna formuleras, när material och 
data inhämtas samt när dessa analyseras. Slutligen måste forskaren ta ett steg tillbaka från dennes 
egen upplevelse av fenomenet och istället se fenomenet genom beskrivarens ögon och tankesätt 
(ibid., 121).  

4.2 Nyckelstrategier för formativ bedömning 

Black och Wiliam har tillsammans med andra forskare arbetat med att ta fram fem 
nyckelstrategier för arbetet med formativ bedömning. Dessa syftar till att konkretisera de 
lärandeaktiviteter som de anger i sin definition av formativ bedömning (Vetenskapsrådet, 2015a: 
106). Black & Wiliams (1998a) definition är: ”Formativ bedömning är alla de aktiviteter som 
läraren eller dennes elever gör som ger dem information som kan användas som feedback för att 
förändra undervisningen och de lärandeaktiviteter som eleverna deltar i”4 (7). Vetenskapsrådet 
(2015a) presenterar den svenska översättningen av dessa nyckelstrategier: 

 
1. Att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och bedömning 
2. Att skapa klassrumssituationer som på ett effektivt sätt visar var eleverna befinner sig i relation 

till dessa mål 
3. Feedback från lärare till elev 
4. Kamratbedömning 
5. Självbedömning     (Vetenskapsrådet 2015a:106) 

 

Genom att använda dessa nyckelstrategier som en konkret ram vid arbetet med att dra slutsatser 
ur analysen kan respondenternas erfarenheter förstås i relation till den tidigare forskningen som 
presenterats i studien. 
 

                                                
4 vår översättning 
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5 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte och frågeställningar kan förstås utifrån den forskning och teori som presenterades i 
de föregående kapitlen. Syftet är att undersöka och jämföra erfarenheter av fenomenet formativ 
bedömning hos högstadie- respektive gymnasielärare i moderna språk. Detta syfte preciseras i tre 
frågeställningar.    

 
1. Vilka uppfattningar framkommer hos högstadielärare respektive gymnasielärare av formativ 

bedömning inom moderna språk?  
2. Vilka erfarenheter har de två lärarkategorierna av att arbeta med formativ bedömning inom 

moderna språk? 
3. Vilka variationer finns mellan de två lärarkategorierna gällande uppfattningar och erfarenheter av 

formativ bedömning inom moderna språk?  



16 
 

6 Metod 

I följande kapitel kommer först samtalsintervjuns karaktär och användningsområde beskrivas. 
Vidare följer en redogörelse för studiens urval och genomförande, intervjuguidens utformning 
samt material, kontexter och deltagare. I avsnitt 6.2 beskrivs den tillämpade analysmetoden och 
den preciseras även i relation till de teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Sist följer en 
beskrivning av de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till i denna studie samt en avslutande 
reflektion över metoden.   

6.1 Metod för datainsamling 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes metoden respondentundersökning. Detta 
innebär att det är den intervjuade och dennes tankar som utgör själva studieobjektet (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012:228). De menar att det finns två huvudtyper av 
respondentintervju varav den ena, samtalsintervju, valdes för denna studie (ibid., 228). Vidare 
skriver de att ett av de specifika områden där samtalsintervju ses som lämpligt är ”när du vill veta 
hur människor själva uppfattar sin värld” (ibid., 253), vilket överensstämmer med studiens syfte 
och frågeställningar. Ytterligare en anledning till att metoden samtalsintervju valdes för denna 
studie är att den möjliggör ett större spektra av svar och på så sätt kan resultatet bli mer nyanserat 
och varierat. Vidare ansågs möjligheten att ställa följdfrågor som positivt för denna studie 
eftersom mer utvecklade svar ger en större inblick i respondentens upplevelser och erfarenheter 
av fenomenet bedömning (ibid., 251).   

De samtalsintervjuer som genomförts är av halvstrukturerad karaktär. Denna typ av struktur 
är lämplig när syftet är att undersöka en persons uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen 
eftersom den ger den intervjuade stor frihet i sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014:43, 45). Den 
halvstrukturerade samtalsintervjun är som Kvale & Brinkmann (2014) skriver ”varken ett öppet 
vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär” (45). Den utgår från ett antal teman och förslag till 
teman, men sedan är det upp till intervjuaren att utefter samtalets gång anpassa frågorna och 
ställa lämpliga följdfrågor (ibid., 45, 47). Intervjuaren preciserar först det övergripande temat eller 
det fenomen som är i fokus, vilket i denna studie är bedömning. Sedan leder intervjuaren in 
samtalet på utvalda underteman genom att ställa öppna frågor där respondenten själv har 
möjlighet att styra samtalet vidare. Här är det viktigt att intervjuaren inte ställer normativa frågor 
som kan leda in respondenten på vissa bestämda uppfattningar eller åsikter. Intervjuaren förhåller 
sig med öppenhet till de svar som respondenten ger istället för att på förhand gå in med färdiga 
kategorier och uppfattningar (ibid., 47). Kvale & Brinkmann (2014) framhåller dock att själva 
temat i sig och frågorna alltid innehåller en viss styrning och att detta tillsammans med andra 
faktorer har ett inflytande på respondenternas svar och förhållningssätt under intervjun, vilket 
togs i beaktning vid analysstadiet (43). 
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6.1.1 Urval och deltagare 

I denna studie intervjuades totalt åtta lärare, fyra som är yrkesverksamma på högstadiet och fyra 
som är yrkesverksamma på gymnasiet. Eftersom en av studiens frågeställningar är att undersöka 
variationer av de uppfattningar och erfarenheter som högstadie- respektive gymnasielärare har av 
formativ bedömning, var det väsentligt att båda lärarkategorierna fanns representerade i det 
insamlade och analyserade materialet. För att öka chanserna till deltagande kontaktades lärare 
som vi på ett eller annat sätt kommit i kontakt med under utbildningen. Lärarna kontaktades via 
e-post där syftet med studien beskrevs kortfattat och där en förfrågan framfördes om intresse 
fanns att delta i intervjustudien. Det var således de tillfrågades val om de ville delta eller ej, vilket 
blev avgörande för urvalet.  Troligt är att de lärare som tackade ja till att delta har ett intresse av 
utveckling och forskning angående bedömning vilket i så fall påverkar studiens material och 
därmed slutsatser.  

Endast lärare som är behöriga och yrkesverksamma inom Uppsala län tillfrågades. Detta 
beslut samt beslutet att intervjua totalt åtta respondenter togs med hänsyn till studiens omfattning 
och tidsram. Målet var att hitta lärare från så många olika skolor som möjligt eftersom en 
spridning mellan olika skolor möjliggör en större variation av materialet, vilket är 
eftersträvansvärt när en fenomenografisk analysmetod tillämpas eftersom variationer av hur 
människor uppfattar ett fenomen fokuseras (Marton & Booth, 1997:110-111). Totalt intervjuades 
åtta behöriga lärare från sex olika skolor, varav tre är högstadieskolor och tre är gymnasieskolor. 
Tabell 1 och 2 presenterar de respektive respondentgrupperna och de fiktiva namn som de 
tilldelades.  

 
Tabell 1 Presentation av respondenter: högstadiet 

Namn År i yrket Ämnen Gruppstorlek 
Eva 15 år tyska, engelska 5-29 elever 
Christina 16 år franska, engelska 16-31 elever 
Hanna 4 år tyska 11-25 elever 
Fernando 1 år spanska 15-26 elever 

 
Tabell 2 Presentation av respondenter: gymnasiet 

Namn År i yrket Ämnen Gruppstorlek 
Maria 16 år franska, svenska 21 elever 

Jenny 12 år spanska, tyska 19-25 elever 

Sara 9 år franska, italienska, 
engelska 

7-22 elever 

Jonas 14 år spanska, franska 8-28 elever 
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6.1.2 Intervjuguide 

Esaiasson et. al. (2012) framhäver att både innehåll och form är viktigt att tänka på när en 
intervjuguide konstrueras (264). Intervjuguiden är halvstrukturerad, vilket innebar en större 
flexibilitet vid intervjun då frågorna inte alltid ställdes med den exakta formulering eller enligt den 
ordning som kan ses i intervjuguiden (se bilaga 1). Denna exakta formulering och struktur 
grundar sig i att förmågan att ställa väl formulerade frågor och följdfrågor är av avgörande 
karaktär vid en samtalsintervju. Vi som relativt oerfarna intervjuare upplevde en större trygghet i 
att ha detta upplägg eftersom att snabba beslut måste tas i en intervjusituation. 

Innehållsmässigt valdes totalt åtta teman ut av vilka det första kallas orientering (Kvale & 
Brinkmann, 2014:170). Under detta tema inleds intervjun med att intervjuaren kortfattat 
beskriver syftet med studien och intervjun samt informerar om respondentens rättigheter. Detta 
tema är viktigt eftersom början på intervjun och den uppfattning respondenten får av 
intervjuaren, studien och situationen är avgörande för hur intervjun sedan kommer att fortlöpa 
(ibid., 170). Sedan följer ett kort tema om respondentens bakgrund, dels för att denna 
information kan vara av betydelse för analysen och dels för att inleda intervjun med så kallade 
”uppvärmningsfrågor” (Esaiasson et. al., 2012:265). Vidare följer intervjuguidens fem 
huvudteman där de mer tematiska frågorna ställs, vilka är de frågor som utformats i direkt 
relation till studiens syfte och frågeställningar (ibid., 265). Det första temat behandlar 
uppfattningar av bedömning utifrån ett brett perspektiv för att få en första bild av hur 
respondenten uppfattar bedömningsarbetet. De tre följande temana är grundade i de 
nyckelstrategier för formativ bedömning som beskrivs i avsnitt 4.2. Eftersom vi ville att 
respondenterna skulle berätta om sina uppfattningar och erfarenheter om formativ bedömning 
utifrån sitt perspektiv och utan att påverkas av föreställningar om fenomenet valde vi här att inte 
explicit uttrycka begreppet formativ bedömning. Det sista temat är utformat med syfte att knyta 
ihop och konkretisera respondentens uppfattning om och erfarenheter av bedömning. Det 
behandlar bland annat relationen mellan formativ och summativ bedömning samt fördelar 
respektive nackdelar med formativ bedömning. Avslutningsvis ställs några uppföljningsfrågor för 
att ge respondenten ett extra tillfälle att tillägga, utveckla eller förtydliga någonting (ibid., 265). 

 

6.1.3 Genomförandet och dess kontext  

De åtta intervjuerna genomfördes under två veckor i april 2015. Innan varje intervju startade 
informerades respondenterna på nytt om studiens syfte samt om annan relevant information (se 
bilaga 2). Intervjuerna spelades in och varade mellan 30-60 minuter och genomfördes på 
respektive skola där den intervjuade läraren arbetar. Att just arbetsplatsen valdes som plats för 
intervjun verkade naturligt för respondenterna och det var ingen av dem som gav förslag på 
någon annan plats. I relation till studiens syfte och frågeställning ansågs arbetsplatsen, där de 
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intervjuade dagligen kommer i kontakt med det fenomen som intervjun handlade om, som den 
lämpligaste platsen för genomförande (Kvale & Brinkmann, 2014:122).  
 

6.2 En kvalitativ analys- och bearbetningsmetod  

Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att den kvalitativa forskningsintervjun ”söker förstå 
världen från undersökningspersonernas synvinkel”, samt ”utveckla mening ur deras erfarenheter” 
(17). Denna beskrivning är i enlighet med studiens syfte att undersöka och jämföra moderna 
språklärares erfarenheter av fenomenet formativ bedömning. Bearbetningsfasen i denna studie 
började med att de inspelade intervjuerna transkriberades grovt, vilket innebar en återgivning av 
samtalet i skriftspråk och utan markering för pauser, stakningar eller uttal. Eftersom syftet var att 
analysera innehållet i respondenternas svar var denna typ av transkribering mest lämplig (Norrby, 
2004:89-90).  
 

6.2.1 En fenomenografisk analysmetod  

Den fenomenografiska analysmetoden syftar till att erhålla kunskap om en människas 
erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen, vilket kan ses gå igen i såväl 
datainsamlingsmetoden samtalsintervju som i den kvalitativa analysmetoden (Marton & Booth, 
1997: 110-111). I analysen av materialet tillämpades andra ordningens perspektiv, vars syfte är att 
uppmärksamma och framhålla olikheter och variationer av dessa erfarenheter och uppfattningar. 
Andra ordningens perspektiv innebär också att forskaren, i så stor utsträckning som möjligt, bör 
försöka släppa sin egen uppfattning av det fenomen som undersökts för att på så sätt kunna göra 
en rättvis tolkning (ibid., 120-122). 

Att analysera material utifrån en fenomenografisk teori och analysmetod innebär alltså att de 
intervjuer som genomfördes och transkriberades sedan analyserades med syfte att tolka och finna 
meningsskillnader som sedan kan kategoriseras. Denna kategorisering skapade ett antal 
beskrivningskategorier.  

6.2.1.1 Beskrivningskategorier 

I processen med att skapa beskrivningskategorierna söktes utsagor i respondenternas svar som 
kunde sättas i relation till frågeställning 1 och 2. Dessa utsagor organiserades i en tabell för att 
synliggöra återkommande teman i respondenternas svar. Vidare kategoriserades temana utifrån 
deras innebörd och på så sätt växte de olika beskrivningskategorierna fram. Med andra ord så 
skapades de olika beskrivningskategorierna under analysens gång och var alltså inte bestämda på 
förhand (Uljens, 1989:11-12). Denna arbetsgång är central inom fenomenografin eftersom 
ansatsens ”kärnidé” är att vara anpassningsbar till skilda innehåll och uppfattningar istället för att 
anpassa dessa uppfattningar och innehållet till en på förhand bestämd modell (Kroksmark, 
1987:225).  
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Eftersom en typisk fenomenografisk studie, och så även denna, härleder sina resultat ur en 
relativt liten grupp av människor så kan beskrivningskategorierna aldrig hävdas utgöra ett 
omfattande och fullständigt system. Emellertid är målet att de ska vara fullständiga i den mening 
att inget som gruppen av deltagare kollektivt har erfarit ska lämnas osagt. Vad gällande 
tolkningen och bildandet av beskrivningskategorier så framhåller Uljens (1989) att en väsentlig 
aspekt är hur forskaren lyckas tolka en utsaga så korrekt som möjligt. Han menar att forskaren 
måste vara observant på i vilken kontext uttalandet sker och hur uttalandet är relaterat till 
kontexten (45). För att säkerställa kvaliteten på tolkningen och beskrivningskategorierna i denna 
studie togs kontextaspekten i beaktning liksom de kriterier för beskrivningskategorierna som 
Marton & Booth (1997) framhåller. Kriterierna är som följer:   

 
1. Varje kategori ska stå i tydlig relation till det fenomen som undersökts så att varje kategori säger 

något tydligt och värdefullt om ett sätt att erfara fenomenet. 
2. Kategorierna ska stå i logisk relation till varandra, de kan även stå i en hierarkisk relation. 
3. Kategorisystemet ska vara så återhållsamt som möjligt, det vill säga så få kategorier som möjligt ska 

finnas för att möjliggöra att avgörande variationer fångas.5 
     (Marton & Booth 1997:125) 

De beskrivningskategorier som framkom under analysen av materialet kan illustreras på 
nedanstående sätt: 
 

 
Figur 1. Beskrivningskategorin ”Uppfattningar av bedömning” och dess underkategorier kopplas till frågeställning 1, 
medan frågeställning 2 kopplas till beskrivningskategorierna ”Mål och Kunskapskrav” och ”Elevens medvetenhet 
och utveckling” med underkategorier. 

                                                
5 vår översättning 

Frågeställning 1:
Vilken uppfattning har högstadielärare 
respektive gymnasielärare av formativ 

bedömning inom moderna språk?  
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förhållande till 
summativ

Bedömning i 
förhållande till 
undervisning

Frågeställning 2:
Vilka erfarenheter har de skilda 

lärarkategorierna av att arbeta med formativ 
bedömning inom moderna språk?

Mål och 
kunskapskrav
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medvetenhet och 

utveckling

Medvetenhet om 
kunskapsnivå

Lärarens metoder

Faktorer som 
påverkar
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6.3 Etiska aspekter 

Då detta är en intervjustudie berörs den av individskydds-, informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015b:7-14). I samband med samtliga 
intervjuer informerades respondenterna om studiens syfte, att deras identitet inte kommer att 
visas, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att inte deltaga. Efter 
denna information skrev respondenten på en medgivandeblankett där han eller hon intygade att 
denna information tagits emot samt sitt samtycke till att deltaga. För att säkerställa att 
individskydds- och konfidentialitetskravet uppfylls gavs respondenterna fiktiva namn och ingen 
information som kan avslöja respondentens identitet har tagits med i studien. Vidare så är den 
information vi samlat in vid intervjuerna reserverad för denna studie och kommer att förstöras då 
studien är klar för att säkerställa att nyttjandekravet uppfylls. 

 

6.4 Reflektion över metoden  

Som tidigare berörts i kapitel 6.1.2, så var själva intervjusituationen något som vi stod nya inför 
då arbetet inleddes. En aspekt vi båda upplevt som en utmaning har varit att förhålla oss neutrala 
och samtidigt skapa ett öppet och inbjudande samtalsklimat. Vi strävade efter att inte påverka 
respondentens resonerande samtidigt som vi ville uppmuntra till vidare resonemang för att få ett 
större och bredare material. En annan ömsesidig reflektion är att vi upplevt att respondenterna 
ibland verkade sträva efter att ge oss ”det rätta svaret”. Arbetet med att hitta de olika 
beskrivningskategorierna fortlöpte smidigt tack vare att materialet bearbetades i flera steg. En 
annan bidragande faktor var att liknande teman uppkom i bådas insamlade material.  

Eftersom en kvalitativ metod valdes fick vi möjlighet att möta yrkesverksamma lärare och 
samtala om ett ämne som har en framträdande roll i deras, och vår kommande, yrkesvardag. 
Syftet med en kvalitativ samtalsintervju är inte att få fram data som kan presenteras statistiskt, 
utan att göra en djupdykning i respondentens livsvärld. Detta anser vi att studien uppnått.  

 



22 
 

7  Analys: högstadiet 

Nedan presenteras analysen av intervjuerna med högstadielärarna, i kapitlet kommer begreppen 
respondent och lärare att användas växelvis för läsbarhetens skull. Analysavsnitten är disponerade 
efter de olika beskrivningskategorier (6.2.1.1) som framkom efter den första analysen av 
materialet och dessa presenteras under respektive frågeställning. Analysen fokuserar på de 
variationer av erfarenheter och uppfattningar av formativ bedömning som framkommit under 
intervjuerna, i enlighet med vad studien syftar till att undersöka. 
 

7.1 Högstadielärares uppfattningar av formativ bedömning 

I detta avsnitt analyseras de beskrivningskategorier som kan sättas i relation till frågeställning 1: 
Vilka uppfattningar framkommer hos högstadielärare respektive gymnasielärare av formativ 
bedömning inom moderna språk? 

7.1.1 Uppfattningar av bedömning 

Inom denna beskrivningskategori presenterade alla respondenterna likheter i uppfattningar av att 
bedömning ska vara konkret, hjälpa eleverna att förstå målen samt fungera framåtsyftande då den 
ska möjliggöra för eleverna att ”gå vidare för att få ett visst betyg” (Christina). Hanna framhöll att 
bedömning är ”mer än ett resultat”, Eva fortsatte på samma vis och sade att ”bedömning är ju att 
se var ligger du nu, vad du behöver jobba på för att du ska utvecklas åt rätt håll”. Fernando 
menade att han måste ha en bild av elevernas kunskap för att sedan se vad han kan göra för att 
hjälpa dem, ”det handlar alltså om vad som saknas hos mig och barnen”.  

Gällande respondenternas uppfattningar då de talade explicit om formativ bedömning går det 
att urskilja både likheter och viss variation. Här bör uppmärksammas att högstadielärarna själva 
inkluderade begreppet formativ bedömning i denna del av intervjun då endast bedömning var det 
begrepp som användes av intervjuaren. För det första presenterades en uppfattning om formativ 
bedömning som en grundidé om hur hela undervisningen bedrivs: 

Så att jag bedömer enbart formativt, har alltid gjort och det är väldigt viktigt. […] Om vi 
säger att under ett tema är det viktigt att alltså bedöma hela processen under temat och att 
eleverna också alltid är med i hela processen att vi lägger upp temat tillsammans. […] 
Men att eleverna får vara med och tycka och tänka i vad de skulle vilja lära sig och sen 
hur de skulle vilja bli bedömda och att man noga diskuterar hur de kommer att bedömas 
och att bedömningen hela tiden är fortlöpande (Hanna). 

Hanna redogjorde här för sin uppfattning av formativ bedömning och hur den tar sig uttryck i 
hennes undervisning. För det andra presenterades en uppfattning om formativ bedömning som 
en del i det löpande arbetet; som ett arbetssätt som inkluderar medvetna och reflekterande elever. 
Slutligen presenterades en uppfattning om formativ bedömning utifrån lärarens ansvar: ”Jag 
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måste ha en bild av elevernas kunskap, varje minut, varje timme, varje dag – det är det som är 
formativ bedömning” (Fernando). Respondenterna delade dock uppfattningen att det är av stor 
vikt att eleverna förstår de aktuella målen för undervisningen så att de förstår vad de behöver 
arbeta med. Några av respondenterna uttryckte att till exempel kamratbedömning är en viktig del 
i att visa eleverna vad som krävs för de olika betygstegen, ”just för att få dem själva att kunna se” 
(Eva). Christina fortsatte på samma bana och sade att ”mina elever har alltid möjlighet att 
förbättra, fixa och dona med sina uppgifter, antingen genom samarbete där de får klura 
tillsammans eller genom kamratbedömning”.  

För att bedömningen ska kunna fungera framåtsyftande och därmed bidra till elevernas 
lärandeprocess menade respondenterna att den måste vara konkret, det vill säga att eleverna 
måste förstå den. Även om lärarna redogjorde för olika uppfattningar om hur den formativa 
bedömningen tar sig uttryck i deras undervisning uppfattar alla att de lägger ner mycket arbete på 
att få eleverna att förstå de krav som de har att förhålla sig till, i detta fall Lgr116.  

7.1.1.1 Formativ bedömning i förhållande till summativ 

När de olika utsagorna i denna beskrivningskategori jämförs med varandra förefaller skillnaderna 
ligga i variationer av uppfattningen av begreppet summativ bedömning. Å ena sidan uppfattas 
summativ bedömning som poängräkning och resultatfokus och å andra som en sammanfattning 
av en elevs kunskaper. 

Två av respondenterna framhöll att formativ bedömning inte är kompatibel med 
poängräkning, som de menar är summativt: ”Jag kan inte tänka mig att vara en lärare som enbart 
bedömer summativt, som bara ser ett provresultat och inte något annat. Jag skulle aldrig någonsin 
sätta poäng på någonting” (Hanna). Den andra respondenten resonerade vidare: 

Hur kan man ha ett MVG bara för att man har alla rätt på ett glosförhör? Vilka förmågor 
visar den eleven? Och tyvärr är det många som kör med det fortfarande och inte tittar på 
vad det är för förmågor man visar eller har jag gett eleverna frågor eller uppgifter där de 
får visa vilken nivå de befinner sig i sina förmågor. Visar man kanske bara c-nivå eller 
visar man a-nivå eller är det kanske bara på e-nivå (Eva). 

Eva talade här om den kontrast hon uppfattar mellan att bedöma summativt eller formativt. De 
övriga två respondenterna lyfte fram andra aspekter såsom att det ”ska vara en balans” 
(Christina) mellan formativ och summativ bedömning och att de arbetar med båda eftersom de 
”såklart vill ha en summativ bedömning och samla all information i slutet av terminen” 
(Fernando). Vidare framhöll de båda bedömningens ”negativa” sidor i samband med detta, 
såsom risken med att ”fastna i prov och poäng, jag tycker inte att elever förstår då” (Christina) 
och att ”frågor som intresse och motivation intresserar mig mer, jag kan inte sätta ett dåligt betyg 
på ett barn utan att förstå varför han inte är intresserad” (Fernando). 

                                                
6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011c) 
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Gällande respondenternas uppfattningar av förhållandet mellan summativ och formativ 
bedömning framkom därmed en del variationer, framförallt då respondenterna resonerade kring 
begreppen explicit. För det första framhölls att dessa två typer av bedömning inte är kompatibla 
då lärarna förknippar den summativa bedömningen med poängräkning. För det andra framhölls 
att man arbetar med båda typer av bedömning eftersom det ska vara en balans mellan de båda. 
Inom denna uppfattning ryms ett samspel mellan formativ och summativ bedömning samt 
uppfattningen att en summativ bedömning samlar elevens kunskap vid den tidpunkt som 
bedömningen görs. Uppfattningen att de två formerna av bedömning inte är kompatibla kan 
tolkas som att bedömning ses som något negativt och att den formativa bedömningen 
representerar en mer ”positiv” variant av bedömning. Det skulle dock kunna vara så att lärarna 
inte är medvetna om att denna summativa bedömning görs, eller så väljer de att inte kännas vid 
denna del i bedömningsprocessen då den upplevs som så negativ. 

För mig är det viktigt att alltså bedömning det handlar verkligen inte bara om ett resultat 
utan det handlar ju om en process. Att bedömningen hela tiden är fortlöpande, att det 
inte är resultatet utan processen… Men resultatet är ju en del av den (Hanna).  

Utsagan om fortlöpande bedömning kan tolkas som att läraren hela tiden gör summativa 
bedömningar för att sedan kunna leverera feedback som en del i den formativa bedömningen.  

7.1.1.2 Bedömning i förhållande till undervisning  

Inom denna kategori fanns likheter hos flera av respondenterna gällande vikten av att låta 
eleverna ”få tid att öva” (Fernando). De uttryckte uppfattningar om att ”det ska inte vara så att 
varje gång vi gör något så är det ett test” (Eva), Christina fortsätter: 

Det ska vara väldigt tydligt så att eleverna vet vad man bedömer. Jag skriver LPPn7 och 
där står det väldigt tydligt ”Så här kommer du att bli bedömd”, det är den här uppgiften 
det gäller osv. Så att eleven hela tiden är redo. Tydlighet… Men det kan också vara så att 
man går igenom någon uppgift också, wow! gör någon elev något bra. Och då vill jag ju 
ändå ta med det i bedömningen! (Christina). 

Genom denna utsaga uttryckte Christina hur bedömningen måste vara flexibel, samtidigt som 
den är tydlig, för att läraren ska ha möjlighet att ta med elevers löpande prestation i 
bedömningen. Enligt Hanna är bedömningen just något konstant pågående och hennes elever vet 
om det:  

Det är fortlöpande bedömning, det handlar inte om resultat på ett prov utan det är en del 
utav allt man har gjort eller vad det nu är för slutprodukt man har i temat. Det är en 
process. Vi pratar ju hela tiden om vad de behöver visa mer, vad de behöver göra och vad 
de kan göra för att utveckla det. Men jag droppar inte betygssteg så ofta. För det kan ju 
göra att det blir en press. (Hanna) 

                                                
7 Lokal pedagogisk planering 
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Därmed skiljde hon sig från de andra då hon utryckte att eleverna och hon alltid har 
bedömningen närvarande i undervisningen.  

 

7.2 Slutsats: högstadielärares uppfattningar av formativ bedömning 

Analysen visade att högstadielärarna prioriterade sina elevers förståelse av målen, och därmed 
möjligheten för bedömningen att fungera framåtsyftande. Detta kan kopplas till nyckelstrategi 1 
inom den formativa bedömningen: ”Att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och 
kunskapskrav”. Analysen visar även att högstadielärarna ser formativ bedömning som framförallt 
konkret, framåtsyftande samt att den främjar förståelsen av målen. Det finns variationer i 
uppfattningar av vad som ingår i bedömningsprocessen; respondenterna uppfattade ett 
motsatsförhållande mellan summativ och formativ bedömning, men även en typ av balans mellan 
de båda framkommer. Variationen av uppfattningar gällande detta förefaller bottna i 
uppfattningen av begreppet summativ bedömning. Respondenterna redogör även för variationer 
i uppfattningar av hur ett bedömningsarbete tar sig uttryck: som en konstant närvarande process 
eller som verktyg som tillämpas vid vissa tillfällen.  
 

7.3 Högstadielärares erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning 

I detta avsnitt analyseras de beskrivningskategorier som kan sättas i relation till frågeställning 2: 
Vilka erfarenheter har de skilda lärarkategorierna av att arbeta med formativ bedömning inom 
moderna språk?  

7.3.1 Mål och kunskapskrav 

Respondenterna visade upp liknande erfarenheter när det gäller vikten av att arbeta med att 
tydliggöra kunskapskrav. Alla använde sig av ordet konkret för att definiera vad som behövs för 
att eleverna ska förstå och ta till sig kunskapskrav och mål med undervisningen, antingen inför, 
under eller vid utvärdering av ett arbetsområde. ”Jag tror att vi missbedömer att de är ganska 
stora på högstadiet men de är ganska små och för att vi ska få med oss alla så måste man nog 
vara mer konkret” (Christina). Denna konkretisering gäller framförallt det språk som används i 
Lgr11: ”Jag har tränat mycket på att uttrycka mig så att de förstår. Lång tids träning … det är inte 
helt enkelt” (Eva). Variationerna som framkom berör lärarnas åsikt om vad det är att 
konkretisera. Vissa menade att det finns behov av att ”förklara med mitt eget språk för dem” och 
att ”man måste kunna beskriva målen på ett sådant sätt att man inte skrämmer dem, det beror 
mycket på det språk jag använder… Om jag snackar för abstrakt tappar jag eleverna” (Fernando). 
Medan andra framhöll att 

… det är viktigt att jobba med Lgr11 från början, så att eleverna förstår den. Det är ju 
den som ska följa dem hela högstadietiden så det är ju väldigt viktigt att de förstår den 
och kunskapskraven” (Hanna). 
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Hanna påpekade i och med denna utsaga vad hon anser behövs för att ”utbilda” eleverna i det 
språk som återfinns i Lgr11. Eva menade att den pedagogiska planeringen fyller en funktion här 
då hon i den  

… gör en konkretisering av målen utifrån de centrala delarna. Vad är det vi ska lära oss 
nu? I de centrala delarna är det ju så allmänt hållet. Nu ska vi lära oss om hur vi bor, 
möbler och sådana saker och vad är det för olika färdigheter som vi ska träna på: vi ska 
träna på läsförståelse, hörförståelse… (Eva) 

Genom det som Eva skriver i den pedagogiska planeringen får eleverna löpande en 
konkretisering av målen, genom hennes egna ord. 

Respondenterna betonade framförallt erfarenheter som placerar nyckelstrategi 1 inom den 
formativa bedömningen i centrum: ”att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och 
bedömning”. Genom deras resonemang kring denna nyckelstrategi framhävde de även 
nyckelstrategi nummer 2: ”att skapa klassrumssituationer som på ett effektivt sätt visar var 
eleverna befinner sig i relation till dessa mål” och nummer 3: ”feedback från lärare till elev”.  

7.3.2 Elevens medvetenhet och utveckling  

Under intervjuerna framkom likheter och variationer i erfarenheter gällande elevernas 
medvetenhet och utveckling. Dessa analyseras i de tre följande avsnitten. 

7.3.2.1 Medvetenhet om kunskapsnivå 

Respondenternas erfarenheter var samstämmiga då de talade om elevernas medvetenhet om 
deras egen kunskapsnivå. Samstämmigheten handlar om tidsaspekten: ”det tar tid, alltså att få 
eleverna medvetna... det tar tid” (Eva). Tidsaspekten framhålls i samband med erfarenheten att 
det är återkopplingen vid samtalen med eleverna, som ”ger medvetenhet” (Christina). 
Respondenterna är eniga i erfarenheten att de flesta elever är medvetna om just betygsnivå. Viss 
variation uttrycks dock inom detta område då två av respondenterna tar upp erfarenheten att det 
finns många elever inom moderna språk som underskattar sin egen nivå. ”De får för sig att de 
måste kunna så mycket, mycket mer” (Eva). De åsyftar då att eleverna jämför det nya språket 
som de lär sig med sina kunskaper i engelska: 

Vi pratar ju om moderna språk där du blir klar med steg 2 i högstadiet, jämför med 
engelskan där du blir klar med steg 5. Det försöker jag förklara för dem att ”du kan inte 
förutsätta att du är på samma ställe som med engelskan”. Många elever tror att man ska 
vara lika duktig men då säger jag: ”Hur ska du kunna vara det?” Efter det lugnar de ner 
sig och börjar se mer ”Aha! Det är mer basic…” (Christina) 

De andra två respondenterna lyfter inte denna aspekt utan beskrev endast att eleverna har god 
insikt i sin betygsnivå.  



27 
 

7.3.2.2 Lärarens metoder 

Inom den här beskrivningskategorin återfinns likheter i erfarenheter gällande vikten av att arbeta 
med att konkretisera. Alla fyra respondenter nämnde läroplanen på ett eller annat sätt, de 
uttryckte att eleverna behöver lära sig att ”arbeta med den från början fast förenkla ner den i 
språk” (Hanna). Eva menar att ”det blir lättare ju mer man arbetar med att tydliggöra och 
konkretisera – det blir både en lärarvana och en elevvana”. 

Variationerna återfinns inom arbetssättet som lärarna föredrar för att utföra denna 
konkretisering. De flesta lyfte fram samtalets vikt i detta arbete: ”I kommentaren som jag skriver 
efter testet utgår jag ifrån kunskapskraven och sen sitter vi och pratar” (Fernando). Sedan 
redogjorde respondenterna för olika metoder som möjliggör för eleverna att förstå målen samt 
upptäcka sin egen nivå. Genom att eleverna arbetar med allt från den pedagogiska planeringen, 
olika elevexempel, kamratbedömning, återkoppling/feedback från lärarna, skrivprocesser och 
matriser menade respondenterna att de utvecklar sin förståelse och medvetenhet. Förutom att 
alla lyfte samtalets vikt redogjorde respondenterna för en rad erfarenheter när det gäller arbetet 
med att skapa klassrumssituationer som visar var eleverna befinner sig i relation till målen. Den 
aktivitet som framträdde hos de flesta lärarna var kamratbedömning, det vill säga nyckelstrategi 4. 
De menade att eleverna genom detta arbete får syn på sin nivå genom de andra elevernas nivå. 
Här får Christinas ord belysa exemplet kamratbedömning: 

Och sen att man får se andras texter, man kan sitta och läsa och se: ”Nej men det här 
var… Oj! Ja, men så kan man ju också tänka, såhär kan det också se ut.” För om du bara 
tittar på dina egna saker så tror jag att man blir lite sådär. Man förstår inte riktigt… Sen 
om man kanske vet att han kanske, den här personen fick C på det här: ”Jaha! Då vet jag 
hur man ska göra för att nå till C” (Christina). 

Christina visade genom denna utsaga sin erfarenhet av elevernas upplevelser av att arbeta med 
kamratbedömning. Fernando menade istället att han vill ”konstatera” på slutet av lektionen för 
att få eleverna medvetna: 

I slutet av lektionen ställer jag alltid samma fråga. ”Har ni lärt er något idag?” Då säger 
de: Ja! Också frågar jag: Vadå? Då säger de ”gerundio” eller något… Och då ber jag dem 
förklara. Och då börjar de… Ah! Men va bra, då fick ni något med er. Så jag vill 
konstatera på slutet (Fernando). 

Genom detta visade han ytterligare en erfarenhet när det gäller arbetet med att medvetandegöra 
eleverna om deras utveckling.  

7.3.2.3 Faktorer som påverkar 

En likhet inom denna beskrivningskategori är att alla respondenter tog upp erfarenheten att 
eleverna har andra saker i sina liv som påverkar deras möjligheter att till exempel ta till sig 
feedback och därmed också deras skolprestation. Variationerna gäller vilka faktorer som 
respondenterna framhöll, bland annat nämndes mognad, sociala omständigheter och ämnet 
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moderna språk som sådana faktorer. Även gruppstorlek och därmed tid för samtal med eleverna 
erfors vara faktorer som påverkar. 

Respondenterna framhöll att just feedbackarbetet och elevens möjligheter till utveckling 
påverkas av dessa faktorer. ”En del är medvetna och lägger feedbacken på minnet, andra sparar 
den men vissa slänger bort den direkt” (Eva), Hanna fortsatte på samma tema: ”Sen självklart. 
Hur hårt man jobbar mot det och så vidare och hur allvarligt man tar på det […] det varierar ju 
såklart. De är ju tonåringar som går på högstadiet”. En annan av respondenterna menade att 
”vissa är svårare att nå än andra och med dem spelar det kanske ingen roll hur man gör det” 
(Eva). 

Även ämnet moderna språks prioritering nämndes som en påverkansfaktor i samband med att 
eleverna brottas med andra utmaningar än de som är skolrelaterade. Två av respondenterna 
framhöll detta genom att lyfta dessa erfarenheter: ”de känner att moderna språk kan jag bara 
skippa” (Christina) samt ”en del säger att de är tvungna att välja ett språk. Att de känner sig 
pressade av det. Att de inte gillar det, att det räcker med engelska och svenska” (Fernando). 
Effekten av de sociala omständigheterna beskrevs på detta sätt av Fernando: 

Många elever har det svårt med annat. Man ser att framför oss står en fin kille eller tjej 
men det kommer inte att hända något med språkutvecklingen för att det finns så mycket 
annat som påverkar (Fernando).  

Via denna utsaga framhöll han hur komplext arbetet som lärare är, samtidigt som de arbetar med 
elevens kunskapsutveckling arbetar de med elevens hela utveckling. Variationerna inom denna 
kategori rör sig således kring vilka faktorer som respondenterna anser påverkar elevernas 
möjligheter att prestera.  

Likheten går att finna i påverkansfaktorn gruppstorlek och därmed möjlighet till ”en-till-en-
samtal” mellan lärare och elev. Alla respondenter hänvisade återkommande till det muntliga 
samtalet mellan lärare och elev som viktigt för medvetenheten hos eleverna: ”Att sitta muntligt 
med varje enskild elev tar naturligtvis väldigt mycket tid. Trots att jag har små grupper, jag kan ju 
hålla min arbetstid nu men skulle jag ha större grupper skulle det vara svårt” (Eva), också 
Fernando delar erfarenheten att ”det tar för mycket tid, det är stora grupper”.  

Sitter det 16 elever framför mig... Jamen ja då kan man ju förklara och prata hur länge 
som helst. Eller hur? Och då känner jag att de allra flesta är med i matchen men sitter det 
fler och som ja… Då kan det vara svårare. Det behöver inte vara omöjligt det säger jag 
inte men det är klart att det blir svårare just det där en-till-en-samtalet (Christina). 

Christina resonerade om detta att hon märker skillnad gällande elevernas medvetenhet i de 
mindre grupperna jämfört med de större grupperna där hon har sämre möjligheter till en-till-en-
tid.  Hanna exemplifierade detta genom utsagan: 
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Man behöver ju inte förändra arbetssättet men man får anpassa sig efter storleken på 
gruppen. Framförallt är det skillnad på den tid jag får med varje elev (beroende på 
gruppstorlek).8 

Hon framhöll via denna utsaga hur hon anser att det fungerar att arbeta formativt oberoende av 
gruppstorlek men att möjligheten till tid med varje elev minskar med gruppstorlek. 
Gruppstorleken varierar mellan 5-31 elever hos respondenterna och de presenterade erfarenheten 
att de elever som går i de mindre grupperna har större möjlighet till en-till-en-tid med läraren och 
därmed har de också en större medvetenhet om sin egen nivå och vad de behöver göra för att nå 
nästa steg. I detta en-till-en-samtal framträdde därmed både erfarenheter kring feedbackarbete 
och tydliggörande av kunskapskraven i lärarnas redogörelser. 

 

7.4 Slutsats: högstadielärares erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning 

Analysen visar att högstadielärarnas erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning berör alla 
de nyckelstrategier för formativ bedömning som presenterades i kapitlet om studiens teoretiska 
utgångspunkter: 
 

1. Att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och bedömning 
2. Att skapa klassrumssituationer som på ett effektivt sätt visar var eleverna befinner sig i relation 

till dessa mål 
3. Feedback från lärare till elev 
4. Kamratbedömning 
5. Självbedömning 

 

Respondenterna redogjorde dock främst för erfarenheter av hur arbetet fokuserar på att 
tydliggöra kunskapskrav för eleverna, det vill säga nyckelstrategi 1, samt att detta arbete sker i 
form av samtal och med hjälp av olika verktyg som lärarna använder för att synliggöra de olika 
betygsnivåerna. De lyfte framförallt fram vikten av att konkretisera målen för eleverna. Detta 
fokus verkar enligt lärarnas erfarenheter bero på att den förståelsen är grundläggande för arbetet 
med de andra nyckelstrategierna. Genom deras resonemang kring denna nyckelstrategi framhäver 
de även nummer 2: ”att skapa klassrumssituationer som på ett effektivt sätt visar var eleverna 
befinner sig i relation till dessa mål” och nummer 3: ”feedback från lärare till elev”. Alla 
respondenter uttrycker erfarenheter kring dessa klassrumssituationer, de menar att samtalet 
mellan lärare och elev är avgörande för elevens förståelse av målen och medvetenhet om sin egen 
nivå. Analysen visar att respondenterna använder sig av olika metoder men med samma syfte: att 
utveckla elever som blir medvetna om sin egen nivå samt förstår vad de behöver göra för att 

                                                
8 mitt förtydligande 
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utvecklas. Analysen visar även att respondenternas erfarenheter kring samtal kretsar kring hur 
elevernas prestation påverkas av andra faktorer. De menar att elevernas möjligheter att ta till sig 
och sedan prestera med hjälp av feedbacken som de presenterar vid samtalet är avhängiga 
faktorerna mognad, sociala omständigheter samt moderna språks prioritering.  
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8 Analys: gymnasiet 

Nedan presenteras analysen av intervjuerna med gymnasielärarna. I följande analyskapitel 
kommer de växelvis refereras till som respondenter och lärare med syfte att variera språket. De 
olika avsnitten är, precis som i kapitel 7, indelade efter de olika beskrivningskategorier (6.2.1.1) 
som framkom under den första analysen av materialet. Analysen fokuserar på de variationer av 
uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning som framkommit under intervjuerna.  

8.1 Gymnasielärares uppfattningar av formativ bedömning 

I detta avsnitt analyseras de beskrivningskategorier som kan sättas i relation till frågeställning 1: 
Vilka uppfattningar framkommer hos högstadielärare respektive gymnasielärare av formativ 
bedömning inom moderna språk?  

8.1.1 Uppfattningar av bedömning 

De uppfattningar av bedömning som framkommit ur intervjuerna kan sägas representera två 
olika huvuduppfattningar. I den första uppfattas bedömningen framförallt som den aktivitet där 
elevernas kunskap mäts och sätts i relation till skolverkets kunskapskrav, eller som en av 
respondenterna uttryckte det: ”bedömning är att kolla av gentemot kunskapskraven vart en elev 
ligger någonstans” (Sara). Förvisso nämner inte läraren när och hur ofta detta sker men 
framhållandet av kunskapskraven tyder på att det är någon typ av bedömningsmoment som 
avses. I den andra uppfattningen kan sägas att bedömningen först och främst ses som en mer 
konstant aspekt inom undervisningen. Den är något som ligger till grund för lärande genom att 
lärarens kontinuerliga bedömning av elevernas nivå möjliggör feedback och andra insatser för att 
eleven ska utvecklas.  

Jag anser och säger till mina elever att de bedöms i allt de gör och att det inte ska vara 
stressande är min förhoppning, för det skulle ju kunna uppfattas så. Men att det är väldigt 
viktigt för dem att de visar för mig vad de kan och inte kan för att jag ska kunna bedöma 
vad de behöver göra för att gå framåt. Så det är den diskussionen som jag försöker ha 
med eleverna hela tiden. Men bedömningen sker hela tiden (Jenny). 

Jenny ger uttryck för en uppfattning av bedömning som först och främst ett medel för utveckling 
och lärande samt något som sker konstant i undervisningen. Hon framhåller att det sistnämnda 
kan uppfattas som pressande och att det därför är viktigt att prata med eleverna om på vilket sätt 
och varför de bedöms hela tiden.  

En gemensam uppfattning av bedömning inom moderna språk som framkom var att det är de 
kunskaper som eleverna visar på slutet av kursen som är avgörande för slutbetyget. Betyg under 
kursens gång får då en mer vägvisande funktion eftersom skolverkets mål för kursen och 
kunskapskrav avser den nivå eleven visar i slutet på kursen.  
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Att sätta betyg på någonting i början av terminen när målen för vad du ska kunna, alltså 
kunskapskraven, det är ju vad du kan i slutet. Hur kan man egentligen sätta betyg på 
någonting? Då? Det går ju inte, det blir ju lite fejkbetyg (Jenny). 

Citatet är från den lärare som starkast uttryckte denna syn på betygens roll under terminens gång, 
även om de andra respondenterna uttryckte liknande åsikter. Jenny gav exemplet att ett A på 
hösten verkligen inte hade en avgörande roll för vilket betyg eleven skulle få i slutbetyg, men att 
det visade att eleven jobbade på rätt sätt, tänkte rätt och låg bra till.  

8.1.1.1 Formativ bedömning i förhållande till summativ  

Föregående avsnitt kan preciseras genom att analysera respondenternas uppfattningar av 
förhållandet mellan summativ och formativ bedömning. Gällande detta framkom olika 
uppfattningar, varav vissa uppfattningar kan sättas i relation till den övergripande vision om 
bedömning som redogjordes för i föregående avsnitt, medan andra inte kan det.  

Flera av respondenterna uttryckte att det egentligt summativa skedde på slutet av terminen, 
eftersom det är först då som de avgörande betygen sätts. Fram till dess är bedömningen en del av 
lärandeprocessen och kan då räknas som formativ. Maria menade att ”innan man är på det 
summativa så är man ju på det formativa, hela tiden, ingenting blir ju klart liksom förrän i slutet i 
språk ju”, vilket uttrycker att slutbetyget är det summativa. Jenny uttrycker en lite annorlunda 
uppfattning; hon hade till och med svårt att se slutbetyget som helt summativt:  

Alltså jag tänker ju att det här som jag pratar om att blicka framåt hela tiden är det 
formativa, ja, definitivt. Och sen det summativa ja då tänker jag så här, hur, vad ska de få 
för feedback nu på de sista momenten nu på kursen, ja det blir ju summativt fast det är 
inte roligt (Jenny). 

I och med uttrycket ”vad ska de nu få för feedback” förmedlas uppfattningen att inte heller det 
sista momentet på kursen är enbart en poäng eller ett betyg. Läraren själv förtydligade detta 
genom att säga att hon ”inte klarar av att inte blicka framåt någonting” (Jenny).   

Därmed gav respondenterna uttryck för olika uppfattningar angående förhållandet och 
kontrasterna mellan formativ och summativ bedömning. Vissa visade en uppfattning av dessa två 
begrepp som åtskilda medan andra såg en starkare relation dem emellan. Vad som dock var 
gemensamt för alla respondenterna var att när de explicit använde begreppen summativt och 
formativt, uttrycktes en större skillnad dem emellan än när de mer allmänt redogjorde för sin 
uppfattning av bedömning. För att exemplifiera det sistnämnda följer först ett citat som visar på 
uppfattningen av en åtskillnad mellan formativ och summativ bedömning:  

… ett nationellt prov är ju summativt och det spelar ju jättestor roll i deras huvuden och 
även som bedömningsstöd för mig som lärare, det är ju summativ, det ger ju lite dubbla 
signaler det där att det ska vara formativt men sen de här nationella, då är det ju 
summativt, att det väger så tungt… (Sara) 



33 
 

Sara ser en problematik med att den formativa bedömningen lyfts fram som ”det som ska vara” 
(Sara), medan det summativa, här exemplifierat med nationella proven, har så stor betydelse för 
elevens slutgiltiga betyg. Förhållandet dem emellan uppfattas som svagt och den formativa 
bedömningen uppfattas som något som läggs till i undervisningen. Å andra sidan framkom svar 
där förhållandet mellan formativ och summativ uppfattas som starkare, även om det inte sägs 
explicit:  

… bedömning, ja, på ett sätt så sker det ju hela tiden liksom i vad än eleverna gör så bara 
jag uppfattar och ser vad de gör så där så, så bildar ju jag mig en uppfattning, åh nu har 
den här personen förstått det här och sådär, oj det där måste jag nog gå in och rätta till, 
eller liksom ja, jag måste ställa några frågor för att den här personen ska komma rätt och 
sådär (Jonas). 

Jonas pratar här om hur komplex bedömning är och menar att det hela tiden sker en slags 
summering av vad eleverna kan, vilket utnyttjas till att ”rätta till” eller ”ställa frågor” (Jonas) så att 
eleven ska komma in på rätt spår och utvecklas.  

Den skillnad som respondenterna gjorde mellan summativt och formativt när de resonerade 
mer explicit exemplifierar en bild av summativ bedömning som negativ och formativ bedömning 
som positiv. Flera av respondenternas svar ger uttryck för detta, till exempel Saras uppfattning att 
”det ger ju lite dubbla signaler det där att det ska vara formativt” och att det ändå sen är det 
summativa, till exempel nationella proven som ”väger så tungt”. Ett annat exempel är Jennys 
uppfattning om att summativ bedömning endast sker på slutet och att slutbetyget ”blir ju 
summativt fast det är inte roligt”, vilket visar på en uppfattning av formativt som kul och bra, 
medan summativt som tråkigt och inte så bra. 

8.1.1.2 Bedömning i förhållande till undervisning 

Lärarnas syn på bedömning som en del av undervisningen eller som en skild produkt kan ses i 
relation till diskussionen om förhållandet och kontrasterna mellan summativ och formativ 
bedömning. I respondenternas svar framkom variationer av hur man såg på bedömningens roll 
och plats i undervisningen. Å ena sidan uppfattades bedömningen som en integrerad del av 
undervisningen, något som pågick hela tiden och som låg till grund för att elevernas språkliga 
förmågor skulle utvecklas: ”bedömning är någonting, alltså egentligen sker ju det hela tiden i livet, 
konstant, och så även i undervisning” (Jenny). Å andra sidan sågs bedömningen främst som ett 
mål och ett resultat som ska nås efter att eleverna tränat på vissa språkliga förmågor. 
Undervisningen planerades och genomfördes med tanke på de betygsgrundande moment som 
ska komma:  

Det är ju mycket för att få betygsunderlag […] jag känner mig lite pressad att få med de 
här, få med bedömningsunderlag helt enkelt. Vilket är tråkigt också, för att man känner 
sig, det finns nästan ingen tid att bara göra något som inte bedöms (Sara). 
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Saras upplevde en stress över att få med alla betygsgrundande moment samt att hon kände att det 
inte finns tid att göra så mycket utöver det som kopplas till dessa moment. Således sågs 
undervisning och bedömning som mer separata element. Jonas gav uttryck för en uppfattning av 
bedömning som något som ibland sker vid ett visst tillfälle, men som också är ett konstant 
element inom undervisning: ”för mig är bedömning något som, ja, det kan ske vid vissa specifika 
tillfällen, men det kan också ske kontinuerligt alltså, att ja, att det sker liksom på ett omedvetet 
plan också” (Jonas).  

8.2 Slutsats: gymnasielärares uppfattningar av formativ bedömning 

Slutsatsen visar att samtliga gymnasielärare uttrycker mer eller mindre positiva uppfattningar av 
begreppet men att två olika huvuduppfattningar om dess funktion framkom. Den första är 
bedömning som främst en mätning av kunskap i relation till gällande kunskapskrav. 
Bedömningen ses som ett mer skilt moment från undervisningen och formativ bedömning är ett 
didaktiskt verktyg som läggs till i undervisningen och tillämpas med syfte att främja elevernas 
utveckling. Begreppet bedömning ses främst som en summativ handling. Den andra 
huvuduppfattningen är bedömning som främst ett sätt att se elevernas nivå så att feedback och 
lämpliga uppgifter kan ges. Bedömning ses som en integrerad del i undervisningen och formativ 
bedömning är en del av denna process. Begreppet bedömning ses främst som en formativ 
handling men med summativa komponenter.  

8.3 Gymnasielärares erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning 

I detta avsnitt analyseras de beskrivningskategorier som kan sättas i relation till frågeställning 2: 
Vilka erfarenheter har de skilda lärarkategorierna av att arbeta med formativ bedömning inom 
moderna språk?  

8.3.1 Mål och kunskapskrav 

Gällande arbetet med att tydliggöra målen för eleverna uttryckte flera av respondenterna att ett 
stort problem var att målen är otydliga och svåra att tyda. Detta gjorde att målen upplevdes svåra 
att förmedla. Maria uttryckte att hon hade en känsla av att ”mycket ändå stannar halvvägs” och 
att ”man har svårt att riktigt nå fram alltid”. Sara var inne på samma linje, hon hade erfarenheten 
att trots att hon visade målen och kunskapskraven så ”brukar [det] inte fastna sen ändå, de 
glömmer bort att de har sett det”. Citaten exemplifierar den svårighet som flera av 
respondenterna erfor fanns med att få eleverna att ta till sig målen och verkligen förstå dem. 
Emellertid framkom olika erfarenheter av hur arbetet för att komma till rätta med detta problem 
kunde gå till. Variationerna kan ses som på en skala, där ena polen står för ett mer explicit och 
direkt arbetssätt utifrån skolverkets kunskapskrav och matriser, och där den andra mer eller 
mindre gick ifrån dessa så mycket som möjligt. Arbetssättet enligt första polen kan exemplifieras 
med Saras svar på hur hon arbetar med att förmedla kunskapskraven:  
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… det är ju att gå igenom vad innehåller kursen, vilka kunskapskrav finns det och, ja, hur 
ser betygskriterierna ut på de här olika kursmomenten […] Ja, och sen till varje uppgift så 
är det liksom, finns ju själva det som testas på momentet (Sara).  

Hon säger att det är främst i början av kursen som hon visar vilka mål och kunskapskrav som 
gäller, men sedan också mer löpande under terminen och då mer muntligt och förklarande. Den 
andra polen exemplifieras med nedanstående citat, där skolverkets kunskapskrav och matriser är 
omarbetade av läraren och inte används mer än som utgångspunkt och referensram. Mål, syfte 
och kunskapskrav beskrevs istället med mer generella ordalag: 

… det är fel fokus (att visa kunskapskrav)9, jag vill väcka ett intresse och sen så vill jag i 
stora drag förmedla mer vad man… hur vi kommer jobba med det här, på vilket sätt och 
vad är målet här, tydligt. Mål och syfte men, jag märker att jag undviker ganska mycket att 
säga så här, ok för ett A så ska du göra såhär och såhär nu och för C ska du göra så här 
och så här, utan mer generellt prata om att ni vet att för ett högre betyg så ska det alltid 
vara mer utförligt och varierat och…(Jenny) 

Citatet är från den lärare som arbetade minst explicit med skolverkets matriser och kunskapskrav, 
även om de låg till grund för hennes arbete. Syfte och mål preciserades för eleverna men inte med 
hjälp av skolverkets matriser eftersom hon upplevde att de skrämde eleverna mer än det hjälpte 
dem. Hon ville först och främst väcka intresse hos eleverna sa hon. Angående metodens effekt 
erfor hon att: ”eftersom det känns bra, att göra såhär, så är det väl för att jag får den, ändå någon 
slags respons, för att om eleverna skulle vara väldigt oroliga och osäkra så skulle de ju visa det” 
(Jenny).   

Ett tredje sätt kan sägas ligga lite mittemellan de två tidigare presenterade eftersom läraren 
utgick direkt från skolverkets matriser men lät sedan eleverna jobba med dem genom att 
analysera nyckelord och exemplifiera med sina egna ord. Han menade att det fanns en fara i att 
peka för mycket på skolverkets matriser, att eleverna blev pressade och stressade och ”känner att 
de liksom, att de dör matrisdöden” (Jonas). Arbetet med skolverkets kunskapskrav blir då utefter 
en bearbetad version av dem, eftersom det var elevernas definition som sedan tillämpades. Jonas 
erfor att det blev ”mycket lättare för eleverna att ta till sig det här när man jobbar så pass 
konkret”. Han redogjorde för erfarenheten att om han endast visat mål och kunskapskrav i 
början av kursen så ”är det ingen som kommer ihåg det där efter att man har gått igenom det, det 
måste konkretiseras” (Jonas).   

Gällande nyckelstrategi 1, ”att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och bedömning” kan 
slutligen sägas att gemensamt för alla respondenter var deras erfarenhet att skolverkets 
kunskapskrav var otydliga och att det krävdes förtydligande eller omarbetning. Dock gjordes 
detta som sagt på olika sätt och i olika stor utsträckning. Under analysen framkom tre olika 
övergripande modeller för hur mål och kunskapskrav förmedlades: skolverkets matriser explicit, 
skolverkets matriser bearbetat, och skolverkets matriser omarbetat.  

                                                
9 mitt förtydligande 
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8.3.2 Elevens medvetenhet och utveckling  

Under intervjuerna framkom olika erfarenheter gällande elevernas medvetenhet om sin 
kunskapsnivå och deras utveckling inom ämnet. Dels uttryckte respondenterna olika erfarenheter 
av elevernas förmåga att självbedöma, men också hur de själva arbetade med att medvetandegöra 
eleverna och vilka faktorer som de tyckte påverkade elevernas utveckling.  

8.3.2.1 Medvetenhet om kunskapsnivå 

Angående elevernas medvetenhet om sin egen kunskapsnivå framkom två olika erfarenheter, 
även om samtliga respondenter menade att det varierade mycket mellan olika elever och klasser. 
Den ena erfarenheten var att eleverna generellt sett hade bra koll på sin nivå, men att de hade en 
tendens att underskatta sig själva. En lärare sa: ”om man skulle generalisera, så tycker de ju att de 
kan mindre än vad jag uppfattar” (Maria). Denna lärare, och flera andra menade att eleverna ofta 
var mer kritiska mot sig själva än vad läraren var. Vidare uttryckte Jonas att han såg många som 
underskattade sig själva som en slags ”försvarsmekanism” och att de tänkte ”lilla jag ska väl inte 
säga att jag är värd ett A eller sådär” (Jonas). Den andra erfarenheten är av motsatt karaktär. En 
av respondenterna erfor att eleverna hade en tendens att överskatta sin egen förmåga, eller att de 
sa att de ville ha och förtjänade höga betyg för att påverka läraren.  

Mmm, det skiftar väldigt från person till person, många överskattar sig själv enormt. Och 
tycker och tror, eller försöker övertyga läraren om att de visst ska ha ett B eller ett A och 
att C är inte tillräckligt bra. Medan andra är fullt medvetna om sin nivå (Sara). 

Sara uttryckte erfarenheten att vissa elever sa att de var värda höga betyg med syfte att påverka 
läraren, men förtydligade att det inte gällde alla. Hon trodde att en anledning till att de överskattar 
sig själva eller försöker övertyga läraren om att de är på en viss nivå berodde på att många elever 
har väldigt höga krav på sig själva, och att de sätter upp höga mål som de kanske egentligen inte 
kan nå. Jenny är inne på samma spår: ”ofta tycker jag att de vill mer än vad de sen orkar. Mycket 
konkurrens med andra kurser och språk ligger ju aldrig, nästan aldrig, på prioriteringslistan”. 
Jenny uttryckte erfarenheten att eleverna satte höga mål för sig själva som de sedan inte klarade 
att uppfylla eftersom moderna språk ofta nedprioriterades gentemot andra ämnen.  

8.3.2.2 Lärarens metoder 

När det gäller arbetet med att medvetandegöra eleverna om deras nivå framkom några olika 
metoder som tillämpades. Ett sätt var att i muntlig interaktion kontinuerligt prata med eleven om 
hur denne låg till:  

… jag gillar ju mer att prata om hur de ligger till än att skriva. Jag får en känsla av att när 
man skriver kommentarer att det, eller poäng, eller det skulle kunna vara vad som helst, 
så tittar de ju inte på det så mycket. Utan att det gäller att prata och se att budskapet når 
fram (Jenny). 



37 
 

Jenny menar att genom att samtala med eleven så kände hon sig mer säker på att eleven förstått 
och lyssnat på vad hon hade att säga.  Just att eleverna inte förstår och tar till sig är ett problem 
som tidigare belysts och som återkommer i respondenternas svar. En annan metod som 
tillämpades av vissa av respondenterna för att visa eleverna deras nivå var att använda sig av 
skolverkets matriser i skolans bedömningsplattform där elevernas framsteg redovisades:  

… jag tycker ändå, om jag klickar i att det är begripligt, då är det ju… då borde de ju 
tänka så här att okej, jag skriver så att det är begripligt. […] i och med portalen så får de 
ju se i alla fall var de ligger, men det är nog för, alltså för diffust för dem (Maria). 

Läraren resonerade med sig själv och menade att om eleven läste den ifyllda matrisrutan så såg 
denne till exempel att den muntliga framställningen var begriplig. Dock lägger hon till direkt att 
det kanske är ”för diffust för dem”. Ytterligare en metod som gavs som exempel av 
respondenten Jonas var att medvetandegöra eleverna genom så kallat betygsamtal i mitten av 
kursen. Där pratade han med eleven om hur det gått dittills i kursen och han lät eleven göra en 
självbedömning av sin nivå.  

8.3.2.3 Faktorer som påverkar 

Under intervjuerna berättade lärarna om flera olika faktorer som de erfor påverkade elevernas 
arbete och utveckling. Några av dessa var till exempel elevernas motivation och intresse för 
ämnet, deras mognad, statusen på ämnet moderna språk samt faktumet att ett fullföljande av en 
kurs i moderna språk ger meritpoäng.  

Flera av lärarna utryckte erfarenheten att även om kommentarer och feedback gavs och samtal 
hölls så var effekterna varierande. En faktor som gavs som anledning dessa varierande effekter 
var att eleverna inte var tillräckligt motiverade eller intresserade av ämnet.  

Jag tror att en del bara bryr sig inte om det där, och liksom, eller glömmer bort direkt, jag 
brukar alltid påminna inför nästa skrivuppgift att läs nu igen vad jag skrev i höstas, men 
jag tror en del inte, de är inte intresserade tror jag, de som verkligen vill förbättra, läser 
det ju, och lär sig grejer (Maria).   

Läraren hade erfarenheten att effekten av feedback uteblev hos många elever eftersom de inte var 
intresserade av att utvecklas och att de glömde bort det som sagts. Dock fungerade det bra för de 
som hade motivation till att förbättras och utvecklas. En av lärarna pratade däremot inte om brist 
på intresse och motivation på samma sätt, utan hade erfarenheten att eleverna inte lika ofta 
gjorde samma misstag sen han börjat arbeta mer systematiskt med till exempel skriftlig feedback. 
Han tyckte också att feedback och andra typer av formativt arbete var ”mer skräddarsytt för var 
och en av eleverna” och att han trodde att detta höjde motivationsnivån (Jonas).  En annan 
respondent återkom fler gånger till hur viktigt det var att undervisningens innehåll skulle väcka 
intresse för ämnet, eftersom detta i främjade elevernas utveckling (Jenny).  
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Utöver brist på intresse ansåg en annan lärare att många elever inte var mogna nog att 
reflektera över sitt lärande eller sin studieteknik. Hon upplevde att de flesta körde på utan att 
tänka så mycket och att de oftast ville plugga på en sak och sen släppa det.  

… de här kommentarerna som sagt är de inte så intresserade av om det inte står något 
jättepositivt, då blir de väl glada över det men, sen att kunna använda sig utav den här 
formativa bedömningen, och liksom bli bättre till nästa gång, det tror jag inte de är 
intresserade utav, jag tror det har med mognad att göra. Jag tror inte man är kapabel att 
göra det där utan man gör så gott man kan och så vill man bara ha ett poäng på det 
(Sara). 

Saras erfarenhet var att elevernas brist på mognad ledde till att effekten av den feedback hon gav 
uteblev.  

Tillsammans med bristen på intresse och motivation var ämnets status och prioritet hos 
eleverna något som kom fram i flera av intervjuerna. Många hade erfarenheten att deras ämne 
inte var prio ett för eleverna och att detta var något som kunde ses gå igen bland andra lärare och 
i styrdokument. Maria erfor att det fanns en skillnad mellan franskan och hennes andra ämne, 
svenska, där kunskapskrav och mål var tydligare beskrivet och därför lättare att förhålla sig till 
och förmedla till eleverna. Jenny är inne på samma spår när hon jämför spanskan och tyskan med 
svenska eller engelska: ”eftersom de styrs så centralt så går ju de före för de andra lärarna också, 
det är så mycket tydligare allting där”.  Ingen av lärarna nämnde att moderna språk numer ger 
meritpoäng när ämnets status och prioritet diskuterades i jämförelse med andra ämnen. Däremot 
erfor flera av lärarna att många elever bara valde moderna språk på grund av meritpoäng och inte 
av intresse.  

Moderna språk, det är väldigt få, i alla fall på den här skolan som har det som prio ett, det 
är bara någonting man måste läsa, så många läser ju det för att de får meritpoäng, inte för 
att de egentligen är intresserade utan det är den där med meritpoängen som höjer deras 
betyg som de vill åt… (Sara). 

Sara ger här uttryck för den erfarenheten. Hon menade att meritpoängen var det som gjorde att 
många elever valde moderna språk men sedan var de inte så intresserade av att lägga ner tid på 
det. Ingen lärare uttalade sig speciellt positivt om meritpoängens påverkan. Dock kommenterade 
Jenny att meritpoängen hade bidragit till att antalet elever som läser moderna språk ökat, vilket 
hon ansåg var både bra och dåligt.  

På det hela taget framhölls motivation och intresse som stora påverkansfaktorer för elevernas 
utveckling, även om lärarna hade olika erfarenheter av hur elevernas intresse och motivation 
skapades eller såg ut. Vidare framkom moderna språks prioritet hos eleverna och det faktum att 
meritpoäng ges vid godkänd kurs som faktorer som påverkade elevernas intresse och utveckling 
inom ämnet. 
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8.4 Slutsats: gymnasielärares erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning 

Analysen visade att erfarenheterna varierar och att dessa variationer kan sättas i relation till de 
fem nyckelstrategier som är en del av studiens teoretiska ram. Dock kan konstateras att 
gymnasielärarna i väldigt liten utsträckning nämnde nyckelstrategierna 4 och 5. 
 

1. Att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och bedömning 
2. Att skapa klassrumssituationer som på ett effektivt sätt visar var eleverna befinner sig i 

relation till dessa mål 
3. Feedback från lärare till elev 
4. Kamratbedömning 
5. Självbedömning 

Eftersom nyckelstrategi 1 återfinns i de övriga strategierna får den en avgörande roll för hur väl 
arbetet med de andra nyckelstrategierna ska falla ut. I analysen framkom att de lärare som mer 
omarbetat eller bearbetat förmedlade skolverkets kunskapskrav och mål hade mer positiva 
erfarenheter av hur eleverna tillgodogjorde sig målen och kunde använda sig av dem. Det var 
speciellt gällande feedback och elevernas utveckling som variationer av erfarenheter kunde ses. 
Där framhöll vissa lärare elevernas bristande motivation och intresse som anledning till utebliven 
effekt. De lärare som i högre grad erfor att eleverna förstod målen var de som uttryckte minst 
frustration angående feedbackens effekt. De förhöll sig även annorlunda gentemot elevernas 
intresse och motivation. En respondent betonade ofta vikten av att undervisningen måste väcka 
intresse och motivation och en annan hade erfarenheten att feedbacken ledde till en ökad 
motivation hos eleverna. Således kunde två erfarenheter gällande relationen mellan formativ 
bedömning och intresse och motivation urskiljas. Å ena sidan (brist på) intresse och motivation 
som förstörande faktor för formativ bedömning, och å andra sidan intresse och motivation som 
en effekt av formativ bedömning.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att gymnasielärarnas erfarenheter av att arbeta med 
formativ bedömning varierar och att dessa variationer kan kopplas till de olika arbetsmodeller 
som lärarna tillämpar för att tydliggöra och förmedla mål och kunskapskrav till eleverna. De 
lärare som hade mer positiva erfarenheter av att tydliggöra målen hade också mer positiva 
erfarenheter av andra delar av det formativa bedömningsarbetet.   
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9 Jämförande analys  

I detta kapitel jämförs de slutsatser som framkommit av analyserna av frågeställning 1 och 2. 
Således behandlas frågeställning 3: Vilka variationer finns mellan de skilda lärarkategorierna 
gällande uppfattningar och erfarenheter av formativ bedömning inom moderna språk?  

Gällande respondenternas uppfattningar av formativ bedömning framkom de mest 
samstämmiga svaren hos högstadielärarna. Där var tre aspekter framträdande och dessa 
symboliserar högstadielärarnas samlade uppfattning av formativ bedömning: den ska vara 
konkret, framåtsyftande och främja förståelse av målen. Hos gymnasielärarna däremot, framkom 
två olika huvuduppfattningar: formativ bedömning som ett didaktiskt verktyg som tillämpas vid 
bedömning, eller formativ bedömning som en ”undervisningsfilosofi” om lärande och 
bedömning. Båda respondentgrupper ger uttryck för en uppfattning om ett motsatsförhållande 
mellan summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning uppfattas som mer eller 
mindre avskilt från formativ bedömning, framförallt då respondenterna resonerar kring 
begreppen explicit. Däremot ger de uttryck för ett fortlöpande bedömningsarbete då de beskriver 
sina arbetserfarenheter gällande formativ bedömning. Där ingår feedback och således måste en 
summativ bedömning föregå oavsett om den sker explicit eller implicit.   

Beträffande respondenternas erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning redogör 
båda respondentgrupper för att de på ett eller annat sätt arbetar formativt. Erfarenheterna av hur 
arbetet går till skiljer sig dock åt. När högstadielärarna talar om sina erfarenheter framkommer 
samtalet mellan lärare och elev som betydelsefullt för det formativa arbetet. Samtalet ses som 
basen för kommunikationen gällande elevernas nivå och feedback, som enligt lärarna leder till en 
större medvetenhet av målen. Just samtalet som sådant betydelsefullt verktyg vid formativ 
bedömning framkom inte i samma utsträckning under intervjuerna med gymnasielärarna. En 
anledning till denna skillnad mellan högstadiet och gymnasiet kan tolkas vara att 
högstadieeleverna förväntas behöva mer stöd i sin lärandeprocess, medan gymnasieeleverna 
förväntas kunna ta mer ansvar för sitt eget lärande: ”Jag tror att vi missbedömer att de är ganska 
stora på högstadiet men de är ganska små och för att vi ska få med oss alla så måste man nog 
vara mer konkret” (högstadielärare, Christina).Dessa olika förväntningar hos lärarna på eleverna 
mynnar ut i olika syn på vilka faktorer som påverkar elevernas möjlighet att prestera. Exempelvis 
vid arbetet med feedback då en effekt hos en högstadieelev kan förklaras med hänvisning till att 
de är tonåringar: ”Hur hårt man jobbar mot det och så vidare och hur allvarligt man tar på det 
[…] det varierar ju såklart. De är ju tonåringar som går på högstadiet” (högstadielärare, Hanna). 
Gymnasielärarna däremot förklarade en utebliven effekt av feedbacken med elevens brist på 
intresse och motivation för att utvecklas i ämnet ”de är ju så olika mottagliga… beroende på 
intresse och på att, på motivation beroende på hur det går för dem för tillfället” (gymnasielärare, 
Jenny). Detta är exempel på faktorer som ses påverka arbetet med formativ bedömning. Vidare 
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framhålls faktorer som gruppstorlek och moderna språks prioritet hos eleverna. Gällande 
gruppstorlek framkom den som faktor hos båda respondentgrupper, även om högstadielärarna 
framhöll den i större utsträckning. Detta kan sättas i relation till hur dessa lärare såg en-till-en-
samtalet som en betydelsefull del i arbetet och hur gruppstorleken därmed påverkar möjligheten 
till detta. Hos gymnasielärarna framkom gruppstorlek som faktor när de talade om erfarenheter 
av att ge muntlig feedback i samband med muntlig presentation, då detta upplevdes som 
tidskrävande och svårt i stora grupper: ”då blir det ju liksom att man måste göra det ändå lite 
enskilt, och så rätt var det är så sitter man där med 25 elever och så vet man inte hur man ska 
göra” (gymnasielärare, Maria). En faktor som framkom tydligare hos gymnasielärarna var den 
prioritet som moderna språk har. Lärarna erfor att moderna språk inte prioriterades; för eleverna 
är ämnet mindre viktigt än andra ämnen och därmed lägger de inte lika mycket tid på det. 

Den jämförande analysens slutsats är att båda respondentgrupperna uppfattade formativ 
bedömning som positivt och något som främjar lärande. En variation som framkom var 
respondenternas uppfattningar av vad som karaktäriserar formativ bedömning och därmed också 
hur den tar sig uttryck i deras undervisning. Gemensamt inom båda respondentgrupper var det 
motsatsförhållande som uttrycktes gällande summativ och formativ bedömning, speciellt när de 
beskrev relationen mellan begreppen. Angående erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning framhöll gruppen högstadielärare vikten av samtalet mellan lärare och elev med syftet 
att konkretisera mål och kunskapskrav. Gällande detta sågs en variation i jämförelse med 
gymnasielärarna då de i högre grad förväntade sig att eleverna själva kunde tillgodogöra sig målen. 
Denna variation gällande elevernas förståelse av målen förefaller intressant då den är avgörande 
för de övriga nyckelstrategierna i det formativa arbetet.  
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10 Diskussion  

Respondenternas uppfattningar av formativ bedömning kan delas in i två huvuduppfattningar: 
formativ bedömning som ett didaktiskt verktyg som tillämpas ibland i undervisningen eller 
formativ bedömning som en undervisningsfilosofi. Inom dessa huvuduppfattningar ryms en 
gemensam uppfattning om formativ bedömning som konkret, framåtsyftande och främjande för 
förståelsen av målen. Detta är något som även Black et. al. (2003) belyser då de betonar vikten av 
att eleverna förstår målen, bedömningskriterierna och hur ett önskvärt resultat ska se ut (52). 
Vidare kan de två huvuduppfattningarna sättas i relation till de olika funktioner som formativ 
bedömning har kommit att få i undervisning idag och som Taras (2009) problematiserar. Hon 
menar att en är mer elevfokuserad och att den andra fokuserar läraren och dennes didaktik (471). 
Huvuduppfattningen av formativ bedömning som ett didaktiskt verktyg resulterar i en mer 
elevfokuserad praktik där elevens förståelse av målen prioriteras. Därmed läggs fokus och ansvar 
hos eleven. Den andra huvuduppfattningen, formativ bedömning som en undervisningsfilosofi, 
fokuserar å andra sidan lärarens roll, eftersom det är lärarens tankar och visioner om arbetssätt 
som styr undervisningen. Taras (2009) menar att dessa olika funktioner som vuxit fram visar att 
teorin gällande formativ bedömning är otydlig och behöver konkretiseras (67). Denna 
problematisering kan kopplas till Vetenskapsrådets (2015a) diskussion om den stora spridning av 
formativ bedömning som skett trots att det fortfarande finns en problematik kring teorin (105, 
108). De menar att förståelsen av begreppet har blivit förenklad och att lärarna därmed har 
kommit att tillämpa formativ bedömning på olika sätt (ibid., 108). 

I relation till föregående stycke uttryckte studiens respondenter en uppfattning av ett 
motsatsförhållande mellan summativ och formativ bedömning framförallt vid explicita 
resonemang kring begreppen. Taras (2009) menar att denna dikotomi mellan begreppen har 
förstärkts av bland annat Black och Wiliams arbeten där begreppen tydligt separerats (59). Den 
formativa bedömningen har framhållits som den önskvärda typen av bedömning, medan 
begreppet summativ fått en negativ klang (Taras 2005:469). Denna dikotomi samt det faktum att 
vissa av respondenterna gjorde en större skillnad mellan begreppen i teorin än vad de gav 
exempel på att de gjorde i praktiken visar att den konkretisering av begreppen som Taras (2009) 
och Bennet (2011) efterlyser är behövd. Speciellt efterlyser Taras (2009) att den summativa 
bedömningens roll inom formativ bedömning måste konkretiseras (67). Taras (2005) menar att 
någon typ av summativ bedömning måste föregå en formativ för att läraren ska få kunskap om 
elevens nivå och därigenom kunna ge feedback (468). Således torde även de lärare som gav 
uttryck för att de endast arbetade formativt ha gjort summativa bedömningar. Sannolikt har dessa 
lärares uppfattning av den summativa bedömningens roll som endast poäng och betyg färgat 
även deras uppfattning av den formativa bedömningen. Taras (2009) framhåller att läraren kan 
välja att göra den summativa bedömningen implicit och den formativa bedömningen explicit (58). 
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Respondenterna verkar inte vilja använda begreppet summativ bedömning mer än vid tal om 
slutbetyg, vilket stöds av Taras (2005) som skriver att formativ bedömning har kommit att bli den 
”goda” versionen av bedömning (469).  

Respondenternas erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning kan sättas i relation till 
de fem nyckelstrategier som Vetenskapsrådet (2015a:106) presenterar. Nyckelstrategi nummer 1, 
”att gentemot eleverna tydliggöra lärandemål och bed-öömning” är grundläggande för de övriga 
nyckelstrategiernas användning och effekt, därför kommer denna diskussion att utgå från den. 
Den variation som sågs mellan de två respondentgrupperna gällde hur lärarna erfor elevernas roll 
och ansvar i samband med arbetet med att tydliggöra och förstå målen. Denna variation 
uttrycktes då de olika respondentgrupperna beskrev vilka metoder de använde för att tydliggöra 
målen för eleverna. Samtliga högstadielärare samt vissa av gymnasielärarna betonade vikten av 
fungerande metoder för att eleverna skulle förstå målen och kunna tillgodogöra sig dem. 
Gruppen gymnasielärare som helhet gav dock uttryck för ett större elevansvar i detta. En 
anledning till denna skillnad mellan högstadiet och gymnasiet kan tolkas vara att gymnasielärarna i 
högre grad förväntade sig att eleverna själva var kapabla att ta till sig målen och ta mer ansvar för 
sitt eget lärande. Detta uttrycktes även via de faktorer som respektive respondentgrupp framhöll 
som avgörande för huruvida eleverna kunde ta till sig mål och feedback. Högstadielärarna talade 
främst om elevernas mognad som faktor medan gymnasielärarna betonade elevernas brist på 
motivation och intresse för ämnet. Dock kunde en tendens ses hos de gymnasielärare som 
omarbetade skolverkets mål med syfte att främja elevernas förståelse av målen. De erfor i högre 
grad att det formativa arbetet gav effekt samt att elevens intresse och motivation ökade. I och 
med ett formativt bedömningsarbete finns potential för ökad motivation menar Ross (2005) 
eftersom det arbetssätt som formativ bedömning innefattar för med sig en ökad möjlighet till 
autonomitet för eleverna då de tydligare kan följa sin lärandeprocess och sin utveckling (ibid., 
319; se även Black & Jones 2006:5). Jonsson et. al., (2015) framhåller att tydliggörande av mål 
bidrar till en ökad transparens gällande vilka förväntningar som finns på eleverna (113), vilket 
bidrar till motivation och intresse eftersom deras vilja att anstränga sig ökar när målet är tydligt 
och upplevs som nåbart (Hattie & Timperley 2007:86; Kluger & DeNisi 1996:260). I relation till 
detta menar Black & Jones (2005) att den formativa bedömningen kan hjälpa till att ”avmystifiera 
språkinlärningen” (5) samt att inlärarna genom att delta i formativ bedömning blir ”reflekterande 
metalingvister” (9). Respondenternas erfarenheter av arbete med formativ bedömning inom 
moderna språk synliggör en likartad bild av språkundervisning som den som Black & Jones 
(2005) presenterar, den framträder som konkret, framåtsyftande och reflekterande.  

Då studiens slutsatser relateras till en utbildningskontext kan flera konsekvenser diskuteras. 
För det första så bekräftar studiens resultat behovet av en konkretisering av vad formativ 
bedömning innefattar i praktiken såsom Taras (2005, 2009) och Bennet (2011) påpekar. Vidare 
kan studiens resultat sättas i relation till Vetenskapsrådets (2015a) diskussion om att förståelsen 
av begreppet har blivit förenklad och att olika varianter av formativ bedömning har vuxit fram 



44 
 

(108). Genom detta synliggörs behovet av forskning som fokuserar mer på formativ bedömning i 
praktiken. För det andra belyser studien vikten av att eleverna tillgodogör sig målen och hur 
lärarnas metoder påverkar detta. Därmed motiveras att mer forskning utförs med syfte att skapa 
gemensamma verktyg för att stötta lärarna i arbetet med att omvandla skolverkets språk till ett 
mer verklighetsnära språk för eleverna.    
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11 Konklusion  

Denna studie har undersökt och jämfört uppfattningar och erfarenheter av fenomenet formativ 
bedömning hos högstadie- respektive gymnasielärare i moderna språk. Gällande uppfattningar 
framkom två huvuduppfattningar av formativ bedömning samt tre grundläggande komponenter 
för arbetet. Dessa komponenter innebar att formativ bedömning måste vara konkret, 
framåtsyftande och främjande för förståelsen av målen och de ryms inom både 
huvuduppfattningen av formativ bedömning som ett didaktiskt verktyg samt formativ 
bedömning som en undervisningsfilosofi. Gällande erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning visade studien att arbetet med elevernas förståelse av målen är av stor vikt för att de 
andra nyckelstrategierna inom formativ bedömning ska vara effektiva.  

I ljuset av dessa slutsatser anser vi att vår studie bidrar till att belysa bristen av konkret teori 
inom forskningsfältet formativ bedömning i moderna språk. Därmed anser vi att lärare måste få 
mer information angående tillämpningen av formativ bedömning i praktiken och den summativa 
bedömningens roll inom den formativa. Vidare anser vi att det bör betonas, via forskning och 
styrdokument, att formativ bedömning med fördel kan ses som en undervisningsfilosofi snarare 
än något som ska adderas till undervisningen och arbetsbördan. Då denna studie är av kvalitativ 
natur samt har en begränsad omfattning skulle det även vara intressant att se forskning som 
studerar samma fenomen men med ett större antal deltagare.  

Slutligen bör det framhållas att den forskning som utförts, och så även denna studie, har ett 
fokus på lärarna och deras arbete och att för lite fokus läggs på elevernas upplevelser och 
erfarenheter. Vidare forskning bör även fokusera den funktion som formativ bedömning kan ha 
för att möjliggöra utveckling av lärarens didaktik. Den bör synliggöra hur undervisningen även 
kan ge feedback till läraren om de valda metoderna och aktiviteternas effektivitet. Detta anser vi 
vara nästa nivå inom forskningen av formativ bedömning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Orientering Medgivandeblankett, konfidentialitet och syftet med vår 
studie. Är det okej att jag spelar in vårt samtal? 

Bakgrund Utbildningsbakgrund? Var utbildade du dig? När tog du 
examen? Har du genomgått någon fortbildning? Hur länge 
har du jobbat som lärare? Vilka ämnen undervisar du i nu?  
Vilka kurser/årskurser undervisar du i? 

Hur uppfattar lärare 
bedömning? 

Vad är bedömning för dig? 
Vad upplever du ingår i bedömningsarbetet inom ditt 
ämne (fra, spa, ty).  

Vilka erfarenheter har lärare av 
att visa eleven var den befinner 
sig? 

Hur tycker du att elevernas medvetenhet ser ut gällande 
deras färdigheter och nivå i språket? 
Medvetandegörande av elevernas nivå. Om och hur?  
Vad tror du påverkar ditt arbete med detta? 

Vilka erfarenheter har lärare av 
att tydliggöra arbetsområdets 
mål för eleven? 

Vad utgår du ifrån i planerandet av ett nytt arbetsområde?  
Hur upplever du att det är att förmedla mål för ett 
arbetsområde och kunskapskrav till eleverna?  
Upplever du att målen hjälper eleverna i deras utveckling? 
Kan du se några faktorer som påverkar arbetet med att 
tydliggöra målen? 

 
Vilka erfarenheter har lärare av 
att ge anpassad feedback till 
eleven? 

Arbetar du med att ge skriftlig feedback till eleverna?  
(om ja)  
 
- Vad utgår du ifrån när du ger feedback? (kursplan,  
GERS, elevens behov) 
- Hur arbetar du med skriftlig feedback? 
- Kan du se några effekter i dina elevers språkutveckling av 
din feedback?  

 
(om nej) 
 - Hur kommer det sig tror du?  
 
Hur upplever du att förutsättningarna ser ut för detta 
arbete?  

Formativ bedömning i 
praktiken 

Hur ser du på relationen mellan formativ och summativ 
bedömning? 
Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med formativ 
bedömning?  
Finns det några områden inom ditt ämne (fra, spa, ty) där 
du upplever det lättare resp. svårare att arbeta formativt? 

Uppföljning Vi har pratat om …/Du har sagt … 
Vill du tillägga något? 
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Bilaga 2: Medgivandeblankett  
 

Till deltagare i intervjustudie 
 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om bedömning inom moderna språk, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Sofia Persson och Anna Lehto som går sista 
terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 

 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun spelas in med 
syfte att sedan analyseras.   

 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data, 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. 

 
Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Deltagarens namn 

 
....................................................................... 
Ort och datum  


