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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how teachers of English in Swedish Upper secondary 

school reason as regards formative assessment. Formative assessment is defined through (a) Paul 

Black’s and Dylan Wiliam’s definition of formative assessment that focuses on the decisions that 

teachers make based on gathered information about student performance, and (b) Dylan Wiliam’s 

conceptualisation of formative assessment as five key strategies. In the study, a distinction is made 

between teachers’ intentions – their reasoning behind or ambitions of formative assessment – and 

their decisions – concrete examples of how the teachers express that they implement formative 

assessment in their teaching practice. 

The study was organised as a case study in which qualitative semi-structured life world 

interviews were conducted with two teachers at the same upper secondary school in a large Swedish 

city. As such, the study focused on the teachers’ own experiences of formative assessment. The 

interviews were transcribed verbatim and coded through a process of ‘open coding’. For the analysis 

of the transcribed and coded interviews, an analytic model based on Wiliam’s five key strategies for 

formative assessment was constructed. The participating teachers’ answers were categorised in 

three steps: first, in accordance with the key strategies; second, into either intentions or decisions; and 

third, as concrete manifestations of intentions or decisions aligned with a specific key strategy. 

Schematic overviews based on the analytic model were constructed in order to illustrate a holistic 

interpretation of each teachers’ answers, and these were compared to each other in order to unveil 

patterns, similarities and differences. 

Based on the interpretation through the lens of the key strategies, the study found that the 

participating teachers show both significant gaps as well as strengths in their work with formative 

assessment. However, the small sample size of the study in combination with the study being 

restricted to a single type of empirical data entails difficulties in generalising the results of the study. 

Therefore, the main conclusion drawn from the study is that the model constructed for and 

employed in the study successfully enabled evaluation of teachers’ reasoning behind formative 

assessment. Thus, it might be employed in continued research on the subject matter. Furthermore, 

the conclusions drawn from the study indicate that further research about formative assessment in 

Sweden would benefit from added perspectives such as professional learning and teacher 

eduacation. 
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1. Bakgrund 

OECD:s internationella kunskapsutvärdering, PISA, visade i den senaste rapporten att Sverige 

presterar signifikant sämre inom de tre kunskapsområdena matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap, jämfört med tidigare år och kontra jämförbara länder, samtidigt som variationen 

mellan elever och skolor ökar (Skolverket, 2013, ss. 6-7). Detta har föranlett en het debatt om 

svensk skola (se exempelvis Delin & Rosén, 2014; Reinfeldt et al., 2014), i synnerhet sedan 

dåvarande utbildningsminister Jan Björklund som svar på denna negativa trend under hösten 2013 

och våren 2014 beställde en utformning av ett förslag om betyg från fjärde klass, samt en 

omfattande genomgång av aktuell forskning för att utvärdera detta reformförslag. Rapporten från 

forskningsgenomgången publicerades av Vetenskapsrådet den 15 januari 2015, och den delstudie 

som avser effekterna av betyg gav divergerande resultat; Sammantaget menar forskarna som utfört 

genomgången, bland andra Alli Klapp och Christian Lundahl, att det inte finns något bevisat 

samband mellan tidiga betyg och höga studieresultat (Sundén Jemelin, 2015).  

Martin Ingvar författade promemorian som utgjorde underlaget till förslaget om tidigare betyg, 

och denna har kritiserats av arbetsgruppen Framtidens skola, vilka menar att Ingvar bygger sin tes 

på felaktiga premisser och att det därför inte finns forskningsstöd för att tidiga betyg skulle vara 

positivt (Gustafsson, o.a., 2015). Ingvar menar i sin tur att det inte finns tydliga argument vare sig 

för eller emot betyg i fjärde klass, utan istället hävdar han att ”betygsfrågan tillmäts generellt en 

alldeles för stor vikt” (Ingvar, 2015). Med andra ord går åsikterna från forskarhåll isär huruvida 

tidigare betyg skulle inverka positivt på svenska skolresultat. Däremot förenar en faktor dessa 

forskare: formativ bedömning framställs genomgående positivt. Ingvar menar att formativ 

bedömning är något som ”nästan samtliga aktörer är eniga bör utvecklas”, Klapp och Lundahl 

hävdar att informationsrik återkoppling som fokuserar på förbättringar påverkar prestationer 

positivt och Framtidens skola argumenterar för forskningsbaserad utveckling av lärares kompetens 

vad gäller just formativ bedömning. 

Skolverket definierar formativ bedömning som bedömning vilken ämnar hjälpa eleven vidare i 

sin utveckling. Detta kontrasteras mot summativ bedömning, vilket är en summering av vad en 

elev kan (Skolverket, 2011, ss. 9-10). Dylan Wiliam har utarbetat fem nyckelstrategier för ett 

framgångsrikt formativt arbetssätt (2011, ss. 45-46). Nyckelstrategierna fungerar som en 

konceptualisering av det mångtydiga begreppet formativ bedömning och kan med fördel användas 

för att konkretisera de intentioner som ligger bakom lärares beslut om formativ bedömning i 

undervisningen, samt sambanden däremellan. I formativ bedömning är dessa beslut resultatet av 

den bedömning läraren gör och därmed kärnan i den process det formativa arbetssättet innebär 

(Black & Wiliam, 2009, s. 9). Wiliam ger några exempel på metoder som kan användas formativt, 

vilka inkluderar bland annat informationsrik återkoppling, kamratbedömning, självbedömning och 

stimulering av självreglerat lärande (2011). 

Dylan Wiliam har tillsammans med Paul Black under två decennier etablerat sig som två av de 

mest prominenta namnen inom forskning i formativ bedömning. I sin vida citerade och 
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uppmärksammade studie på sent 90-tal fastslog de att formativ bedömning är tämligen effektivt 

vad gäller att öka elevprestationer, vilket de följde upp med en kartläggning av konkreta strategier 

för god formativ bedömning (Black & Wiliam, 1998; Black et al., 2004). Efter detta har en stor 

forskningskorpus uppstått, vilken hyllar den formativa bedömningens positiva effekter på 

elevprestationer, vilket idag är en närmast ofelbar sanning (se till exempel Dorn, 2010; Herman et 

al., 2006; Shepard, 2010). Exakt hur effektivt formativ bedömning är, är föremål för debatt, och 

forskare slår fast att det krävs vidare studier för att undersöka hur olika faktorer som kontext, 

aktörer och metoder påverkar effekten av formativ bedömning (se Briggs et al., 2012 samt Kingston 

& Nash, 2011).  

Även Skolverket har slutit sig till kören och förordar i stödmaterial ett formativt arbetssätt. Där 

påstås det att bedömning kan – och bör – fungera som ”ett redskap för lärande” och att när detta 

integreras i undervisningen stimuleras eleverna och deras lärande påverkas positivt (Skolverket, 

2011, s. 6). Däremot finns det fog för att efterfråga vidare forskning vad gäller formativ bedömning 

i svensk skola. Vetenskapsrådet slår fast att svensk forskning om formativ bedömning är 

knapphändig och att det finns ”ett stort behov av studier som på olika sätt undersöker och 

problematiserar såväl organisation av som arbete med formativa praktiker i klassrummen”, i 

synnerhet ”i relation till specifika skolämnen” (2015a, ss. 70, 73). Bland annat efterfrågar 

Vetenskapsrådet kvalitativa undersökningar som bidrar till en förståelse av hur olika aktörer förstår 

och upplever formativ bedömning. 

Jamal Abedi menar att framgångsrik undervisning i engelska som främmande språk har mycket 

att tjäna på att integrera formativ bedömning i undervisningspraxis. Enligt Abedi gör formativ 

bedömning det möjligt att identifiera de aspekter av undervisningen som stimulerar elevers 

utveckling av språkliga förmågor, vilket således kan ligga till grund för planeringen av vidare 

språkundervisning (2010, s. 183). Jessica Berggren har konkret visat hur formativa arbetssätt i en 

svensk högstadiekontext kan gynna elevers utveckling av språklig förmåga i form av en studie som 

påvisar att kamratbedömning av skriftlig produktion leder till att eleverna utvecklar sitt skrivande 

vad gäller flera aspekter, däribland att ökad medvetenhet om mottagare och genre (2013). 

Denna studie tar avstamp i den formativa bedömningens påvisat positiva aspekter på elevers 

inlärning samt Vetenskapsrådets ovan nämnda anmodan till kvalitativa undersökningar vilka 

studerar förståelsen och upplevelsen av formativ bedömning hos olika aktörer i specfika 

skolämnen. Studien har därför en explorativ ansats utformad som en fallstudie med målet att 

undersöka hur två gymnasielärare i Engelska resonerar kring och beskriver att de arbetar med 

formativ bedömning i sin undervisning. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1. Bedömning av lärande 

Bedömning är en synnerligen bred term vilken omfattar många olika underbegrepp och har en stor 

varians i betydelse beroende på sammanhang. I stort innefattar bedömning alla de moment då ett 

utlåtande om en prestation görs, och kan ha såväl ett kontrollerande som ett lärande syfte (Dahlgren 

et al., 2009).  En fundamental del av bedömning handlar om betygssättning i relation till andra 

faktorer, till exempel sambandet mellan betygssättning och centrala styrdokument i syfte att 

undersöka hur en viss kunskapssyn manifesteras genom styrning (Lundgren, 1983; Slater, 2013), 

samt betygsättning såväl generellt (Mickwitz, 2011) som i förhållande till specifika ämnen (Svingby, 

1998). Vidare avhandlar många studier om bedömning prov utifrån olika perspektiv, bland annat i 

relation till just betygsättning (Odenstad, 2011), men även samband mellan styrdokument och prov 

(Palmberg, 2014; Tholin, 2006), samt centrala prov (Gipps, 1994; Grant & Salinas, 2008). I 

internationell forskning benämns denna del av bedömning som testing, vilken är koncentrerad på 

hur kunskaper testas i form av prov i syfte att etablera vilken nivå deras prestationer och/eller 

förmågor befinner sig på (McNamara, 2000). 

Prov och betygssättning hör generellt till den domän av bedömning vilken vanligen benämns 

summativ bedömning, vars motsats är formativ bedömning. Denna dikotomi som summativ 

kontra formativ bedömning utgör brukar differentieras av de alternativa begreppen bedömning av 

lärande respektive bedömning för lärande (eng. ’assessment of learning’ samt ’assessment for 

learning). Summativ bedömning handlar om att mäta den kunskap en elev uppvisar vid ett avslutat 

moment eller kurs, det vill säga en summering av dennes kunskaper i form av ett utlåtande, medan 

formativ bedömning syftar till att fungera vägledande i lärandeprocessen, vilket därmed innebär att 

det används diagnostiskt för att forma undervisningen framgent (Berggren, 2013, ss. 14-15). 

Denna studie inriktar sig på formativ bedömning, varför summativ bedömning i dess olika 

former lämnas därhän, så till vida att denna inte används som ett led i formativ bedömning. Nästa 

avsnitt redogör för forskningen kring den betydelse formativ bedömning potentiellt kan ha för att 

stimulera lärande, och en mer utförlig definition av begreppet formativ bedömning såsom det 

kommer att användas i denna studie följer i avsnitt 4.2. 

2.2. Formativ bedömning för framgångsrikt lärande 

Alltsedan deras uppmärksammade studie Inside the black box har Paul Black och Dylan Wiliam  nått 

stort genomslag på forskningsområdet rörande formativ bedömning. Studien visar på statistiskt 

säkerställda framgångsfaktorer i undervisning som har att göra med hur bedömning kan användas 

för att vägleda elever i deras lärande (1998). Några år senare följdes denna studie upp med handfasta 

exempel på hur det framgångsrikt går att arbeta med formativ bedömning (Black et al., 2004). 

Därefter har Black och Wiliam, själva och tillsammans med andra, publicerat otaliga publikationer 



 

 7 

där de vidareutvecklar och expanderar sina teorier kring formativ bedömning (se exempelvis Black 

& Wiliam, 2009; James, o.a., 2006; Wiliam & Thompson, 2007; Wiliam, 2009). 

En mängd studier har därefter vidare undersökt effektiviteten och framgången hos, samt 

användningsområden för, formativ bedömning; sökorden ”formative assessment” och ”formative 

evaluation” genererar totalt 12 810 träffar vid en sökning av EBSCOHosts samtliga databaser, och 

9 011 av dessa, det vill säga cirka tre fjärdedelar, är publicerade från 1998 och framåt, alltså efter 

Inside the black box. Dessa studier har givetvis olika nischer inom formativ bedömning, men 

gemensamt för en substantiell del av dem är att de styrker formativ bedömning som en 

framgångsfaktor för ökade elevprestationer. Denna framgångsfaktor har av flera studier etablerats 

till att formativ bedömning generellt ger effektstorlekar mellan .4 och .7 på elevprestationer (Dorn, 

2010; Herman et al., 2006; Shepard, 2010). Detta har på många sätt har skapat en konsensus inom 

utbildningsforskning att det finns ett brett vetenskapligt erkännande av formativ bedömning som 

ett eftersträvansvärt förhållningssätt till undervisning (Leung & Mohan, 2004, s. 1). Detta har 

använts normativt för att förorda formativ bedömning som önskvärd arbetsmetod, till exempel av 

Skolverket (2011) och Storbritanniens Qualifications and Curriculum Authority (2009). 

Ovannämnda konsensus kritiseras av Kingston och Nash, vilka genom en meta-analys av 

tidigare studier ifrågasätter huruvida formativ bedömning kan attribueras effektstorlekar på .4-.7. 

De slår fast att .2 är den statistiskt säkerställda lägstanivå för den effektstorlek formativ bedömning 

kan anses ha på elevers lärande (Kingston & Nash, 2011). Meta-analysen har i sin tur kritiserats av 

Briggs et al. på grundval av metodologiska tillkortakommanden, och de hävdar att  urvalet i meta-

analysen har brister, varigenom de resulterande medelvärdena inte är tillförlitliga (2012, s. 13). 

Däremot håller Briggs et al. med Kingston och Nash om att det saknas empirisk evidens för att 

formativ bedömning ger effektstorlekar på .4-.7 på elevresultat, och båda är eniga att det fordras 

vidare forskning för att utröna effekterna av formativ bedömning (Briggs et al., 2012, s. 16; 

Kingston & Nash, 2011, ss. 34-35). 

Denna meta-debatt signalerar att det förefaller problematiskt att kvantifiera hur effektivt 

formativ bedömning är. Trots detta råder det alltjämt till synes konsensus inom forskningen att 

formativ bedömning är en väsentlig faktor bakom framgångsrikt lärande, även om det än så länge 

inte har kartlagts hur väsentlig denna faktor är. På grund av dessa svårigheter att etablera 

kvantifierbara resultat framstår det som relevant med kvalitativa studier av formativ bedömning, 

vilket även får stöd från Vetenskapsrådets kartläggning av formativ bedömning (2015a, s. 75). 

2.3. EFL-perspektiv på formativ bedömning i Sverige 

Abedi hävdar att formativ bedömning är en möjlig central komponent i framgångsrik undervisning 

i EFL – English as a Foreign Language – genom att möjliggöra identifiering av de faktorer i 

undervisningen som särskilt gynnar inlärning och därmed bör integreras ytterligare i framtida 

didaktisk planering (2010, s. 183). Trots detta konstaterar Icy Lee att forskning rörande formativ 

bedömning inom andraspråksinlärning i allmänhet och inom EFL-undervisning i synnerhet har 
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tillägnats relativt lite uppmärksamhet (2011a, ss. 19-20). Vidare hävdar Lee att bedömning av 

skriftlig språkfärdighet i EFL generellt har ett summativt fokus, snarare än bedömning för att 

utveckla elevernas färdighet och främja deras lärande (2011b, ss. 99-100).  

Som prenterades i avsnitt 3.2 ovan är det stora intresset för formativ bedömning ett relativt nytt 

fenomen som har sitt ursprung utanför Sverige. Som en konsekvens av detta utgår en stor del 

forskningen om formativ bedömning från andra kontexter än den svenska grund- och 

gymnasieskolan; istället är internationell forskning fokuserad på generella eller utländska 

förhållanden (Lam, 2015; Muñoz, Palacio, & Escobar, 2012; Öz, 2014) och/eller formativ 

bedömning i högre utbildning snarare än grund- och gymnasieskola (Cho & Park, 2014; Tang & 

Harrison, 2011; Wei, 2015). Den forskning som har presenterats i föregående avsnitt är en 

manifestation av detta, då en överhängande majoritet är internationell och inte inriktad på en svensk 

kontext. 

Dessa två faktorer, att det saknas forskning om formativ bedömning inom EFL-undervisning 

internationellt och att den forskning som finns ofta utgår från andra kontexter än den svenska, 

medför sammantaget att det finns förhållandevis lite svensk forskning om formativ bedömning 

specifikt inriktad på ämnet Engelska. Mycket av den svenska forskning om formativ bedömning 

som har nått genomslag är generell i sin karaktär: Christian Lundahl har författat Bedömning för 

lärande, vilken tar fasta på delar av Black och Wiliams forskning och förmedlar denna till den 

svenska undervisningsarenan (2011); och i samma ådra har Anders Jönsson skrivit boken Lärande 

bedömning, vilken har ett övergripande angreppssätt på formativ bedömning ur ett svenskt 

perspektiv (2011).1 Vetenskapsrådets har i sin sammanställning av forskningsläget rörande formativ 

bedömning under 2000-talet etablerat att det finns få studier ur en svensk kontext och att det finns 

ett stort behov av studier i ämnet (2015a, ss. 70-73). Viveca Lindberg har i en forskningsöversikt 

fastslagit att det generellt saknas svensk forskning inriktad på ämnesdidaktik och bedömning 

(Forsberg & Lindberg, 2010, ss. 74, 114; Lindberg, 2005, s. 251). Det finns exempel på 

ämnesdidaktiska studier om formativ bedömning (Björklund Boistrup, 2013; Jönsson & Odenstad, 

2014; Tolgfors, 2014), men detta är alltjämt ett tunt forskningsområde, i synnerhet hänseende 

specifika ämnen och årskurser. 

Jessica Berggren har genomfört en fallstudie i hur implementeringen av kamratbedömning i 

Engelska kan utveckla högstadieelevers skriftliga språkfärdighet. Berggren slår fast att elever kan 

utveckla sitt skrivande genom att ge återkoppling till varandra; experimentet med 

kamratbedömning medförde att de ökade sitt medvetande om genre och mottagare och utvecklade 

sin förmåga att bedöma den egna produktionen och därefter göra ändringar (2013, ss. 103-104).  

En annan studie av formativ bedömning i relation till skriftlig språkfärdighet i engelska har gjorts 

                                                 

 
1 Jönsson och Lundahl vidhåller att det är skillnad på vad de kallar för Bedömning för Lärande (BfL) och 

formativ bedömning. Dock konstaterar de själva att dessa ämnen tangerar varandra, varför deras verk alltjämt 

är relevanta för denna forskningsöversikt (Jönsson, Lundahl, & Holmgren, 2015, ss. 106-107). 
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av Nordrum, Evans och Gustafsson, men i detta fall inriktad på högre utbildning. I studien har 

forskarna jämfört studenters upplevelser av två olika typer av bedömning av deras skriftliga 

produktion: kommentarer i direkt texten kontra återkoppling formulerad enligt en matris. Deras 

slutsats är att kommentarerna framför allt fyller funktionen att korrigera språkliga misstag, medan 

matris-återkopplingen fungerar som en överblick över den skriftliga prestationen som helhet. 

Utgående från detta presenterar författarna förslag på hur detta kan implementeras i 

undervisningen för att stimulera lärande (2013, ss. 934-935). 

Sammantaget innebär ovanstående att att forskningen om formativ bedömning har luckor, 

vilket gäller särskilt för riktade studier av formativ bedömning i den specifika kontexten EFL i 

svensk skola. Den forskning som finns i ämnet fokuserar på skriftlig språkfärdighet inom endera 

grundskolan eller högre akademiska studier. Eftersom förutsättningarna för grund- och högskola 

skiljer sig från de i gymnasieskolan (Lundstrom & Baker, 2009) och det är problematiskt att 

”generalisera forskningsresultat mellan kontexter” (Vetenskapsrådet, 2015a, s. 75) är det 

nödvändigt med forskning som riktar sig mot gymnasieskolan för att upptäcka vilka aspekter av 

formativ bedömning som skulle kunna utvärderas närmare framöver. Detta är grunden för denna 

studies inriktning. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Läroplansteoretiskt perspektiv 

Studien hämtar således sin utgångspunkt ur den formativa bedömningens plats i och relevans för 

framgångsrik utbildning i den svenska gymnasieskolan, varför det är relevant att grunda studien i 

ett läroplansteoretiskt perspektiv, eftersom detta stärker bilden av att formativ bedömning är 

relevant i förhållande till de styrdokument som gäller i svensk gymnasieskola. Innan redogörelsen 

för det läroplansteoretiska perspektivet samt dess relevans för studien utvecklas är ett klargörande 

nödvändigt: begreppet ’läroplan’ inom det läroplansteoretiska perspektivet betraktas generellt som 

ett bredare och mer omfattande begrepp än endast det dokument som innehåller ett skolsystems 

kodifierade mål och innehåll. Till detta bredare begrepp tillkommer andra utbildningsdokument 

och skrifter som bidrar i uppbyggandet av vad Lotta Brantefors kallar för ”hela den 

föreställningsvärld som utbildning och undervisning är inordnad (sic) i” (2011, s. 12). Ulf P. 

Lundgren skiljer mellan det som på engelska kallas curriculum kontra syllabus, där det tidigare avser 

termen för det bredare begreppet beskrivet ovan, medan det senare avser ett specifikt dokument 

(Dottrens, 1962, s. 81f; Lundgren, 1983, s. 21f). I formuleringen av denna studies grundläggande 

perspektiv ligger betydelsen enligt curriculum i fokus, varför detta avses då begreppet läroplan 

används i detta avsnitt. I andra avsnitt av studien klargörs det specifikt om den bredare eller snävare 

definitionen avses. 
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3.1.1. Formulerings- & realiseringsarenan 

Enkelt uttryckt används det läroplansteoretiska perspektivet för att förstå varför en läroplan ser ut 

som den gör, eller med andra ord vad som har påverkat och styrt innehållet i en läroplan. Ulf P. 

Lundgren hävdar att en ”läroplan innebär […] en styrning av en påverkansprocess”, det vill säga 

den process som utbildning och undervisning utgör, och att ”varje styrning kräver också någon 

form av kontroll”. Således sammanfattar Lundgren dessa två ”element” – styrning och kontroll – 

som de centrala i läroplansteori (1983, s. 16). En uppdelning som har använts flitigt i 

läroplansteoretiskt inriktade studier är den mellan formulerings- respektive realiseringsarenan (se 

exempelvis Brantefors, 2011; Linde, 2012; Lindensjö & Lundgren, 2014). Pia Skott förklarar att 

den teoretiska differentieringen mellan de två arenorna fungerar som ett analytiskt verktyg för att 

illustrera att ansvaret för skolan som institution är tudelad i nivåer, ”där staten på nationell nivå 

formulerar målen för skolan, medan genomförandet äger rum i en annan kontext”, det vill säga 

lokalt hos huvudman och skola (2012, s. 293). Linde beskriver formuleringsarenan som den 

institution vilken beslutar om det urval av kunskaper som skolan skall förmedla, det vill säga 

läroplanen, vilket därmed fungerar som en del av den styrning Lundgren refererade till ovan (2012, 

ss. 38-39). Realiseringsarenan, å andra sidan, är genomförandet av läroplanen, det vill säga den 

undervisning som bedrivs av lärare (Linde, 2012, s. 65f). Inom realiseringsarenan skiljer Lindensjö 

och Lundgren på två olika implementeringsprocesser: ”guideline-writing” och ”field-

implementation”. Den tidigare berör tjänstemäns tolkningar av produkter från formuleringsarenan, 

medan det senare handlar om den ”yttersta verkställigheten av reformer” från formuleringsarenan, 

för vilket de som kallas för ”street-level bureaucrats” är ansvariga (2014, s. 176). Genom att 

undersöka hur lärare i gymnasieskolan arbetar med formativ bedömning är det denna yttersta 

implementering i realiseringsarenan denna studie är inriktad på. 

Ovanstående tudelning är dock inte helt oproblematisk. Skott påpekar att då denna uppdelning 

först gjordes av Lundgren (1983) var skolan centraliserad, medan den idag är markant mer 

decentraliserad, vilket har förskjutit en stor del av formuleringsansvaret från stat till huvudman 

samt skapat oklarhet om huruvida denna uppdelning alltjämt är applicerbar som tidigare (Skott, 

2012, s. 293). Vidare konstaterar Lindensjö och Lundgren att det finns en transformeringsarena, vilken 

agerar brygga mellan de två övriga arenorna, men att det saknas forskning om hur detta sker (2014, 

ss. 175-176). Dessa spörsmål är relevanta för det läroplansteoretiska forskningsfältet, men eftersom 

denna studies undersökningsområde fokuserar specifikt på ”field-implementation” inom 

realiseringsarenan lämnas dessa frågor därhän.  

Sammanfattningsvis är läroplanen resultatet av arbetet på formuleringsarenan, eftersom denna 

är vad som uttrycker intentionerna med och målen för ett utbildningsväsende. Därmed styr 

läroplanen lärares praktiska verksamhet genom sätta ramarna för den utbildning som är tänkt att 

ske i skolan (Lindensjö & Lundgren, 2014, s. 171f). Eftersom denna studie fokuserar på hur lärare 

i sin verksamhet resonerar kring formativ bedömning och hur de beskriver att de omvandlar detta 

till beslut, snarare än att söka kausalitetsförklaringar till varför de resonerar eller agerar som de gör, 
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är det realiseringsarenan som är relevant för denna studie. Med det sagt går det däremot inte att 

förstå realiseringsarenan isolerat, utan den måste ses i relation till formuleringsarenan. 

3.1.2. Formativ bedömning i läroplanen 

Som förgrund till denna studie vore det relevant med en läroplansteoretisk redogörelse för 

utvecklingen av svensk läroplan, vilken skulle mynna ut i hur formativ bedömning idag har en tydlig 

plats i läroplanen. Tyvärr fokuserar detta avsnitt enbart på den senare beskrivningen, eftersom 

omfattningen av studien inte tillåter en dylik redogörelse. 

Forsberg och Lundahl konstaterar att rapportering av elevers utveckling och framsteg har ökat 

de senaste decennierna, vilket manifesteras av pedagogiska verktyg som utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplaner, IUP (2012, s. 208). Dessa verktyg tangerar det formativa arbetssättet 

där huvudfrågan är hur kan eleven utvecklas i sitt lärande? I övrigt förefaller det saknas 

läroplansteoretisk forskning specifikt inriktad på studiet av hur formativ bedömning har utvecklats 

i svensk läroplan. Därför kommer jag nedan att ge konkreta exempel på vad jag tolkar som uttryck 

för formativ bedömning i modern svensk läroplan. 

I Gy11 avhandlas området bedömning i form av en kort punktlista om elevers och lärares roll i 

bedömningen. Därav bär dock segment tydliga inslag av formativ bedömning i olika former: 

självbedömning förordas genom att elever skall kunna bedöma sina egna prestationer samt hur de 

kan utvecklas; återkoppling som för lärandet framåt stöds i och med att lärarna kontinuerligt skall 

ge samtliga elever information om deras prestationer och vad de kan utveckla; och ett arbetssätt 

genom vilket eleverna tar del av lärandemål samt hur dessa uppnås etableras i och med att läraren 

skall vara tydlig gentemot elever på vilken grund betyg sätts (Skolverket, 2011, ss. 14-15). 

Utöver dessa formuleringar hänvisas lärare primärt till stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan. 

I denna ges inledningsvis en generell definition av bedömning i vilken såväl summativ som formativ 

bedömning ingår (Skolverket, 2011, s. 6). Skolverket differentierar mellan summativ och formativ 

bedömning genom att konstatera att bedömning av det tidigare slaget ”beskrivs i sammanfattande 

termer som en lägesrapport”, medan den senare är aktuell då bedömningen ”utgör […] en grund 

för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling utifrån den lägesbeskrivning […] som 

framkommit.” Skolverket poängterar dock att bedömningar som vanligtvis betraktas som 

summativa kan användas i formativt syfte genom att den information bedömningen ger även 

används för att utveckla och förändra undervisningen baserat på elevernas summativa resultat 

(2011, ss. 9-10). Skolverket delar vidare upp bedömningars syfte i fem delar: att kartlägga kunskaper, 

att värdera kunskaper, att återkoppla för lärande, att synliggöra praktiska kunskaper och att 

utvärdera undervisning (Skolverket, 2011, ss. 7-9). De tre sista syften kan karaktäriseras som att de 

används för att på olika sätt hjälpa elever i sitt lärande och därmed är formativa. Skolverket ger 

vidare uttryck för att bedömning enligt dem inte enbart skall ha en summativ, utan även formativ, 

funktion: ”När bedömning används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i 
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undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande” samt ”[det är] läraren som […] kan 

göra bedömningen till ett redskap för lärande.” (2011, s. 6) 

Således är min tolkning att Skolverket tydligt förordar formativ bedömning som arbetssätt i den 

för svensk skola aktuella läroplanen. Det är med avstamp i ovanstående som denna studie ämnar 

studera formativ bedömning i svensk skola, och då specifikt i ämnet Engelska i gymnasieskolan. 

Eftersom studien avser studera hur gymnasielärare i Engelska uppger att de arbetar med formativ 

bedömning i undervisningen handlar detta om realiseringsaspekten av den styrning som läroplanen 

utgör i en vid förståelse av begreppet, eller annorlunda uttryckt: hur gymnasielärare i Engelska 

beskriver att de realiserar det som är formulerat i läroplanen. 

3.2. Formativ bedömning 

I Skolverkets definition av formativ bedömning som presenterades i föregående avsnitt skiljer de 

detta från summativ bedömning genom att konstatera att den vid bedömningen insamlade 

informationen skall utgöra ”en grund för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling” 

(Skolverket, 2011, s. 9). Att i definitionen av formativ bedömning på detta sätt fokusera på 

användningen av den insamlade informationen är något som även Black och Wiliam gör (2009). 

Denna studie utgår från Black och Wiliams definition av formativ bedömning, vilken bygger på en 

tidigare definition som de arbetade fram i arbetet med sina ursprungliga studier om formativ 

bedömning (Black et al., 2004, s. 8). Nedan följer den utvecklade definitionen:  

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement 
is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions 
about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the 
decisions they would have taken in the absence of the evidence that was elicited. (Black & 
Wiliam, 2009, s. 9)  

Dylan Wiliam förtydligar definitionen genom att konstatera att det egentligen inte handlar om 

bedömningen i sig, eftersom denna kan vara såväl summativ som formativ på samma gång. Snarare 

handlar det om ett formativt arbetssätt med fokus på användningen av den i bedömningen insamlade 

informationen (2015, s. 4). Black och Wiliam har i definitionen valt att undvika fokus på formativa 

intentioner, eftersom detta inte nödvändigtvis innebär att bedömning används formativt. De har 

även undvikit att fokusera på de interventioner som blir resultatet av den formativa 

bedömningsprocessen, eftersom lärande är så oförutsägbart att det svårligen går att mäta detta med 

hög validitet. Således har Black och Wiliam valt att fokusera på beslut (”decisions”). Black och 

Wiliam åsyftar här beslut som sannolikt var bättre eller mer välgrundade än de som tagits utan den 

formativa bedömningsprocessen, eftersom det är tämligen komplicerat att avgöra huruvida ett 

beslut verkligen fungerar formativt då detta kräver en jämförelse mellan vad som faktiskt hände 

och vad som skulle ha hänt utan interventionen för att därefter avgöra om förbättring skedde (Black 

& Wiliam, 2009, s. 10).  
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Med ovanstående definition som utgångspunkt fokuserar denna studie på lärares beslut kring 

arbetet med formativ bedömning. Studien frångår dock Black och Wiliams definition något genom 

att även undersöka lärares intentioner med sin bedömning, eftersom Vetenskapsrådet konstaterar 

att det finns risk för ett formativt arbetssätt som är ”ateoretiskt” präglat och att formativ 

bedömning blir mer framgångsrikt vid djupare teoretisk förståelse (2015a, s. 73). Således är det inte 

tillräckligt att fatta beslut vilka fungerar formativt av en slump, utan det formativa arbetssättet 

kräver medveten reflektion om den egna praktiken. Därmed framstår formativa intentioner som 

grunden för vad som är välgrundade beslut; för att avgöra huruvida ett beslut är välgrundat krävs 

en medvetenhet om bakgrunden till detta beslut.  

Den definition av formativ bedömning som används i studien delas således upp i intention och 

beslut. Intention preciseras som (1) de teoretiska resonemang som lärare för om hur bedömning kan 

påverka undervisningen och elevprestationer, samt (2) de ambitioner och den vilja lärare uttrycker 

att agera i enlighet med ett formativt arbetssätt. Beslut preciseras som de praktiska exempel på ett 

formativt arbetssätt som lärare uppger, vilket därmed är deras beslut om hur intentionerna 

realiseras. 

3.2.1. Formativa nyckelstrategier 

Black och Wiliam använder sig av en konceptualisering av formativ bedömning som har utarbetats 

av Leahy et al. (2005, s. 20f). Wiliam har sedermera utvecklat denna konceptualisering och tillägnat 

den en hel bok (2011), vilken används som den primära källan till min studies analysmodell (se 

avsnitt 6.4.2.). Denna konceptualisering används även i min studie för att konkretisera vad formativ 

bedömning är; med andra ord innebär den vad som i min studie avses med formativ 

bedömning/arbetssätt/metoder. Konceptualiseringen innebär en sekvens av fem nyckelstrategier 

som Wiliam anser utgöra de sfärer som finns inom formativ bedömning (Wiliam, 2011, ss. 45-46).  

Nyckelstrategierna är på engelska, men eftersom studien är skriven på svenska och delar av 

strategierna utgör centrala begrepp som kommer att användas i löpande text är det lämpligt med 

en översättning.2 Sökningar i Scopus och EBSCOHost, databaser för vetenskapliga skrifter, gav 

inga träffar på svenska texter som refererade till någon av skrifterna där konceptualiseringen först 

presenterades (Leahy et al., 2005; Wiliam & Thompson, 2007). Således översätter jag de fem 

strategierna ovan för att kunna använda dem i min studie; detta är dessvärre befattat med ett antal 

problem, varav det primära är att målspråkets ord sällan exakt motsvarar källspråkets ord för 

samma sak. Vidare kan målspråket sakna en fullgod översättning för den betydelse som avses på 

källspråket. Trots problematiken anser jag detta tillvägagångssätt som det bästa, eftersom det 

möjliggör användning av strategierna på studiens språk, och eftersom de presenteras på 

originalspråket samt förklaras i detalj i följande avsnitt. Således borde strategiernas betydelse stå 

klara för läsaren. Översättningarna kan dock debatteras och det förefaller sannolikt att de skulle 

                                                 

 
2 Exempel på sådana begrepp är motsvarigheterna till ”feedback” och ”learning intentions”. 
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kunna förbättras, varför jag presenterar de komplikationer som uppstod vid översättningen i Bilaga 

1 då detta inte är av direkt relevans för studiens teoretiska utgångspunkter. 

Figur 1 nedan presenterar såväl Wiliams ursprungliga nyckelstrategier på engelska som mina 

svenska översättningar av dessa. Det följande avsnittet förtydligar de fem strategierna genom 

redogörelser för forskningsläget bakom dem samt vad de innebär i praktiken. 

3.2.1.1. Förtydliga, dela med sig av och förstå lärandemål samt framgångsfaktorer 

Denna nyckelstrategi bottnar i vikten av att elever inför en uppgift förstår vad det är meningen att 

de skall göra, det vill säga syftet med det anstående arbetsområdet samt hur de uppsatta 

lärandemålen nås. Eddie Gray och David Tall upptäckte i en studie om matematikundervisning att 

högpresterande elever kunde arbeta med tvetydigheter rörande vad de sysslade med, medan elever 

som kännetecknades som lågpresterande generellt uppvisade svårigheter i att arbeta i dessa fall 

(1994). I samma ådra illustrerade en studie av amerikanska studenter i naturvetenskap på högstadiet 

att elever som fick ta del av och reflektera kontinuerligt kring den bedömningsmatris läraren skulle 

använda i det aktuella arbetsområdet presterade bättre än den kontrollgrupp som inte gjorde detta. 

Prestationsökningen var särskilt signifikant för den halvan av elever som presterade sämst (White 

& Fredriksen, 1998). 

Clarifying, sharing, and 

understanding learning intentions 

and criteria for success 

Förtydliga, dela med sig av och 

förstå lärandemål samt 

framgångsfaktorer 

Engineering effective classroom 

discussions, activities, and 

learning tasks that elicit evidence 

of learning 

Skapa effektiva diskussioner, 

aktiviteter och uppgifter som 

genererar synliga bevis på lärande 

Providing feedback that moves 

learners forward 

Ge återkoppling som för elever 

framåt i lärandeprocessen 

Activating learners as instructional 

resources for one another 

Aktivera elever som 

läranderesurser för varandra 

Activating learners as the owners 

of their own learning 

Aktivera elever som ägare av sitt 

eget lärande 

Figur 1. Dylan Wiliams fem formativa nyckelstrategier samt de svenska översättningar av dessa som används i denna 
studie. 
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Enligt Dylan Wiliam är en central del av denna nyckelstrategi att förståelse av lärandemål och 

framgångsfaktorer innebär att elever förstår när de har nått målet, och således utgör denna 

förståelse en brygga mellan syftet och elevernas möjlighet till måluppfyllelse. En förutsättning för 

att detta skall ske är att eleverna ”äger” syftet och framgångskriterierna, vilket generellt nås genom 

att syftet arbetas fram tillsammans med eleverna. För att lärare skall kunna veta om elever har 

uppnått lärandemål måste det framgå om eleverna kan applicera sin nyligen förvärvade kunskap på 

nya exempel eller i ett annat sammanhang än det utlärda (2011, ss. 58-60). 

En framgångsrik teknik i denna nyckelstrategi är att låta elever diskutera exempel på arbeten 

inom ett arbetsområde och värdera dessas styrkor och svagheter i relation till bedömningskriterier. 

Ytterligare en teknik för att utveckla elevernas förståelse av lärandemål och hur framgång nås är att 

låta eleverna omsätta bedömningskriterierna och lärandemålen till examinationsuppgifter eller 

provfrågor, inklusive korrekta svar på dessa (Wiliam, 2011, ss. 65-69). 

3.2.1.2. Skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som genererar synliga bevis på lärande 

Dylan Wiliam menar att vad elever lär sig ofta inte är detsamma som vad läraren avsett (2011, s. 

75). Därmed är det fundamentalt för fungerande undervisning att ta reda på var elever befinner sig 

i sitt lärande för att kunna avgöra huruvida de har nått lärandemålen och vilket nästa steg i 

undervisningen är. Wiliam hävdar att detta förfarande ofta lämnas åt improvisation snarare än att 

proceduren för att skapa synliga bevis på elevers lärande ägnas noga eftertanke genom planering 

av sådana moment. Risken med detta är att en metod kan medföra att eleverna ger falska bevis, 

vilka får läraren att fastslå att eleverna är på rätt väg, även fast tekniken läraren har använt för att 

ta reda på detta svårligen kan säkerställa det (2011, ss. 71-3). 

De olika tekniker Wiliam presenterar i detta avsnitt fokuserar på olika former av frågor, 

uppgifter och aktiviteter, såväl skriftliga som muntliga, vilka illustrerar huruvida eleverna har 

förstått ett visst koncept eller fenomen. En av huvudpoängerna i det Wiliam presenterar är att låta 

eleverna genom sina svar på och lösningar av uppgifter visa sina resonemang om varför något är på 

ett visst sätt (2011, ss. 85-86).  

3.2.1.3. Ge återkoppling som för elever framåt i lärandeprocessen 

Maria Elawar och Lyn Corno visade på förmågan hos återkoppling att förbättra lärandet; arton 

grundskollärare genomgick fortbildning i konstruktiv återkoppling gällande matematik och deltog 

sedan i ett experiment där tre olika klasser fick enbart konstruktiv kritik, konstruktiv kritik och 

poäng respektive enbart poäng. Eleverna som enbart fick konstruktiv kritik lärde sig snabbare, 

variansen i deras nivå minskade och deras attityder gentemot matematik förbättrades (Elawar & 

Corno, 1985). Samtidigt har andra studier visat att då såväl konstruktiva kommentarer som poäng 

ges på uppgifter eller prov omintetgör poängsättningen fullständigt de positiva effekterna av 

kommentarerna (Butler, 1988). Ytterligare en komplicerande aspekt är hur ofta beröm används 

som återkoppling, trots att detta inte nödvändigtvis har någon positiv effekt över huvud taget, utan 
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snarare kan ha negativ effekt; istället bör beröm, för att fungera som effektiv återkoppling, 

användas sparsamt, vara specifik och genuin samt relaterad till faktorer som ligger inom individens 

kontroll (Brophy, 1981; Dweck C. S., 2006). Avslutningsvis är mottagarens attityd och personlighet 

av yttersta vikt för hur återkopplingen hanteras, och därmed kan dess effekt variera markant 

beroende på en för den som ger återkopplingen i stort sett opåverkansbar variabel (Butler, 1988; 

Dweck C. , 2000).  

Sammantaget innebär ovanstående enligt Dylan Wiliam att det är ytterst svårt och komplicerat 

att ge återkoppling som för lärandet framåt. För att återkopplingen skall kvalificera som sådan 

måste den innehålla ”a recipe for future action”, med andra ord är återkopplingen bara formativ 

om ”the information fed back to the learner is used by the learner in improving performance” 

(2011, ss. 119-121). En viktig poäng med formativ återkoppling, menar Wiliam, är att den får 

eleverna att jämföra sitt arbete med sig själva, snarare än att de jämför med varandra, eftersom detta 

leder till att de kan fokusera på att lära sig snarare än att skydda sin självbild. Således är det kvaliteten 

på återkopplingen som står i centrum, inte hur frekvent den ges eller hur omfattande den är, vilket 

Wiliam poängterar genom uttrycket ”less is more”; återkoppling skall vara fokuserad för att få stort 

genomslag, vilket också innebär att det är mottagaren av återkopplingen som skall göra majoriteten 

av jobbet med den, inte den som ger återkopplingen (2011, ss. 128-130).  

3.2.1.4. Aktivera elever som läranderesurser för varandra 

De positiva effekterna av kollaborativt lärande är väldokumenterade (Slavin, Hurley, & 

Chamberlain, 2003, s. 177), och det finns exempel på elever som har nått bättre resultat i elevledda 

arbetsgrupper än i lärarledda diton (Schachter, 2000). Exakt varför kollaborativt lärande är så 

effektfullt är ännu oklart och debatteras, men enligt Wiliam står det klart att det kräver två faktorer: 

gruppgemensamma mål och individuell ansvarsskyldighet. Utan dessa arbetar eleverna endast i en 

grupp, inte som en grupp, och vissa studenter kan då bäras genom grupparbetet av andra i gruppen 

(Wiliam, 2011, ss. 133-135). Det finns exempel på studier där kollaborativt lärande har visat sig 

effektfullt utan kontrollerat implementerande av dessa två faktorer, men det finns få eller inga bevis 

för att dessa faktorer har bidragit till negativa inlärningsresultat (Slavin, Hurley, & Chamberlain, 

2001, s. 2760). 

När Wiliam presenterar de tekniker som kan användas för att aktivera elever som 

läranderesurser för varandra menar han att det är oundvikligt att detta kommer att resultera i att de 

i någon mån bedömer varandras insatser och arbeten, vilket är ett känsligt ämne som kräver 

noggrant etiskt hänsynstagande. Wiliam betonar även att detta uteslutande handlar om bedömning 

i syfte att förbättra en individs arbete eller insats, det vill säga aldrig i summativt syfte. Två exempel 

på tekniker som Wiliam presenterar är C3B4ME samt Two stars and a wish. C3B4ME bygger på 

grundförutsättningen att läraren inte är den enda läraren i klassrummet och går ut på att innan en 

elev söker upp läraren för en fråga måste denne fråga tre klasskamrater. Two stars and a wish är en 

modell för återkoppling som elever kan använda då de värderar varandras arbeten; då arbeten 
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utvärderas markeras två framträdande positiva saker och en sak de önskar skulle förbättras. Wiliam 

framhåller även vikten av att tillsammans med eleverna diskutera vad som är effektiv återkoppling 

som utvecklar ett arbete (2011, ss. 137-139). 

3.2.1.5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Denna strategis primära funktion är att engagera elever i sitt eget lärande, eftersom detta sporrar 

motivation och utvecklar deras autonomi och självständighet vad gäller sin egen utveckling. Enligt 

Wiliam ligger tonvikten i detta område på självreglerat lärande, vilket är en central faktor hos 

framgångsrika elever (2011, ss. 145-147). Boekaerts beskriver detta som förmågan att i enlighet 

med sina lärandemål samordna kognitiva resurser, känslor och handlingar (2006). Enligt Wiliam är 

mycket av den forskning om självreglerat lärande tillägnad å ena sidan metakognition och å andra 

sidan motivation. Utifrån en definition av John Flavell (1976, s. 232) konstaterar Wiliam att 

metakognition är tredelat mellan att vetskap om vad en vet, om vad en kan göra samt om den egna 

kognitiva förmågan (Wiliam, 2011, s. 148). Vidare har det belagts att utveckling av elevers 

metakognitiva förmåga höjer deras prestationer (Lodico et al., 1983). Dock kräver detta motivation 

från elevers sida, vilket är ett komplext ämne. Wiliam tillskriver sig ett sätt att resonera om 

motivation som en konsekvens av prestation, snarare än en orsak till detsamma, markerat av Mihaly 

Csikszentmihalyi (1990, s. 53f). Detta sätt att resonera kring motivation bygger på matchningen 

mellan utmaning och förmåga: vid hög nivå på båda infinner sig det som kallas för ”flow”, men 

vid låg nivå på en eller båda brister motivationen. 

Tonvikten i den praktiska delen av denna strategi läggs på elevers självbedömning, och Dylan 

Wiliam är noga med att poängtera att detta handlar om formativ, inte summativ, självbedömning. 

Fernandes och Fontana genomförde ett 24-veckors forskningsexperiment med 354 elever samt en 

kontrollgrupp bestående av 313 elever, i vilken experimentgruppen lyckades nästan 50 % bättre 

jämfört med kontrollgruppen på det avslutande standardiserade testet (1996). Wiliam ger fem 

exempel på allmänna metoder inom detta område som kan användas för att stimulera elever att 

utvecklas som självständiga elever och ta kontrollen över sitt eget lärande: 

 Share learning goals with students so that they are able to monitor their own progress toward them. 

 Promote the belief that ability is incremental rather than fixed; when students think that they can’t 

et smarter, they are likely to devote their energy to avoiding failure. 

 Make it more difficult for students to compare themselves with others in terms of achievement. 

 Provide feedback that contains a recipe for future action rather than a review of past failures (a 

medical rather than a postmortem). 

 Use every opportunity to transfer executive control of the learning from the teacher to the students 

to support their development as autonomous learners. (Wiliam, 2011, s. 152) 

För att nå dessa metoder erbjuder Wiliam ett antal tekniker; han inleder med att poängtera att 

många av de tekniker som kan användas för att aktivera elever som instruktionsresurser för 

varandra (se avsnitt 4.2.1.4.) fungerar även för detta ändamål. Generellt bygger teknikerna på att få 
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eleverna att utvärdera sin prestation eller sitt arbete i förhållande till vissa givna mål eller frågor. Ett 

exempel på detta är i form av trafikljus, det vill säga att eleven värderar sin insats med färgen grön, 

gul eller röd, vilka innebär att eleven tror att dennes insats uppfyller målen, kanske uppfyller målen 

respektive inte uppfyller målen. Andra exempel är genom arbete med portfolio eller lärandeloggar. 

Dessa går ut på att eleverna får återgå till sina arbeten och reflektera över dem i förhållande till 

vissa frågor (Wiliam, 2011, ss. 152-158).  

4. Syfte och frågeställningar 

Studien har en i huvudsak explorativ ansats och det primära syftet är att beskriva och analysera 

gymnasielärares resonemang om formativ bedömning i ämnet Engelska. Detta hämtar sin 

utgångspunkt ur de preciseringar som har presenterats i ovanstående avsnitt, det vill säga: (a) den 

presenterade definitionen och konceptualiseringen av formativ bedömning vilken bygger på Black 

och Wiliams teorier, samt (b) att resonemang i detta fall innefattar å ena sidan de intentioner lärare 

har och å andra sidan de beslut om undervisningsmetoder lärare fattar, båda i enlighet med de 

definitioner av ”intention” och ”beslut” som presenterats. Dessa intentioner och beslut ämnas 

analyseras och jämföras med varandra i syfte att upptäcka mönster samt beskriva skillnader och 

likheter mellan olika lärare. 

Syftet preciseras därmed genom följande huvudsakliga forskningsfråga: 

1. Hur resonerar de deltagande gymnasielärarna i Engelska kring formativ bedömning?  

a. Hur uttrycker dessa lärare sina intentioner med formativ bedömning? 

b. Vilka beslut om konkreta arbetssätt uppger dessa lärare att de fattar baserat på sina 

intentioner? 

Vilket kompletteras av följande analytiska perspektiv: 

2. Vilka likheter och skillnader i de deltagande lärarnas intentioner och beslut om formativ bedömning 

kan urskönjas? 

a. Hur kan dessa mönster beskrivas och analyseras? 

5. Metod 

5.1. Datainsamling 

Eftersom denna studie intresserar sig för lärares upplevelser och förståelse av hur de resonerar och 

arbetar med formativ bedömning lämpar sig kvalitativa intervjuer väl som insamlingsmetod för 

empiri; Kvale och Brinkmann menar att kvalitativa intervjuer syftar till att försöka förstå världen 

ur den intervjuades perspektiv för att upptäcka betydelsen av deras upplevelser av världen (2009, 

s. 1). Då lärarnas upplevelser av hur de själva arbetar är studieobjektet antogs en relativt löst 
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strukturerad form av intervju. Rosengren och Arvidson hävdar att detta öppnare förhållningssätt 

lämpar sig då ”det är svararens sätt att tänka i ämnet som är det väsentliga” (2005, s. 138). Samtidigt 

är studien inriktad på tydliga aspekter av det övergripande temat, formativ bedömning, varför helt 

ostrukturerade intervjuer inte heller är lämpliga för syftet. Ett visst mått av kontroll är nödvändigt 

för att styra intervjun i önskad riktning, och därför har det Kvale och Brinkmann kallar för en 

”semi-structured life world interview” valts som intervjumetod. Detta definieras som en intervju 

med syftet att samla in ”descriptions of the life world of the interviewee in order to interpret the 

meaning of the described phenomena” (2009, s. 3). Huvudanledningen till denna relativt icke-

standardiserade form av intervju är att inte leda intervjusubjektet till specifika åsikter. Istället inleds 

intervjun med öppna frågor fokuserade på studiens ämne, varpå det är upp till den som intervjuas 

att ta upp de aspekter och dimensioner av ämnet denne finner viktiga eller intressanta (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 31). Således undviks att intervjusubjekten svarar i enlighet med hur de upplever 

att intervjuaren vill, vilket påverkar pålitligheten i intervjuerna. Dock har intervjuaren till uppgift 

att försiktigt styra intervjusubjektet till att utveckla och förtydliga sina svar i relation till det för 

studien intressanta ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 25). 

5.2. Urval 

I designen av studien utkristalliserade sig det optimala urvalet för studien som samtliga 

engelsklärare på en gymnasieskola eller i ett arbetslag, eftersom detta skulle minska risken för ett 

selektivt urval av enbart lärare som är engagerade i bedömning. Därför skickades en förfrågan ut 

till ett tiotal gymnasieskolor (se Bilaga 2). Tyvärr visade sig det problematiskt att få kontakt med en 

lärargrupp, eller över huvud taget enskilda lärare, som ställde upp på detta. Istället blev den 

huvudsakliga utgångspunkten för urvalet att få tag i tillräckligt många svarande för att kunna 

genomföra intervjustudien. Således blev urvalet inte optimalt teoretiskt, eftersom detta fick som 

följd att det blev svårt att kontrollera vilka lärare som deltog i intervjuerna. Rent konkret innebar 

det att en sedan tidigare känd gymnasielärare i Engelska kontaktades för intervju, varpå dennes 

kollega senare deltog. Därmed har studien utformats som en så kallad fallstudie, i vilken specifika 

fall undersöks djuplodande för att analysera ett fenomen i dess verkliga kontext (Yin, 2009, s. 18), 

och denna studie består således av två fall i form av de två deltagande lärarna.  

De två lärarna arbetar på en gymnasieskola med cirka 1 000 elever i en svensk storstad. Lärarna 

är en del av samma ämneslag och är kolleger sedan ett flertal år tillbaka. Den första läraren kallas i 

studien för Martin och kommer ursprungligen från ett engelsktalande land och har arbetat på skolan 

i över 20 år med Engelska, Samhällskunskap samt olika kurser i individuellt val, till exempel 

Internationella Relationer. Den andra läraren går i studien under namnet Robert, och även han 
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kommer ursprungligen från ett engelsktalande land och har arbetat på skolan sedan över ett 

decennium. Utöver Engelska undervisar Robert i Bild & Form samt Design.3 

5.3. Genomförande 

5.3.1. Konstruktion av intervjuguide 

I enlighet med Kvale och Brinkmanns rekommendationer för semi-strukturerade intervjuer 

utformades en intervjuguide (se Bilaga 3), vilken innehåller ett antal huvudteman, underteman samt 

vissa konkreta frågor (2009, s. 27). En trattformad intervju antogs som form för intervjuguiden; 

denna metod går ut på att låta intervjusubjektet berätta generellt om det fenomen som undersöks, 

varpå den som intervjuar successivt närmar sig målet för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 

130-131). I detta fall innebar det att intervjuguidens första huvudtema formulerades som en konkret 

fråga, vilken innebar att intervjusubjektet fritt fick redogöra för sin syn på att använda bedömning 

som en del av undervisningen. Därefter följdes den intervjuades svar upp beroende på om denne 

vidrört resonemang kring eller beslut om formativ bedömning enligt de fem nyckelstrategierna. 

Detta förfarande var tänkt att ge de intervjuade lärarna en chans att själva leda in intervjun på vad 

de tycker är viktigt med ämnet och ge en ärlig redogörelse för hur de tänker och upplever att de 

agerar. Således användes inte begreppet ”formativ bedömning” explicit i intervjun, vilket var ett 

medvetet val för att undvika att de intervjuade svarade på ett sätt som motsvarar deras bild av vad 

formativ bedömning är eller vad de tror att intervjuaren vill höra, vilket Kvale och Brinkmann 

hävdar är en risk (2009, s. 34). Detta tillvägagångssätt innebär att lärare som inte är förtrogna med 

formativ bedömning inte leds in på att diskutera detta, samtidigt som lärare som är välbekanta med 

begreppet ges utrymme att visa och diskutera detta oavsett, eftersom det i grunden handlar om att 

använda bedömning för att forma undervisningen.  

Utöver det inledande, generella huvudtemat om bedömning utgjorde de fem nyckelstrategierna 

stommen i intervjuguiden vad gäller huvudteman, eftersom studiens syfte är att utforska hur lärare 

resonerar kring och arbetar med med formativ bedömning, vilket har konceptuatliserats i form av 

nyckelstrategierna. Om intervjusubjektet inte själva kom in på de olika nyckelstrategierna hade ovan 

nämnda huvudteman underteman i form av öppna exempelfrågor som i någon form skulle kunna 

användas för att leda in intervjusubjektet på hur, och om, den arbetar med respektive nyckelstrategi. 

Även dessa hade i sin tur underteman, vilka ämnade säkerställa att såväl intentioner med som beslut 

om de aktuella nyckelstrategierna avhandlades i intervjun, det vill säga att den intervjuade läraren 

fick möjlighet att berätta fritt om hur denne tänker kring och arbetar med nyckelstrategin. Vidare 

skapades även ett inledande och ett avslutande huvudtema, vilka syftade till att informera 

intervjusubjektet om studien samt etiska aspekter respektive ge denne möjlighet lägga till aspekter 

intervjun inte berört.  

                                                 

 
3 Såväl Martin som Robert heter egentligen något annat, men deras namn har fingerats av konfidentialitetsskäl. 
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5.3.2. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på intervjudeltagarnas skola, dels för att förenkla deras deltagande och 

dels för att skapa en trygg intervjusituation. För att kunna genomföra intervjuer som genererar data 

av hög kvalitet är det centralt att den intervjuade känner sig avslappnad så att denne kan prata om 

ämnet utan att känna sig pressad (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 128-130). Av denna anledning 

valde intervjudeltagarna platserna där intervjuerna genomfördes, vilket i Martins fall var hans eget 

kontor, medan intervjun med Robert genomfördes i ett avskilt rum han hade bokat. Innan 

intervjuerna började samtalade jag med deltagarna för att etablera kontakt och en mer avslappnad 

stämning. Dessa samtal handlade mer generellt om lärande och läraryrket samt mina studier. 

Eftersom båda lärarnas modersmål är engelska genomfördes intervjuerna på engelska. 

Intervjuerna inleddes med att intervjudeltagarna informerades och studiens syfte och inriktning, 

varpå de fick ställa frågor för att säkerställa att de förstod detta. Det centrala här var två aspekter: 

att deras upplevelser stod i fokus samt att det handlade om bedömning som en del av 

undervisningen snarare än betyg. Den första aspekten betonades genom att jag förklarade att det 

var deras resonemang och upplevelser av hur de arbetar som står fokus, vilket förtydligades genom 

att förklara att det därför inte finns några rätta eller felaktiga svar. Detta ledde in på den andra 

aspekten, vilket innebar att jag lade emfas på att det inte handlade om betygssättning, utan att jag 

var intresserad av hur de arbetar med bedömning för att påverka sin egen undervisning. 

Intervjuerna genomfördes utifrån den intervjuguide som utformats och de spelades in digitalt, 

vilket intervjudeltagarna informerades om och samtyckte till. Detta genererade inspelningar om 

cirka 45 minuter per intervju. Inspelningen innebar att jag kunde fokusera på dynamiken i samtalet 

för att kunna ställa relevanta följdfrågor som knöt ihop svaren med de för studien relevanta temana. 

Följdfrågorna fokuserade generellt på att låta de intervjuade förtydliga sina svar samt ge konkreta 

exempel på hur de arbetar. Intervjuerna följde inte nödvändigtvis kronologin av huvudtemana 

enligt intervjuguiden, utan jag förhöll mig flexibelt till ordningen beroende på hur intervjuerna 

utvecklade sig (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 124, 130). 

5.4. Databearbetning 

5.4.1. Transkribering och kodning 

Eftersom det huvusakliga intresset för denna studie är innehållet i intervjudeltagarnas svar, snarare 

än hur de formulerade sig eller sättet de pratade på, togs beslutet att intervjuerna transkriberades 

utan att indikera samtalsmarkörer såsom pauser, betoning och liknande. Däremot transkriberades 

intervjuerna i så kallat verbatim, det vill säga ord för ord, snarare än att yttranden omformulerades 

till språkligt korrekta meningar. Anledningen till detta var att det senare förfarandet kan leda till att 

betydelser som påverkar innehållet går förlorade vid den tolkning som måste göras av den som 

transkriberar när dylika omformuleringar görs (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 180-183). Däremot 

är det oundvikligt att information från intervjun förloras då denna konverteras till skriven text; 
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tonfall, betoningar, kroppspråk, pauser och liknande förändras eller försvinner helt vid 

transkribering. Således bör det poängteras att även transkriberingen är ett tolkningsarbete (Kvale 

& Brinkmann, 2009, ss. 177-179). 

De transkriberade intervjuerna bearbetades därefter i två huvudsakliga steg: kodning och 

kategorisering, vilka är viktiga att hålla isär. Nedan beskrivs kodningsprocessen, vilken ämnar förstå 

vad den intervjuade har sagt, medan kapital 6.4.2. tillägnas kategoriseringen av de intervjuades svar. 

Kodningen av intervjuerna genomfördes enligt så kallad ”öppen kodning” såsom den beskrivs av 

Strauss och Corbin (1998). Det huvudsakliga syftet med öppen kodning är att undvika att koda 

materialet efter förbestämda kategorier, vilket riskerar att ”tvinga på” koder på ett material. 

Kodningen föregås dock av stipulerandet av ett antal huvudkoncept, vilka därmed fungerar som 

riktningsvisare under kodningen (Strauss & Corbin, 1998, ss. 102-104). De huvudkoncept som 

ställdes upp inför kodningen var de fem nyckelstrategierna, då intervjusvaren i slutänden skulle 

analyseras i relation till formativ bedömning såsom det är definierat i studien. 

Eftersom kodning enligt Strauss och Corbin är en dialektisk process skedde detta arbete i flera 

omgångar, och processen rörde sig successivt från mikro- till makronivå. I början höll sig 

kodningen tätt inpå texten på detaljnivå i syfte att ”exponera tankarna, idéer och betydelserna” 

bakom intervjudeltagarnas svar” och därigenom skapa en mängd kategorier som sedan 

vidareutvecklades (1998, s. 103). Arbetet fortskred genom att  analysera hur dessa kategorier förhöll 

sig till större enheter i intervjun – till exempel sammanhängande fraser, sekvenser av meningar eller 

stycken – för att utröna vad den intervjuade försöker säga om ett specifikt fenomen. Fokus låg 

framför allt på att relatera kategorierna på mikro-nivå till hela svar på en intervjufråga. Slutligen 

angreps intervjun på makronivå utifrån sin helhet, för att identifiera nyckelpoängerna med vad den 

intervjuade har sagt. Detta handlade ofta om att identifiera större segment där den intervjuade 

pratade om ett fenomen och att utifrån den tidigare kodningen försöka fånga essensen i dessa 

segment (Strauss & Corbin, 1998, ss. 101-120). 

5.4.2. Analys 

Analysen av de kodade intervjuerna genomfördes genom kategorisering av deltagarnas svar, vilket 

skedde i två steg: först på fallnivå och därefter i relation till varandra. När de enskilda fallen 

analyserades relaterades varje lärares inbördes svar och resonemang till andra delar av samma 

intervju; med andra ord har denna nivå ett internt fokus för att identifiera mönster och samband i 

varje enskild intervju. Analysen på denna nivå utgår från en analysmodell jag har utvecklat (se Figur 

2 i Bilaga 4) utifrån Black och Wiliams teoretisering av formativ bedömning vilken presenterades i 

avsnitt 4.2 ovan. Wiliams fem nyckelstrategier utgör således grunden för analysmodellen, och de 

intervjuades svar kategoriseras i enlighet med nyckelstrategierna baserat på hur de har kodats. Det 

första steget i analysen gick således ut på att kategorisera lärarnas svar enligt de fem 

nyckelstrategierna. Nästa steg bygger på distinktionen mellan intention och beslut; vilken sker enligt 

den definition som presenterades i avsnitt 4.2. Intention har i analysmodellen även kategoriserats 
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tillsammans med teori och beslut tillsammans med praktik, och detta är endast förtydliganden av vad 

som avses med intention respektive beslut. Vidare analyseras sambandet mellan intention och beslut för 

att utröna huruvida beslut är fattade med avstamp i vissa intentioner och i sådana fall hur dessa 

kopplingar ser ut. Avslutningsvis analyseras de konkreta svaren individuellt på mikro-nivå, vilket 

genererar vad som kallas för konkretioner, det vill säga konkreta exempel på teoretiska 

resonemang/intentioner respektive arbetsmetoder/beslut. 

Utifrån ovanstående analys skapades ett schematiskt träd för respektive lärare för att ge en 

översiktlig bild av hur deras svar har tolkats i enlighet med analysmodellen (se Figur 3 och 4 i Bilaga 

4).4 Utöver att ge en sammanfattande bild av hur respektive lärare uppger att de arbetar med 

formativ bedömning användes dessa schematiska träd för att jämföra de två lärarna med varandra, 

vilket var det avslutande steget i analysen. Utifrån den helhetsbild som framträdde söktes likheter 

och skillnader i de två lärarnas arbetssätt, och denna jämförelse låg vidare till grund för den 

efterföljande diskussionen av resultatet och analysen. 

5.5. Metodreflektion 

En central begränsning av studien är att den utgår strikt från en analytisk modell utarbetad enligt 

dels Black och Wiliams definition av formativ bedömning, dels Dylan Wiliams konceptualisering 

av formativa nyckelstrategier. Orsaken till detta beslut är att jag i skrivande stund anser Black och 

Wiliam vara teoribildande inom området, varför det är rimligt att använda deras forskning som 

utgångspunkt för min analys. Däremot innebär detta metodologiska beslut från min sida att 

ovanstående två förutsättningar måste accepteras för att studien skall ha bäring forskningsmässigt; 

om definitionen eller konceptualiseringen påvisas ha fundamentala brister faller denna studies 

analys. Ur denna begränsning följer även att studien inte undersöker hur lärare faktiskt gör, 

eftersom detta faller utanför Black och Wiliams definition av formativ bedömning. Således anser 

jag detta acceptabelt, eftersom studien med avstamp i deras definition fokuserar på de beslut som 

lärare fattar samt den basis på vilka dessa beslut vilar. Som Wiliam beskriver är det faktiska utfallet 

av besluten inte särdeles intressant för att utvärdera formativ bedömning (2015, s. 4), varför detta 

faller utanför studiens ram. 

Som nämndes ovan medförde de låga antalet deltagande lärare att intervjuernas, och därmed 

studiens, fokus ändrades något. Med intervjuer av ett helt ämneslag hade fokus kunnat läggas på 

likheter och skillnader hos arbetsgruppen som helhet. Istället skiftades fokus till en betoning på att 

i enlighet med en fallstudie ge en mer fullödig bild av hur respektive lärare beskriver att de resonerar 

kring formativ bedömning och exempel på vilka beslut de uppger att de fattar. Detta medförde att 

intervjuerna blev längre i syfte att kunna samla mer empiri för varje lärare. Det bör dock poängteras 

                                                 

 
4 På grund av studiens kvalitativa natur ger denna schematiska framställning en ofullständig bild av den empiri 

som har samlats in, eftersom trädet inte illustrerar de detaljer som träder fram i den fullständiga analysen. Således 

skall detta ses som ett komplement till resten av analysen och måste förstås i relation till denna. 
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att detta rör sig om en relativt ringa fallstudie, eftersom den inte uppfyller Yins rekommendation 

att fallstudier bör karaktäriseras av datainsamling av olika källtyper (2009, s. 19), vilket hade varit 

fördelaktigt för att öka studiens relevans och potentiella genomslag. Eftersom det var problematiskt 

att över huvud taget rekrytera deltagare till studien lyckades jag inom ramen för examensarbetet 

inte komplettera empirin med andra datakällor, såsom observationer, elevintervjuer eller enkäter. 

Ytterligare en följd av studiens utformning är att studiens generaliserbarhet begränsas: Eftersom 

studien endast omfattar två lärare går det inte att säga något i stort om hur gymnasielärare arbetar 

med formativ bedömning. Som konstaterats tidigare är detta inte avsikten med studien, eftersom 

den har en explorativ ansats och syftar till att utforska hur lärare kan arbeta med formativ 

bedömning och skapa större förståelse för lärares upplevelser och erfarenheter av formativ 

bedömning i praktiken. Därmed består studiens generaliserbarhet huvudsakligen i den mån den 

analysmodell som används i denna studie kan användas i vidare forskning. 

En för studien genomgående problematik, under såväl intervjuer som analys, var balansen 

mellan å ena sidan intervjusubjektens fria berättande och å andra sidan studiens ramar. Som nämnts 

ovan innebar den semi-strukturerade intervjuformen en prekär balansgång mellan att å ena sidan 

låta deltagarna berätta fritt om sina upplevelser av bedömning, och å andra sidan att leda in dem 

på rätt spår i förhållande till nyckelstrategierna. I analysen artade sig denna balansgång först i 

kodningen som en avvägning mellan att tvinga på nyckelstrategier på intervjudeltagares svar och 

att korrekt kategorisera svaren i enlighet med den på förhand konstruerade analysmodellen. Jag 

upplever att jag har gett intervjudeltagarna frihet att uttrycka sig utan att leda dem till åsikter samt 

att jag har kategoriserat deras svar i enlighet med konceptualiseringen av formativ bedömning, men 

det är viktigt att poängtera för läsaren att detta har varit en av studiens svåraste aspekter. 

Avslutningsvis är det synnerligen viktigt att poängtera att endast för att intervjusubjekten inte 

uttryckte att de hade intentioner eller fattade beslut i enlighet med en nyckelstrategi kan det inte 

anses uteslutet att de faktiskt för resonemang om och fattar beslut som skulle kunna klassas i 

enlighet med en viss nyckelstrategi. Intervjuerna kan inte ge en fullständig bild av alla de intentioner 

lärarna har, dels på grund av den tid detta skulle ta, dels eftersom lärarna själva inte nödvändigtvis 

berättar allt de tänker eller har gjort som skulle kunna kategoriseras i enlighet med 

nyckelstrategierna. Studien är således begränsad till att analysera hur dessa lärare uppger att de 

resonerar kring sin undervisning, vilket är en central begränsning för studien. Jag anser dock detta 

acceptabelt, eftersom formativ bedömning enligt den definition som används i studien avser beslut 

om undervisningen vilka bottnar i en medvetenhet om varför detta beslut sannolikt medför 

förbättrad inlärning och högre kvalitet på undervisningen. 

5.6. Etiska hänsynstaganden 

De etiska hänsynstaganden som har gjorts i samband med genomförandet av intervjuerna i denna 

studie rör: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser av deltagande. Informerat 

samtycke innebar att intervjudeltagarna på förhand informerades om studiens syfte och upplägg, 
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vilket de frivilligt fick godkänna, samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande 

i studien. Samtliga deltagare delgavs denna information redan in i inbjudan till studien (se Bilaga 2) 

samt innan intervjuerna påbörjades. En del av det informerade samtycket rör deltagarnas 

konfidentialitet, vilket innebär att de informeras om vilka som har tillgång till materialet, vilket i 

detta fall är jag själv, min handledare samt examinator. Detta material förstörs även efter att studien 

är avslutad. Vidare skall de inte kunna identifieras i studien, varför deras namn har fingerats och 

andra identifierbara aspekter av deras person har anonymiserats. Även denna information om 

deltagarnas konfidentialitet delgavs dem innan intervjuerna påbörjades. Eftersom intervjuerna inte 

rör deltagarnas privatliv eller åsikter, utan deras professionella liv, är risken att de har delat med sig 

av information de ångrar inte särskilt stor. Vidare medför denna avsaknad av komprometterande 

uppgifter att risken att de skulle skadas av sitt deltagande är försumbar (Kvale & Brinkmann, 2009, 

ss. 68-74). 

Ett viktigt hänsynstagande i en intervjusituation är maktbalansen mellan den som intervjuar och 

den som intervjuas; en forskningsintervju är inte ett vardagligt samtal, och den som intervjuar äger 

agendan för mötet. Detta innebär att intervjun är en envägsdialog där rollerna inte är likvärdiga, 

eftersom det är den som intervjuar som ställer frågorna medan den som intervjuas förväntas svara 

på dessa. Vidare innebär den trattformade intervjun att agendan för intervjun är delvis dold för 

deltagarna, vilket ytterligare skiftade maktbalansen i min favör. Dock reduceras denna 

maktassymmetri, som Kvale och Brinkmann kallar det, delvis av det faktum att jag som intervjuar 

är lärarstudent, medan de som intervjuas är lärare, vilket gör att de sitter i en position av expertis 

gentemot mig (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 33-34).  

6. Analys 

I detta avsnitt kommer empiri att presenteras jämsides analysen av denna empiri för att skapa ett 

tydligt sammanhang mellan lärarnas svar och analysen av dessa. De två fallen behandlas i separata 

sektioner, vilka i sin tur är uppdelade efter respektive nyckelstrategi. Denna presentation kommer 

att gå igenom underfrågorna – punkt a) och b) – till forskningsfråga 1. Med andra ord kommer de 

intentioner och beslut rörande var och en av nyckelstrategierna som respektive lärare tolkas ha gett 

uttryck för att avhandlas. Dessa intentioner och beslut, samt de koder som utgör konkretioner av 

dessa, kommer att kursiveras för att förtydliga vad som tolkas som uttryck för detta. Analysavsnittet 

avslutas med en sammanfattande sektion vilken ämnar att (a) på ett övergripande vis besvara 

forskningsfråga 1 med hjälp av schematiska illustrationer i enlighet med studiens analysmodell (se 

Figur 3 och 4 i Bilaga 4), samt (b) illustrera de likheter och skillnader dessa lärare uppvisar i sina 

resonemang kring formativ bedömning, vilket blir svaret på forskningsfråga 2. Även om de 

schematiska illustrationerna avhandlas i slutet av analysen kan det vara en god idé att referera till 

dessa även vid läsningen av övrig analys för att lättare förstå kopplingarna som görs mellan 

intentioner och beslut. 
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6.1. Fall A: Martin 

6.1.1. Nyckelstrategi 1: Förtydliga lärandemål och framgångsfaktorer 

När Martin tillfrågas hur han brukar dela med sig av lärandemål och syfte för en kurs eller ett 

arbetsmoment svarar han: ”I should be better att that, but I’m not.” Martin utvecklar detta med att 

referera till betygsmatriserna i vilka kursers kunskapskrav finns presenterade, och han berättar att 

han ogillar att gå igenom dessa med eleverna. Martin förklarar detta med hänvisning till elevernas 

motivation:  

I want to encourage students, I don't always refer to, unfortunately, the läroplan, because 
it's so specific. It kind of nails them to a specific spot and some students will feel like […] 
they're never moving. 

Martin förtydligar att detta handlar om att han inte vill fixera dem på en specifik plats 

betygsmässigt. Däremot berättar Martin att han försöker sätta individuella mål för eleverna istället, 

och han ger ett exempel på detta genom att berätta att han ibland ger individuella sidouppgifter till 

elever med brister i skriftlig språkfärdighet. 

Wiliam poängterar vikten av att engagera elever i syftet med undervisningen (2011, ss. 58-60), 

och Martins svar tolkas som ett tydligt uttryck för att han inte delar lärandemålen med eleverna och 

därmed inte heller engagerar dem i syftet med undervisningen, vilket även innebär att han inte 

kommunicerar till eleverna vad som skall göra för att lyckas. Framför allt baseras detta på att Martin 

explicit säger att han borde vara bättre på att dela med sig av lärandemål med eleverna. Även om 

Martin ger exempel på att han ger individualiserade uppgifter till elever berättar han inte att han 

förklarar syftet med detta till eleven. Eftersom Martin inte heller redogör för hur han delar med sig 

av lärandemål senare i intervjun kan det inom ramen för denna analys inte identifieras att han 

uppger sig ha tydliga intentioner eller fattar beslut i enlighet med nyckelstrategi 1. 

Martin berättar däremot att han ogillar att hänvisa till läroplanen och de betygsmatriser som 

finns kopplade till kunskapskraven, vilket tolkas som ett beslut att undvika betygsmatriser. Förklaringen 

till detta, att Martin vill undvika fixera elever vid betyg, tolkas som en intention. Detta resonemang 

handlar om elevernas motivation, och därför tolkas denna intention som nyckelstrategi 5 och 

avhandlas under avsnitt 7.5. Här noteras kopplingen mellan Martins beslut att undvika betygsmatriser 

och hans intention att undvika fixera elever vid betyg.  

6.1.2. Nyckelstrategi 2: Generera synliga bevis på lärande 

Martin återkom frekvent under intervjun till att han upplever att det är svårt att bedöma var elever 

individuellt befinner sig i sitt lärande, vilket han förklarade beror på dels att varje elev har vissa 

särskilda förmågor som kan vara bättre eller sämre än andra elevers, dels att det ofta är stora grupper 

med många elever att ha uppsikt över. Denna problematik diskuterade Martin framför allt i relation 

till att producera betygsunderlag; de två gånger Martin fick tala fritt om vad han anser om att 
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använda bedömning för att påverka undervisningen berättade han om bedömning av de olika 

språkliga förmågorna i relation till att de måste testas och betygsättas: 

[…] there are different skills in English obviously, and in all languages; you have the 
reading, the listening, writing, and speaking. And each one has to be assessed in a different 
way, so I guess they can be assessed in combination, or individually; you have the national 
tests, that test each one. 

But then again, written [production] is very important, especially in English, because they 
have to write. And, it's a part of the curriculum […] it's a graded skill to write in English. 

Det primära exemplet Martin gav på en konkret metod han använder för att ta reda på var 

eleverna befinner sig i sitt lärande är att samtliga elever har en egen ordlista, på vilken de 

kontinuerligt under lektioner skriver ned svåra ord och översätter dessa. Enligt honom har detta 

två funktioner: å ena sidan att eleverna ges möjlighet att utöka sin vokabulär utan att aktivt behöva 

studera nya ord, och å andra sidan att han kan få en inblick i deras nivå vokabulärmässigt. När han 

frågas hur han integrerar informationen han får från detta svarar Martin: ”Well, I’m not going to 

incorporate it that much, but it just gives me a signal about […] what level they’re at.” 

Martins uttalanden stämmer överens med att Wiliam påpekar att det är synnerligen svårt att 

skapa synliga och pålitliga bevis på elevers lärande (2011, ss. 71-75); däremot tolkas Martins svar 

som att han endast är intresserad av en lägeskontroll och inte av att använda denna information 

för att förändra sin undervisning, vilket är ett centralt kriterium för att bedömning skall fungera 

formativt (Black & Wiliam, 2009, ss. 9-10). Således fokuserar Martin i detta avseende på summativ 

bedömning, och denna bild förstärks av hans fokus på att bedöma hur väl elever besitter olika 

förmågor samt att skriftlig språkfärdighet är viktigt eftersom det är en ”graded skill” i läroplanen. 

Sammantaget ger detta en bild av att Martin inte uttrycker att det för honom är viktigt att ta reda 

på var eleverna är i sin lärandeprocess i syfte att lägga upp vidare undervisning, varför tolkningen 

är att Martin inte uttrycker vare sig intention eller beslut i enlighet med nyckelstrategi 2.  

6.1.3. Nyckelstrategi 3: Ge återkoppling som för lärande framåt 

Då Martin under intervjun tillfrågades om vad han tycker är viktigt då återkoppling ges berättade 

han om en övning han har gjort tidigare, då eleverna får dela med sig av sina mål och förväntningar 

på en kurs eller ett arbetsområde. Han förklarade att ”in that way, I could get the feedback” om 

elevernas förväntningar och hur eleven och Martin kan hjälpas åt för att eleven skall nå sina mål. 

Martin vidareutvecklade inte hur han själv ser på vad effektiv återkoppling innebär. 

Senare i intervjun berättade Martin att han på elevers skriftliga arbeten brukar notera vad han 

anser att de skall öva på och ger exempel på några grammatiska misstag. Därefter förklarar Martin 

att han låter eleverna gå igenom sina texter och att de ges möjlighet att ställa frågor till honom och 

diskutera hans synpunkter. Då han tillfrågas om eleverna ges tid på lektionerna att läsa igenom och 

arbeta med hans synpunkter svarar Martin: 
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It depends. Sometimes yes, sometimes no. […] it's very discouraging at the end of a lesson 
that […] sometimes they don't take that paper that I've handed back, and put it in their 
wordlist […] I will see it in the garbage can. […] the time that I've spent correcting it, 
they've just kind of thrown it away. 

Att döma av Martins första svar verkade det som att han missförstod frågan, eftersom han 

svarade på hur han kan få återkoppling från eleverna. Samtidigt var återkoppling inte ett område 

som han tog tillfället i akt att utveckla nämnvärt någon av de gånger då ämnet dök upp i intervjun. 

Det faktum att han uttrycker nedslagenhet över att eleverna slänger de rättade arbetena i 

papperskorgen i slutet av lektionen skulle kunna tolkas som att Martin inte engagerar eleverna i den 

återkoppling han ger dem. Wiliam lägger emfas på att återkoppling skall användas av mottagaren 

genom att den innehåller ”a recipe for future action” (2011, ss. 119-121), vilket Martin inte uppger 

något tydligt exempel på hur han gör och inte heller resonerar om vikten av. Därför tolkas Martins 

svar som att han inte uppger att han har några intentioner eller fattar beslut i enlighet med 

nyckelstrategi 3. 

6.1.4. Nyckelstrategi 4: Aktivera elever som läranderesurser 

En signifikant del av intervjun tillägnas att Martin berättar om att få eleverna att hjälpa varandra, 

samt hur han arbetar med detta. Martin menar att elever har olika styrkor och förmågor, vilka 

varierar från elev till elev, varför han försöker uppmuntra elever att hjälpa varandra. Han uttrycker 

att ”I’m not the only teacher” och ”if one student doesn’t know a word today, tomorrow that 

student might know the word and help another person.” Martin fortsätter detta resonemang genom 

att förklara att även han som lärare har vissa förmågor medan han saknar andra, och att eftersom 

eleverna är så kompetenta använder han dem gärna som resurser:  

[…] as a teacher, I have certain skills too, but I don't have all the skills, and the students 
are really good; they have a lot of knowledge, but they also have pockets, in which they 
don't have that knowledge. And by sharing their information amongst themselves, they can 
increase their vocabulary or their reading or writing skills. 

Martin ger ett exempel på hur eleverna får hjälpa varandra i skrivande: Han berättar att eleverna 

ofta får läsa varandras texter och se vad de kan rätta innan Martin själv rättar det. Martin förklarar 

även att han som lärare i förväg går igenom vilka misstag det är de skall leta efter, vilket därmed 

fungerar som kriterier mot vilka den text eleverna rättar skall jämföras. Senare i intervjun förtydligar 

Martin att dessa aktiviteter fokuserar på att eleverna skall rätta varandras arbeten snarare än 

utvärdera dem och identifiera deras styrkor.  

Ett annat exempel på hur eleverna aktiveras som resurser för varandra ger Martin då han berättar 

att eleverna får bedöma varandra genom gruppdiskussioner i samband med muntliga 

presentationer: 

They do group discussions […] About the presentations. […] sometimes I'll ask them: 
"Which group did the best, and why?" Not the worst; I don't want to... [unintelligible]. 
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Which group had the best presentation, and why? Before that, I'll go through criteria of 
how to do a presentation. 

När Martin tillfrågas om han i andra områden tillämpar arbetsättet att ställa upp kriterier som 

eleverna bedömer eller utvärderar något utifrån svarar han att han skulle vilja göra det, men han 

vill ha ett positivt fokus och är orolig att det blir för kritiserande. Däremot instämmer Martin i att 

han försöker integrera att elever hjälper varandra i alla stadier av undervisningen: ”It’s the best way, 

I think.”  

Martin vidareutvecklar sitt resonemang om kamratbedömning med en problematisering av 

potentiella risker med att arbeta med kamratbedömning. Han förklarar att det är viktigt att eleverna 

inte upplever att ”one [student] is always much better than the other”, utan att kamratbedömningen 

skall vara flytande så att en elev hjälper någon en dag och i sin tur blir hjälpt av någon annan nästa 

dag. 

I enlighet med den evidens Slavin et al. presenterar om de positiva effekter kollaborativt lärande 

uppvisar (2001; 2003) uttrycker sig Martin explicit positivt till att eleverna skall hjälpa varandra i 

undervisningen, vilket tolkas som ett resonemang, en intention, från hans sida; denna intention 

kategoriseras som kollaborativt lärande positivt. Genom att dra nytta av elevers styrkor kan det Martin 

kallar för fickor i deras kunskap överbryggas, vilket tolkas som att han vill aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra. Vidare använder han sig av samma kommunikation gentemot 

studenterna som Wiliam lyfter fram: att framhålla eleverna som potentiella lärare (2011, ss. 137-

138). Eftersom dessa svar tolkas som att de berör Martins resonemang om att aktivera elever som 

läranderesurser för varandra samt hur han önskar arbeta med detta kategoriseras de som intention. 

De konkretiseringar av detta som Martin uttrycker är att han vill utnyttja elevers styrkor för att fylla 

kunskapsluckor, vilket han vill uppnå genom informationsdelning. Det beslut Martin anses ha fattat med 

avstamp i dessa intentioner är att framhäva elever som lärare. 

Martins exempel på att han låter elever rätta varandras skriftliga uppgifter tolkas som ett beslut, 

men av Martins utsaga går det dock att uttolka att han inte använder kamratbedömningen som en 

del i skrivprocessen, utan att eleverna går igenom varandras arbeten och rättar dem innan 

inlämning. Därför anses detta beslut inte vara formativt, eftersom eleverna inte utvärderar varandras 

arbeten i syfte att utveckla texten eller identifiera vad som gör en text bra, vilket faller utanför det 

Wiliam betonar om att kamratbedömning skall fokusera på aspekter som utvecklar ett arbete (2011, 

ss. 138-139). I motsats till detta uppger Martin senare i intervjun att han generellt anser det en god 

idé att arbeta med kriterier som eleverna får bedöma arbeten utifrån, vilket tolkas som ett 

resonemang och därmed en intention till kamratbedömning utifrån kriterier. Martins andra 

undervisningsexempel visar att han har fattat ett beslut  utifrån denna intention, eftersom han 

stipulerar kriterier som eleverna får bedöma muntliga presentationer utifrån i form av 

grupputvärdering av styrkor vilka har positivt fokus. Sammantaget ger detta en tvetydig bild av hur Martin 

resonerar om att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra, eftersom han å ena sidan 
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presenterar resonemang å enlighet med Wiliams nyckelstrategier och å andra sidan endast delvis 

fattar beslut i denna riktning.  

Martins problematisering av de potentiella riskerna med kamratbedömning är samstämmig med 

de etiska hänsynstaganden Wiliam anser måste göras då elever skall bedöma varandras arbeten 

(2011, s. 137). Detta tolkas som ett teoretiskt resonemang om kamratbedömning, varför det anses 

vara en intention vilken tolkas som dialektisk kamratbedömning. Eftersom Martin inte ger något konkret 

exempel på hur han åstadskommer detta finns det inget beslut kopplat till det. Däremot kopplar 

Martin detta till elevers motivation och upplevelse av delaktighet i undervisningen; denna koppling 

tas upp i nästa avsnitt, 7.1.5. 

6.1.5. Nyckelstrategi 5: Aktivera elever som ägare av eget lärande 

Som nämndes ovan i sektionen om nyckelstrategi 1 i avsnitt 7.1.1. berättar Martin om sin vilja att 

inte fixera elevernavid ett betyg, vilket han uttrycker är resultatet av ett av hans huvudmål: att 

uppmuntra elever. Av den anledningen menar han att han undviker att referera till läroplanen, 

eftersom den enligt honom är ”för specifik” och att detta riskerar att bli nedslående för eleverna. 

Martin ger följande exempel på hur han kommunicerar detta till eleverna:  

[…] sometimes they can say: "Well, I've always been this kind of student, and I'm always 
going to be that kind of student." But they say: "Martin, can I do something better?", and 
I say: "Yeah, of course you can! You can do the best you can; all you have to do is work at 
it, and the next test, study for that test, read that book, do that assignment, and the more 
you work at it, the better you'll get at it. That's basically it.” 

Vidare berättar Martin att ett annat av hans huvudmål är att han vill skapa så lite stress som 

möjligt för eleverna, vilket gör att de ibland uttrycker att de inte har lärt sig någonting. Martin 

förklarar att han då redogör för eleven vad de faktiskt har gjort, varpå de enligt honom inser att de 

har utvecklats. Han tar upp ordlistorna (se avsnitt 7.2.1) som ett exempel på detta: Eftersom 

ordlistorna gör att eleverna arbetar med orden utan att aktivt studera in dem lär sig eleverna 

”without having to study the words”. 

Samtidigt som Martin berättar om sina huvudmål med att motivera elever och att lärare behöver 

vara flexibla eftersom elever är olika är han noga med att betona elevernas eget ansvar. Bland annat 

ger han exempel på en grupp elever utan fullständigt betyg i Engelska vilka sade till honom att det 

var viktigt för dem att klara av ämnet men som inte dök upp då han organiserade särskilda tillfällen 

för dem. Martin summerar sina tankegångar om detta på följande vis: 

I'd like to do everything for them, but I can't. They have to do it, but I can help them and 
guide them and all that stuff. So, it's important to mention to the students that they have 
to do the work. 

Martin beskriver att han upplever att han lägger ned tiden på att ge extrauppgifter och rättar 

dessa, men att det i slutänden är eleverna som måste lägga tid på att faktiskt göra dessa uppgifter. 
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Detta resonemang kopplar Martin till att lärare måste undvika att vara för flexibla gentemot 

eleverna och därmed bränna ut sig, vilket han har sett flera lärare göra. 

I avsnitt 7.1.4. ovan nämndes det att Martin kopplade sin problematisering av de etiska 

aspekterna av kamratbedömning till elevers motivation och delaktighet. Han gör detta genom att 

uttrycka att orsaken till att det enligt honom är viktigt att elever får hjälpa såväl som bli hjälpta är 

att eleverna känner att ”I know certain things too, and I can help another student.” 

Wiliam betonar motivation till att lära som en av de centrala delarna i att få elever att äga sitt 

eget lärande (2011, ss. 148-152). Det är med grund i detta som tolkningen görs att Martin uttrycker 

en intention att undvika fixera elever vid betyg, vilket nämndes i avsnitt 7.1.1., och detta är kopplat till ett 

beslut att undvika betygsmatriser. Vidare hävdar Wiliam att motivation bland annat kan byggas hos 

elever genom att få dem att jämföra sina prestationer med sig själva, samt att lärande är 

inkrementellt och att ansträngning därför leder till utveckling (2011, s. 152). I enlighet med detta 

tolkas det som att Martin har fattat ett antal beslut: att kommunicera tro på elever genom att de skall 

jämföra med sig själva, och att förmedla till eleverna att lärande är inkrementellt genom att förklara att 

arbete ger resultat. Alla dessa fyra beslut tolkas som att de tar avstamp i Martins intention att undvika 

fixera elever vid betyg. 

Ytterligare ett uttryck för Martins önskan att motivera eleverna är att han i anslutning till 

kamratbedömning diskuterar hur eleverna kan känna sig kompetenta, vilket knyter an till elevers 

motivation och delaktighet i undervisningen. Wiliam påpekar att genom att eleverna känner sig 

kompetenta och delaktiga i undervisningen stärks deras motivation och självreglerade lärande 

(2011, ss. 151-152); utöver att eleverna aktiveras som läranderesurser för varandra aktiveras de även 

i sitt egen lärande. Eftersom detta är ett teoretiskt resonemang kategoriseras det som en intention, 

vars konkretion är att eleverna skall ha en självupplevelse av kompetens. Även denna intention kopplas 

till de ovannämnda fyra besluten. 

Eftersom Martin förklarar att han för att uppmuntra eleverna vill minska den stress de känner 

tolkas även detta som att det handlar om att Martin vill motivera eleverna. Martin har således en 

intention att minimera stress hos eleverna, och det konkreta arbetssätt han presenterar som exempel 

på detta är de ordlistor eleverna arbetar med kontinuerligt, vilket därmed tolkas som ett beslut att 

använda ordlistor istället för glosprov.  

Emedan Martin berättar om att motivera och uppmuntra elever tolkas även hans uttalanden 

som att han menar att det finns en gräns för vad läraren kan göra för att sporra elevernas 

motivation, eftersom han uttrycker explicit att det är de som måste göra arbetet, inte han. Därmed 

anser Martin att det yttersta ansvaret för lärandet vilar på eleverna, vilket Wiliam stöder (2011, s. 

158). Denna diskussion tolkas som ett problem rörande hur läraren får eleverna att äga sitt lärande 

genom att ta ansvar för detta, vilket därför kategoriseras som en intention med konkretionen elever 

ytterst ansvariga. Det beslut Martin anses ge uttryck för i anslutning till detta är att han kommunicerar 

elevansvar till eleverna. 
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6.2. Fall B: Robert 

6.2.1. Nyckelstrategi 1: Förtydliga lärandemål och framgångsfaktorer 

Robert berättar att när han introducerar ett arbetsområde brukar han ha de aktuella kunskapskraven 

som en del av ett dokument för arbetsområdet, och därefter diskuterar han kunskapskraven med 

eleverna. När Robert blir tillfrågad hur en sådan diskussion kan se ut svarade han att det inte är en 

dialog om kunskapskraven utan snarare han som poängterar vilka kunskapskrav han tycker är 

viktiga. Därför anser han inte att han delar med sig av lärandemål väl nog, enligt honom själv. 

Robert uppger den nya läroplanen, Gy11, som en anledning till att han inte är nöjd med hur han 

arbetar med kunskapskraven och förmedlar lärandemålen, eftersom han inte känner att han 

behärskar Gy11 fullständigt ännu. Robert påpekar vidare att han tycker att arbetsgruppen behöver 

diskutera hur de arbetar i förhållande till styrdokumenten och kunskapskraven. Detta resonemang 

vidareutvecklar Robert: 

If we don't really understand the kunskapskrav, it's very difficult for us to explain, […] and 
to work with students so they understand what is important; what are we doing and why 
are we doing it?  

Av Roberts svar framgår det att han själv inte tycker att han delar med sig av lärandemålen 

tillräckligt väl, det vill säga en insikt att han inte är nöjd med detta samt en förklaring till varför han 

inte är nöjd. Vidare förklarar Robert varför han upplever att detta är viktigt, det vill säga att eleverna 

skall förstå lärandemål, förstå uppgiften samt förstå undervisningssyftet. Med andra ord tolkas den insikt 

Robert uttrycker som att han har en intention att förmedla detta till eleverna, men att han inte har 

fattat något beslut i den riktningen ännu.  

6.2.2. Nyckelstrategi 2: Generera synliga bevis på lärande 

När Robert förklarar hur han gör för att ta reda på var eleverna befinner sig i sin lärandeprocess i 

syfte att kunna vägleda dem vidare svarar han att det handlar om att låta dem producera på olika 

sätt; genom att låta eleverna skriva, hålla presentationer, delta i bokdiskussioner och liknande kan 

han se deras resultat på uppgifterna och därefter ge återkoppling på hur de kan förbättra sig. Robert 

hävdar att han inte tycker att det är svårt eller finns några direkta problem med att skapa uppgifter 

eller aktiviteter genom vilka eleverna visar var de befinner sig i sin lärandeprocess.  

Robert uttrycker att om han skulle upptäcka att en klass generellt uppvisade svagheter i något 

avseende, exempelvis vokabulär, då skulle han arbeta mer med detta. Däremot förklarar Robert att 

i verkligheten påverkar inte den information han samlar in undervisningen särdeles mycket; 

eftersom hans klasser är relativt starka i Engelska ger den information han får från eleverna sällan 

honom en upplevelse av att en klass som kollektiv har problem med vissa saker Vad gäller 

individuella elevers problem förklarar Robert att han använder informationen han samlar in för att 

påpeka detta för eleverna så att de kan ha det i åtanke i sitt framtida arbete.  
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Robert ger inte uttryck för att han upplever den problematik som Wiliam betonar i svårigheten 

i att skapa pålitliga bevis på var elever befinner sig i en lärandeprocess (2011, ss. 71-75). Snarare 

förklarar Robert att han helt enkelt konstruerar uppgifter för att låta eleverna visa vad de kan. 

Vidare tolkas Roberts svar som att han generellt inte använder den information han samlar in från 

elevernas prestationer till att vidare forma undervisningen i någon speciell riktning. Således tolkas 

Roberts svar som att han inte har en tydlig plan för hur han samlar in information om var eleverna 

befinner sig i sin lärandeprocess eller hur han vill använda denna information för att planera den 

vidare undervisningen. Detta skulle kunna indikera att Robert, i likhet med vad Wiliam presenterar 

som ett frekvent problem, inte avsätter signifikant tankeverksamhet till att planera hur han skall 

skapa synliga bevis på lärande, utan istället överlämnar detta åt improvisation (2011, ss. 72-73). En 

annan möjlighet är att Robert använder sig av arbetssätt i enlighet med nyckelstrategi 2 men inte 

uttrycker det, men den tolkning som görs här är att Robert inte uttrycker några intentioner eller beslut 

som kan klassas som formativa enligt nyckelstrategi 2. 

Robert nämner däremot att han försöker använda återkoppling för att styra eleverna i rätt 

riktning i sitt individuella arbete. Detta tolkas som att han ger återkoppling till eleverna för att de 

skall förbättras, vilket kommer att avhandlas i detalj i följande avsnitt. 

6.2.3. Nyckelstrategi 3: Ge återkoppling som för lärande framåt 

Robert beskriver problemet med tidsbrist i kombination till återkoppling, eftersom det är väldigt 

tidskrävande att ge varje elev muntlig återkoppling på lektionstid. Han förklarar att mycket 

lektionstid går åt till det samtidigt som övriga elever inte engageras i undervisning, varför han istället 

har fokuserat på att ge skriftlig feedback digitalt via skolans IT-plattform samt Google Drive istället, 

vilket är ett sätt tillägna lektionstid annat än att ge återkoppling. 

I relation till att ge återkoppling digitalt påpekar Robert att “often, they might be mostly 

interested in - and they still are - very interested in the grade […] And they look at it and it doesn't 

sink in.” Därför betonar Robert vikten av en dialog med eleverna kring den återkoppling som ges, 

vilket gör att han kan säkerställa att eleverna ges möjlighet att visa att de förstår och får göra något 

konkret med återkopplingen: 

And then, of course, when you're writing in Google Drive, I can point out some grammar 
mistakes that you're making quite commonly […] When they respond to my comments in 
the comments area, […] I want them to correct, to show that they've understood […] That 
communication with the students, so they really understand this; it's not good enough to 
just click off: "I've seen it; I've understood." 

Robert utvecklar vikten av att ha en dialog med eleverna genom att förklara att han utöver 

kommentarfunktionen i Google Drive även brukar avsätta ”quite a generous amount of space” på 

lektionstid till att låta eleverna läsa hans återkoppling och ställa frågor till honom om de är osäkra 

på vad han menar. Vidare förklarar Robert att han ger återkopplingen på skriftligt arbete i Google 

Drive kontinuerligt, så att eleverna som en del av skrivprocessen aktivt förväntas ta till sig av hans 

kommentarer och göra förändringar i enlighet med dessa. 
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Då han tillfrågas vad han tycker är viktigt i god återkoppling tar han ett exempel då eleverna 

gjorde muntliga presentationer och lyfter fram att återkoppling bör vara konkret och ge eleverna 

något specifikt att förbättra, exempelvis genom att påpeka att de behöver tala längre för att utveckla 

innehållet tillräckligt. Detta ställer han i motsats till generella förbättringsråd, eftersom denna typ 

av råd enligt Robert försvårar för eleverna att utvecklas till nästa gång jämfört med mer konkret 

återkoppling. 

Robert återvänder till exemplet om muntliga presentationer när han skall ge ytterligare ett 

exempel hur han låter eleverna engagera sig i återkopplingen; en klass genomförde två 

presentationer av samma typ med ett fåtal veckors mellanrum, vilket gav dem en möjlighet ta till 

sig återkopplingen från den första presentationen i syfte att förbättra sig till den andra. Robert 

poängterar att såväl han som eleverna upplevde att deras presentationer förbättrades avsevärt från 

den första till den andra gången. Robert använder detta exempel för att betona att detta är något 

han tänker på generellt: 

I'm all the time thinking about how to, how to work out that way of getting them to do it 
once, at least, and then adding a second go at it. So they can actually respond to the 
feedback, otherwise it's just, what's the point? 

I sina svar tangerar Robert två av de problem som Wiliam tar upp i förhållande till att ge 

återkoppling: att återkoppling skall ge mer arbete åt mottagaren än den som ger återkopplingen 

samt att effekten av återkoppling omintetgörs om det även sätts ett betyg (Butler, 1988; Wiliam, 

2011, ss. 129-130). Dessa är teoretiska resonemang rörande återkoppling och tolkas därför som 

intention och konkretiseringarna av dessa intentioner klassificeras vidare som återkopplingsmottagare 

arbetar respektive betyg omintetgör återkoppling. Med grund i intentionen att återkopplingsmottagare arbetar 

har Robert fattat ett beslut att ge digital återkoppling.  

Att betyg omintetgör återkoppling diskuterar Robert i anslutning till att han vill att eleverna skall svara 

på återkopplingen så att de kan ha en dialog om den. Detta relaterar tydligt till det Wiliam lyfter 

fram som centralt i nyckelstrategi 3, det vill säga att återkoppling som för eleverna framåt i sitt 

lärande skall innehålla ”a recipe for future action” (2011, ss. 119-121). Robert angriper detta genom 

att lägga emfas på att effektiv återkoppling innebär att eleverna skall bearbeta återkoppling som ges 

och att detta kräver konkret återkoppling, så att eleverna har något att ta på i sitt förbättringsarbete 

till nästa gång. Eftersom dessa tre exempel handlar om Roberts resonemang bakom god 

återkoppling klassificeras de som intention. Utifrån dessa tre intentioner tolkas det att Robert har 

fattat ett antal beslut; han ger återkoppling som dialog, vilket innebär att han låter elever svara på 

återkoppling och att de ges möjlighet att diskutera återkoppling; Ytterligare ett beslut vilket tolkas vara 

grundat i ovannämnda intentioner är att han låter elever göra något en gång och därefter göra 

förbättringar till ett andra försök. 
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6.2.4. Nyckelstrategi 4: Aktivera elever som läranderesurser 

Robert fortsätter att diskutera de fördelar han upplever med Google Drive; han ger ett exempel på 

att han har låtit eleverna samarbeta i programmet inför en muntlig presentation, varigenom de 

arbetade kollaborativt i samma dokument löpande under processen. Robert förklarar att han skulle 

vilja vidareutveckla sitt arbete med Google Drive till den punkt att han låter eleverna dela sina 

individuella arbeten med varandra och låta dem ge återkoppling och kommentarer på dessa. En 

fördel med att låta eleverna ge varandra återkoppling hävdar Robert är att det inte bara gynnar den 

som får återkopplingen, utan även den elev som ger återkoppling: 

And, I think students, they benefit from each other's feedback. […] Because they read 
another person's work and they've got to reflect on that, too. So, it's not just the feedback 
that gets to the other person, because it's the process of thinking about that other letter, 
that makes them think about the whole exercise. […] the person giving the feedback has 
to reflect on it.  

Ytterligare en aspekt som Robert lyfter fram är att han upplever att eleverna är mottagliga för 

återkoppling från sina kamrater på ett annat sätt än vad de är när den kommer från honom. Robert 

poängterar också att elever på en högre nivå kan gynnas av återkoppling från elever även om de 

befinner sig på en lägre nivå. 

Ett exempel på hur Robert låter eleverna arbeta med kamratbedömning är en övning i formellt 

skrivande, vilken avslutas med kamratbedömning efter själva skrivuppgiften. Kamratbedömningen 

i uppgiften går ut på att eleverna skall hitta exempel på konkreta språkliga fenomen och beskriva 

dessa, exempelvis ”find an example of polite language”. Utifrån uppgiften utvecklar Robert ett 

generellt resonemang om utformningen av kamratbedömningsuppgifter: att han tycker att det är 

viktigt att eleverna har tydliga kriterier för vad de ska leta efter istället för att bara leta efter misstag. 

Han uttrycker dock att han vill ha fler kamrat- och självbedömningsuppgifter av hög kvalitet, vilket 

är något han skulle vilja utveckla. Dock uttrycker Robert att han inte klarar av det själv utan att 

kollegiet skulle behöva samarbeta för att konstruera högkvalitativt material. 

Då intervjun kommer in på grupparbete förklarar Robert problematiken kring elevers varierande 

ambitionsnivå, och att eleverna själva uttrycker att ”it’s so uneven; some students are really 

ambitious, and others are not.” Robert hävdar att han inte har en bra lösning på det problemet, 

men han berättar att han i framtiden gärna skulle vilja fokusera mer på gruppers arbetsprocesser 

än deras resultat och slutprodukt, eftersom gruppernas samarbete och kommunikation är den 

primära förtjänsten med grupparbete. 

Roberts resonemang om att kamratbedömning aktiverar eleverna reflexivt faller väl i linje med 

det Wiliam lägger emfas på i nyckelstrategin, det vill säga att eleverna genom att ge återkoppling till 

varandra bättre förstår vad som förväntas av de själva och att även den som ger återkoppling 

därmed gynnas (2011, s. 144). Detsamma gäller Roberts uttalande om att elever kan vara mer 

mottagliga för återkoppling från sina kamrater än från läraren, vilket har stöd i den forskning 

Wiliam presenterar (Schachter, 2000; Wiliam, 2011, ss. 134-135). Detta är två exempel på teoretiska 
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resonemang om kamratbedömning som Robert visar prov på, varför de kategoriseras som intention, 

och deras konkretiseringar kodas som återkoppling gynnar givaren samt elevåterkoppling ökar mottaglighet. 

Med avstamp i dessa två positiva effekter av kamratbedömning anses Robert ha fattat ett beslut att 

använda kamratbedömning av skrivuppgift i form av att söka goda exempel, vilket tangerar Wiliams 

resonemang om att använda goda exempel som en del av kamratbedömning (2011, ss. 65-67). 

Roberts önskan att låta eleverna ge kommentarer på varandras arbeten löpande under individuella 

skrivuppgifter tolkas som en intention vilken anses vara en vidareutveckling av föregående två 

intentioner, och den konkretiseras som elevåterkoppling under skrivprocess. Ytterligare en 

vidareutveckling av dessa två föregående intentioner är att Robert vill utveckla kamratbedömning 

kollegialt. Robert anses dock inte ha fattat några beslut vilka utgår från varken elevåterkoppling under 

skrivprocess eller utveckla kamratbedömning kollegialt. 

Wiliam betonar att ett av problemen med grupparbete är att det ofta blir en ojämn 

arbetsfördelning i grupperna, vilket resulterar i att någon eller några elever gör merparten av jobbet 

och övriga utnyttjar detta (2011, ss. 133-135); Robert uttrycker upplevelsen av samma problematik, 

vilket är ett teoretiskt resonemang om grupparbete som kategoriseras som intention och dess 

konkretisering är ojämn grupparbetsfördelning. Som ett resultat av detta tolkas det att Robert har en 

intention att fokusera på arbetsprocess istället för en grupps resultat, vilket knyter an till det ena kriteriet 

för effektivt grupparbete Wiliam presenterar: gruppgemensamma mål (2011, ss. 135-137). Roberts 

exempel på kollaborativt skrivande i Google Drive i ett grupparbete tolkas som ett beslut fattat med 

avstamp i ojämn grupparbetsfördelning samt fokusera på arbetsprocess, vilket ger konkretionen kollaborativt 

skrivande i grupparbete. 

6.2.5. Nyckelstrategi 5: Aktivera elever som ägare av eget lärande 

Robert berättar att han tycker att “motivation of certain students is really pretty hard”. För att 

eleverna skall känna sig motiverade förklarar han att självförtroende är nyckeln; om eleverna känner 

att deras förmågor räcker, då ökar chansen att de är motiverade och når framgång. Vidare uttrycker 

Robert att han tycker att motivation är svårt just i Engelska av två anledningar: dels eftersom 

eleverna upplever att deras förmåga i Engelska är statisk, och dels eftersom han tror att eleverna 

upplever att de lär sig den mesta av sin engelska utanför skolan, vilket leder till att de förlorar 

motivationen. Robert tar upp den varians i attityd till skolan och skolarbete som olika elever 

uppvisar: 

It's really hard if they don't have the attitude to, to want to work, to want to develop. […] 
That's the real problem, I think: attitude to school and school work; some students have 
that attitude "I'm going to work, not just for grades, but also I get better when I do work 
with it." A lot of students […] have got a sort of neutral or negative attitude towards work. 
[…] That's one of the hardest things to affect 

Några särskilda strategier eller metoder för att motivera eleverna ger Robert inte uttryck för att 

han har. Vidare svarar han svarar att han inte på något särskilt sätt försöker att integrera elevernas 
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intressen eller hobbies från fritiden på lektionerna. Däremot försöker han uppmuntra dem att göra 

saker på engelska utanför skolan, till exempel att titta på film eller läsa nättidningar. 

I anslutning till den tidigare redogörelsen för arbete med kamratbedömning berättar Robert att 

han ibland låter eleverna bedöma sig själva; elever som ogillar att låta andra elever bedöma deras 

arbete ges istället möjligheten att bedöma sig själva enligt anvisningar som kamratbedömningen. 

Fördelarna med denna självbedömning uttrycker Robert vara snarlika de han upplever med 

kamratbedömning, nämligen att eleverna går igenom sitt arbete och får reflektera över detta. Han 

berättar dock att han inte tycker att han har tillräckligt med material för detta i nuläget och skulle 

vilja utveckla detta. 

I likhet med Csikszentmihalyi poängterar Robert vikten av att eleverna upplever sig som 

kompetenta för att öka deras motivation (1990). Roberts vidareutveckling av detta tolkas som ett 

resonemang, det vill säga intention, om att elever når framgång genom sin egen attityd till skolan, 

vilket här tolkas som ett uttryck för självreglerat lärande för framgång; i sin tur tolkas denna attityd enligt 

Roberts uttalanden som att den bygger på en insikt om att arbete ger resultat. Båda dessa intentioner 

står i paritet med vad Wiliam hävdar om att framgångsrika elever uppvisar förmåga till självreglerat 

lärande, varav en viktig del är just tron på att arbete leder till utveckling av den egna förmågan 

(2011, s. 152). Däremot uttrycker Robert explicit att han inte har fattat några särskilda beslut för att 

uppnå eller kommunicera detta till eleverna. 

Roberts exempel på hur han arbetar med självbedömning tolkas som att Robert ser syftet med 

det som snarlikt det för kamratbedömning, det vill säga att eleverna skall reflektera över uppgiften, 

vilket stämmer överens med Fernandes och Fontanas upptäckter (1996). Även om Robert berättar 

att han låter eleverna bedöma sina egna arbeten ibland gör han detta framför allt som ett substitut 

för kamratbedömning, och eftersom han inte nämnar något som tolkas som att aktivera eleverna i 

sitt eget lärande tolkas det inte som att han har vare sig några intentioner till detta eller har fattat 

några beslut för att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande genom självbedömning.  

6.3. Övergripande analys 

I detta avsnitt kommer forskningsfråga 2 att belysas genom en sammanställning av likheter och 

skillnader som Martin och Robert uppvisar i sina intentioner och beslut. Varje stycke kommer att 

avhandla detta i relation till de fem nyckelstrategierna. Som en del av denna övergripande analys 

bör det poängteras att de likheter och skillnader som  avhandlas nedan endast berör de två 

intervjuade lärarna och således inte kan anses vara indikativa på generella upplevelser hos 

gymnasielärare i Engelska. 

De schematiska illustrationerna, Figur 3 och 4 i Bilaga 4, visar med tydlighet att varken Martin 

eller Robert uppger att de resonerar eller arbetar på ett sätt som kan knytas till de två första 

nyckelstrategierna. Båda förklarar att de inte tycker att de arbetar med att kommunicera 

lärandemålen väl nog; med andra ord saknar de förankring i den första nyckelstrategin. Martins 

uttalanden stannar vid att han explicit uttrycker att han inte arbetar väl nog med att kommunicera 
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lärandemålen till eleverna. Robert uttrycker som nämnt samma sak, men han utvecklar därutöver 

ett resonemang vilket visar på att han förstår varför det är viktigt att dela lärandemål och 

undervisningssyfte med eleverna; detta resonemang illustreras i Figur 4 av hans intentioner i enlighet 

med nyckelstrategi 1, vars konkretioner är förstå lärandemål, förstå uppgiften samt förstå undervisningssyfte. 

Detta är något Robert uttrycker att han vill utveckla tillsammans med kollegiet i och med att 

implementeringen av den senaste läroplanen, Gy11, har medfört att han inte känner sig helt bekväm 

i mål och kunskapskrav. Denna brist är problematisk eftersom stora delar av formativ bedömning 

enligt Wiliams nyckelstrategier bygger på att formulera lärandemål vilka agerar referenspunkt, till 

exempel i återkoppling samt kamrat- och självbedömning (2011, ss. 120-121, 137-144, 154-158). 

Vad gäller den andra nyckelstrategin ger Martin inget intryck av intresse att göra annat än 

summativa lägeskontroller, utan fokuserar på dessa. Han ger inte uttryck för några intentioner att 

använda den insamlade informationen för att planera framtida undervisning, vilket enligt studiens 

definition är ett krav för att bedömning skall fungera formativt. Robert, å andra sidan, förefaller 

inte uppleva några bekymmer i att samla in information om eleverna för att instruera dem i hur de 

skall fortsätta. Robert förklarar att han använder sig av feedback, men han problematiserar inte 

själva genereringen av bevis på att eleverna här lärt sig något, vilket enligt Wiliam är en fundamental 

svårighet i undervisning. Eftersom ingen av lärarna problematiserade detta ämne skulle 

ovanstående tecken kunna vara indikativa på en av Wiliams poänger om att generera pålitliga, 

synliga bevis på elevers lärande: att det lämnas åt slumpen istället för att tillägnas noggrann 

eftertanke (2011, ss. 71-75). 

Eftersom Martin verkade missförstå frågan om återkoppling är det svårbedömt huruvida han 

arbetar formativt med återkoppling. Dock bör det noteras att han inte tog tillfället i akt att resonera 

om ämnet när det dök upp under intervjun. Denna avsaknad av resonemang kring formativ 

återkoppling illustreras av Figur 3 i och med att det under såväl intention som beslut saknas 

konkretioner enligt nyckelstrategi 3. I motsats till detta visar Robert prov på ett utvecklat 

förhållningssätt till återkoppling i enlighet med flera av Wiliams resonemang; Figur 4 illustrerar att 

Robert har omsatt intentionen att det är önskvärt att återkopplingsmottagare arbetar genom att tillämpa 

ett beslut i form av digital återkoppling genom såväl Google Drive som skolans IT-plattform. Vidare 

kopplar Robert samman de tre intentionerna att betyg omintetgör återkoppling, att elever behöver bearbeta 

återkoppling samt att detta lämpligen är konkret återkoppling, vilket han gör genom att koppla dem till 

besluten att låta elever göra förbättringar och att han ger återkoppling som dialog i form av att elever svarar 

på återkoppling samt diskuterar återkoppling. 

Båda lärarna visar prov på flera resonemang i anslutning till att aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra, samt beslut som ämnar uppfylla dessa intentioner. Martin uttrycker en 

generell intention att kollaborativt lärande är positivt utan att direkt koppla detta till något beslut. Vidare 

fokuserar Martins intentioner på att utnyttja elevers styrkor och fylla kunskapsluckor, konkretiserat i form 

av informationsdelning. Utifrån detta har han fattat ett beslut att framhäva elever som lärare. Baserat i 

intentionen att implementera kamratbedömning utifrån kriterier har Martin fattat ett beslut att involvera 
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eleverna i grupputvärdering av styrkor, vilket i sin tur leder till ett positivt fokus. Roberts resonemang 

kopplade till nyckelstrategi 4 kretsar kring hur elever ger återkoppling till varandra, vilket 

manifesteras av hans intentioner att återkoppling gynnar givaren samt att elevåterkoppling ökar mottaglighet, 

vilka vidare konkretiseras genom att Robert önskar implementera elevåterkoppling under skrivprocess 

samt utveckla kamratbedömning kollegialt. Med avstamp i dessa intentioner har Robert fattat ett beslut om 

kamratbedömning av skrivuppgift, vilket preciseras som att eleverna skall söka goda exempel. Därtill har 

han intentionen att motverka ojämn grupparbetsfördelning genom att fokusera på arbetsprocess, vilket han 

har försökt göra genom beslutet att arbeta med kollaborativt skrivande i grupparbete. Sammantaget 

förefaller dessa lärare ha utvecklade formativa förehållningssätt i enlighet med nyckelstrategi 4, men 

att dessa förhållningssätt trots allt skiljer sig åt. 

Hänseende att aktivera elever som ägare av sitt eget lärande diskuterar Martin denna utifrån flera 

av Wiliams punkter, medan Robert inte har tillnärmelsevis samma bredd i sitt resonemang på den 

punkten; Robert uttrycker en intention om självreglerat lärande för framgång, men han uppger inte att 

han har fattat några beslut baserat på denna intention. Martin poängterar sin intention att minimera stress 

hos eleverna, vilket manifesteras av ett beslut att använda ordlistor istället för glosprov. Vidare har 

Martins svar tolkats som att han har sammanlänkade intentioner att undvika fixera elever vid betyg och 

stimulera en självupplevelse av kompetens hos eleverna; detta tar sig i uttryck i en rad beslut, och Martin: 

undviker betygsmatriser; försöker kommunicera tro på elever genom att uppmuntra dem att jämföra med sig 

själva; och han försöker sprida en insikt att lärande är inkrementellt, konkretiserat av att kommunicera 

till eleverna att arbete ger resultat. Samtidigt betonar Martin genom en intention att elever är ytterst 

ansvariga för sitt lärande, varför han har beslutat att kommunicera elevansvar. Dock bör det poängteras 

att såväl Martin som Robert fokuserar uteslutande på motivation, och inget av deras uttalanden 

tolkas som att de använder sig av formativ självbedömning eller aktivt försöker få elever att ta 

kontrollen över och äga sitt lärande. 

7. Diskussion 

Av analysen framgår två saker tydligt; för det första finns det, sett utifrån nyckelstrategierna, 

substantiella luckor i hur dessa två lärare resonerar kring och arbetar med formativ bedömning. De 

i analysen presenterade schematiska översiktsmodellerna över hur de två lärarna resonerar kring 

formativ bedömning illustrerar att ingen av lärarna uppger sig arbeta formativt avseende att dela 

lärandemål och framgångsfaktorer eller att skapa aktiviteter vilka genererar synliga bevis på lärande. 

För det andra har respektive lärare olika styrkor i sitt formativa arbete, då så gott som inga av deras 

intentioner eller beslut överlappar varandra. Således kan svaret på frågan Hur resonerar gymnasielärare 

i Engelska kring formativ bedömning? i just dessa två fall formuleras på två sätt: sett i ljuset av Wiliams 

nyckelstrategier uppvisar de de två lärarna i studien (1) luckor i sina resonemang om formativ 

bedömning, eller (2) särskilda styrkor i dessa resonemang. Jag väljer att se svaret utifrån det andra 

perspektivet, eftersom båda lärarna genom sina uttalanden uttrycker ett kritiskt reflekterande 
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förhållningssätt samt en vilja att utvecklas i de frågor som dök upp. I och med detta finns det 

utrymme för dessa lärare att, som Martin poängterar att han vill att eleverna skall göra, utifrån sina 

respektive styrkor i formativ anda hjälpa såväl sig själv som andra att utvecklas genom att 

överbrygga fickor i kunskap. 

Vad gäller den andra forskningsfrågan om likheter och skillnader i lärares resonemang om 

formativ bedömning kan det konstateras att de likheter Martin och Robert visar upp framför allt 

kretsar kring att de båda verkar ha svårt att använda ett formativt arbetssätt vad gäller de första två 

nyckelstrategierna samtidigt som de för utvecklade resonemang om intentioner och beslut gällande 

att aktivera elever som läranderesurser för varandra i enlighet med den fjärde nyckelstrategin. 

Däremot uppvisar dessa på makronivå likartade resonemang stora skillnader inbördes, eftersom 

Martins resonemang i enlighet med nyckelstrategi 4 skiljer sig väsentligt från Roberts dito. 

Ytterligare en skillnad som utkristalliserade sig av analysens slutsatser är att Robert resonerar 

utförligt i enlighet med nyckelstrategi 3 på ett sätt Martin inte gör, medan Martins resonemang om 

den femte nyckelstrategin är mer detaljerade än Roberts. 

Även om ovanstående svar i och med studiens ringa omfattning inte kan anses generella för 

gymnasielärare i Engelska, indikerar svaren att utveckling av formativa arbetssätt potentiellt kan 

vara önskvärt. Precis som arbetsgruppen Framtidens skola (Gustafsson, o.a., 2015), Martin Ingvar 

(2015) samt Vetenskapsrådet (2015a; 2015b) efterfrågar, uttrycker Robert att det arbete vilket tolkas 

falla inom ramen för det formativa arbetssättet bör utvecklas, och att kollegiet borde engageras 

väsentligt mer i detta arbete. Denna önskan står i samklang med ovannämnda diskrepans som råder 

mellan det ideal de fem nyckelstrategierna utgör och den verklighet rörande formativ bedömning 

som lärarna ger uttryck för. Även om det inte går att generalisera resultaten från denna studie, 

stöder ovanstående en tes om att det fordras lokal utveckling av formativa bedömningspraktiker. 

Att döma av studiens resultat är kollegialt lärande och samarbete en potentiell resurs i ämnet, då 

dessa två lärare illustrerar att kolleger kan komplettera varandras kunskap, förmågor och 

arbetsmetoder i och med att lärarna besitter signifikant kompetens inom sinsemellan skilda 

områden av formativ bedömning. 

Sammantaget bidrar således denna studie med en förståelse för hur gymnasielärare i Engelska 

kan arbeta med formativ bedömning. Detta innebär att studien placerar sig jämte liknande 

forskning om formativ bedömning ur en svensk kontext, vilket Vetenskapsrådets kartläggning av 

modern forskning om formativ bedömning har visat alltjämt är ett tunt forskningsområde (2015a). 

Eftersom det saknas studier i specifika ämnen och årskurser fyller studien delvis ett behov i 

forskningen om formativ bedömning i Sverige, närmare bestämt om formativ bedömning i ämnet 

Engelska på gymnasiet. Dock medför studiens tunna empiriska underlag att det alltjämt är önskvärt 

med vidare studier i ämnet för att kunna avtäcka generella tendenser. Det är vidare relevant att 

poängtera att den konceptualisering av formativ bedömning som Paul Black och Dylan Wiliam har 

utvecklat fungerade väl som fundament för den analysmodell som utvecklades för studien. Således 

fungerade denna analysmodell som utvärderingsinstrument av hur lärare arbetar med formativ 
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bedömning; att konkretisera det diffusa begreppet formativ bedömning så att det kan användas 

analytiskt har utkristalliserat sig som problematiskt, vilket illustreras av den meta-debatt som pågår 

mellan bland andra Black och Wiliam (1998; 2004), Kingston och Nash (2011) samt Briggs et al. 

(2012), men i detta fall har det fallit väl ut. Med utgångspunkt i Black och Wiliams välutvecklade 

teorier, definitioner och modeller vilar studiens analysverktyg på en stadig grund, vilket är en liten 

del i vidareutvecklingen av en gemensam och systematisk teoretisering av begreppet formativ 

bedömning. 

Som nämnts genomgående i denna studie är den ringa till sin karaktär och genererar därför inga 

generaliserbara resultat. Den generaliserbarhet studien erbjuder till skillnad från andra svenska 

studier om formativ bedömning i allmänhet (Björklund Boistrup, 2013; Jönsson & Odenstad, 2014; 

Tolgfors, 2014) och studier specifikt inriktade på ämnet Engelska (Berggren, 2013; Nordrum, 

Evans, & Gustafsson, 2013) består i att en modell för helhetsutvärdering av formativt arbete har 

utvecklats, vilken kan användas och vidareutvecklas i såväl forskning som lärandepraktik av olika 

aktörer inom skolan. Detta skulle fungera i formativt syfte för lärare genom att identifiera hur lärare 

arbetar för att kunna vidareutveckla de formativa praktiker som används i en institution. Således 

illustrerar studien potentialen i dylika undersökningar, vilket bereder vägen för vidare studier av 

större omfattning i enlighet med vad Vetenskapsrådet särskilt efterfrågar vad gäller formativ 

bedömning (2015a); en fallstudie med en bredare spännvidd vad gäller såväl spektrat av empiriskt 

material som den temporala aspekten, i likhet med Berggrens studie (2013), skulle kunna ge en 

bättre inblick i och förståelse för hur lärare upplever och arbetar med formativ bedömning. En 

sådan studie skulle vidare kunna undersöka effekterna av experimentella utvecklingsprogram 

inriktade på kollegialt samarbete för att utveckla en lärargrupps formativa arbetssätt.  

Wiliam konstaterar att det inte går att tvinga individer till lärande, utan att det i slutänden är 

individen själv som måste ta kontrollen över och äga sitt eget lärande (2011, s. 145ff). Vidare är en 

av formativ bedömnings centrala utgångspunkter hur elever kan stimuleras att lära och utvecklas. 

Givet detta är perspektivet utifrån den som skall lära oerhört centralt, och en dimension som 

uppenbart saknas i denna studie är just elevperspektivet. Därför vore det relevant med rena studier 

av elevers uppfattningar, inställning till och upplevelser av formativ bedömning och vilka effekter 

detta kan ha på elever; vidare påtalar Vetenskapsrådet att det saknas studier om formativ 

bedömning i relation till olika elevgrupper, baserat på diverse faktorer såsom etnicitet och genus 

(2015a, s. 76). Om en sällar sig till Vetenskapsrådets syn att lärande skapas i interaktion mellan 

lärare och elev (2015a, s. 71), är det möjligen ännu mer relevant med studier som utgår från ett 

lärare-elev-perspektiv. I begynnelsestadiet av denna studie fanns ambitioner att jämföra lärares 

intentioner med formativ bedömning och hur lärarens elever uppfattade realiseringen av dessa 

intentioner i syfte att kartlägga det potentiella gapet däremellan och därmed bana väg för studier 

inriktade på hur detta eventuella gap kan överbryggas. Detta är ett exempel på en typ av studie med 

lärare-elev-perspektiv som skulle kunna vara av framtida forskningsintresse. 
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För att vidare diskutera möjligheterna till och behovet av utveckling av hur formativ bedömning 

kan implementeras i svensk skola väcker denna studie frågan om hur bedömning i allmänhet, och 

formativ sådan i synnhet, hanteras på landets lärarutbildningar. Som ansvarig instans för att såväl 

nyutbildade som redan verksamma lärare innehar erfordrad kompetens faller det på 

lärarutbildningarnas ansvar att utbilda lärare i formativa arbetssätt, eftersom detta förordas av de 

styrdokument som finns. Vetenskapsrådet efterfrågar studier av hur formativ bedömning 

avhandlas på lärarutbildningarna (2015a, s. 76), och utifrån denna studie stämmer jag in i detta. Det 

går som nämnt inte att generalisera resultaten från studien, men de luckor inom formativ 

bedömning som dessa två verksamma lärare uppvisar väcker åtminstone frågan om hur den 

formaliserade utbildningen i detta ser ut. Eftersom det förefaller saknas kartläggningar av hur 

lärarutbildningarna hanterar formativ bedömning vore detta ett fruktbart forskningsområde. 

Parallellt med att forskning om och utbildning i formativa arbetssätt utvecklas bör detta även 

förankras teoretiskt i läroplansforskning. I studiens teoretiska utgångspunkter nämndes det att det 

saknas forskning som uttryckligen studerar hur formativa arbetssätt har växt fram i den svenska 

läroplanen i vid bemärkelse. Detta är sannolikt orsakat av den inneboende tröghet som finns i 

forskning: formativ bedömning är samtidigt ett relativt ungt och ett komplext forskningsfält, varför 

det saknas forskning om formativ bedömning utifrån en svensk kontext generellt, men dessutom 

är den senaste läroplanen ännu ny. Således är det förståeligt att det saknas läroplansteoretisk 

forskning inriktad på formativ bedömning. Dock förefaller det önskvärt med studier i detta ämne, 

eftersom formativ bedömning har en prominent position i modern utbildningsforskning såväl 

internationellt som nationellt. Denna position illustreras av det massiva intresse för ämnet som 

presenterades i studiens forskningsöversikt. Läroplansteoretisk forskning med ett formativt 

perspektiv ter sig synnerligen relevant med hänvisning till att Skolverket genom styrdokument 

åtminstone i viss mån aktivt förordar ett formativt arbetssätt, såväl implicit, genom metoder vilka 

bär formativa drag, som explicit, genom direkta referenser till formativ bedömning och hur detta 

kan och bör användas i svensk skola (Skolverket, 2011). 

8. Konklusion 

Med denna studie ville jag utforska hur gymnasielärare i Engelska resonerar kring formativ 

bedömning, och resultaten ger exempel på hur två lärare resonerar i frågan illustrerat av den 

schematiska bild som har presenterats. Även om denna studie i viss mån bidrar till förståelsen för 

hur lärare i en särskild svensk kontext förstår och tillämpar formativa arbetssätt är det med tanke 

på studiens ringa empiriska underlag måhända mer intressant att lyfta fram analysmodellen. Denna 

öppnar för en möjlighet att på ett systematiskt vis analysera och utvärdera hur lärare arbetar med 

formativ bedömning. Detta leder in på möjligheterna till vidare studier i vilken denna modell eller 

variationer av den implementeras som en del i en större undersökning. Således har jag i ovanstående 

diskussion i likhet med Vetenskapsrådet föreslagit att det vore fruktbart med vidare forskning om 
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formativ bedömning utifrån olika perspektiv, exempelvis kollegialt lärande, interaktion mellan 

lärare och elev, lärarutbildning samt läroplansteori; denna forskning skulle gynnas av större 

magnitud för att generera bättre överblick samt mer generaliserbara slutsatser än denna studie. 

Som mitt examensarbete efter fem års studier på lärarprogrammet vill jag avsluta med en kort 

kommentar om att jag med tillförsikt ser fram emot att få lärare som Martin och Robert som 

kolleger snarare än intervjusubjekt. Som antytts ovan är jag en förespråkare av kollegialt lärande, 

och kombinationen av studiens resultat och mitt eget teoretiska intresse av formativ bedömning 

indikerar för mig att det finns stora möjligheter till just detta där vi – som Martin uttrycker det – 

kan fylla fickor i varandras kunskaper som framtida kolleger.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Komplikationer vid översättning av nyckelstrategierna 

I denna bilaga persenteras de komplikationer som uppstod vid översättningen av Wiliams fem 

nyckelstrategier (se avsnitt 4.2.1). Det huvudsakliga problemet i att översätta den första 

nyckelstrategin handlar om fraserna ”learning intentions” samt ”criteria for success”. Jag har valt 

att översätta det förstnämnda till ”lärandemål”, men det går att argumentera för att ”syfte” ligger 

närmare betydelsen. Detta skulle dock medföra att nyckelordet ”learning” försvann ur 

översättningen, vilket vore olyckligt; därför har jag valt att att tolka ”learning intentions” som ”mål 

med lärandet”, det vill säga ”lärandemål”. Den andra frasen, ”criteria for success”, skulle ordagrant 

kunna översättas till ”framgångskriterier”, vilket också var ett alternativ som övervägdes, men jag 

landade trots allt i att ”faktorer” bättre överensstämmer med innebörden av frasen på 

originalspråket; min tolkning är att det handlar om faktorer som leder till framgång i lärandet, 

snarare än strikta kriterier som skall uppfyllas för detsamma. 

Nyckelstrategi 2 var troligtvis den mest problematiska att översätta. Det första problemet var 

hur ”engineering” skulle översättas, eftersom ordboksförslagen ”iscensätta” eller ”arrangera” inte 

stämmer överens med vad en lärare gör i klassrummet. Läraryrket är kreativt och handlar om att 

skapa lärandesituationer för eleverna, varför ”skapa” valdes som översättning. Nästa problem 

innebar valet att helt stryka ”classroom” som förled till ”discussions, actitivites, and learning tasks”, 

vilket jag gjorde eftersom det på svenska blir förledet i tre på varandra följande sammansatta ord 

(klassrums-diskussioner, klassrums-aktiviteter samt klassrums-uppgifter). Jag anser att detta är 

acceptabelt eftersom det är underförstått att dessa aktiviteter sker i klassrummet. Nästa problem 

innebar även det att ett förled ströks, nämligen ”learning”, eftersom sammansättningen 

”inlärningsuppgifter” inte är etablerad i svenska5; jag anser att ”uppgifter” fyller samma språkliga 

funktion inom den kontext studien innebär. Det fjärde och sista hindret vid översättningen gäller 

”that elicit evidence of learning”; direktöversättningarna av ”elicit” ges av ordböcker generellt som 

”framkalla”, ”locka fram” eller ”frambringa”, vilka för tankarna till att upptäcka något hos eleverna 

och förminskar lärarens roll i processen. Samtidigt skulle översättningen ”skapa” indikera att 

läraren skapar något själv, och istället har därför ordformen ”generera” valts. Ordet ”synliga” har 

lagts till i enlighet med John Hatties fokus på att synliggöra lärandet i lärandeprocesser (2012). 

För såväl den tredje, fjärde som den femte nyckelstrategin uppstod problemet att översätta 

”learners”, vilket är ett praktiskt begrepp som är mer omfattande än den valda översättningen, 

”elever”. Svenska ordboksöversättningar av ”learner” är till exempel ”lärljunge”, ”lärande” och 

                                                 

 
5 En sökning i den svenska korpusen Korp, http://spraakbanken.gu.se/korp/, genererar 0 träffar på sökningen 

”inlärningsuppgifter” vid sökning mot totalt 191 korpusar. 

http://spraakbanken.gu.se/korp/
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”studerande”, där det första känns arkaiskt, den andra generellt syftar på en process6 och det sista 

inte är lika omfattande i betydelse som ordet på källspråket. Av denna anledning, och eftersom det 

i samtliga avseenden i denna studie är elever som avses med ”learners” kommer just översättningen 

”elever” att användas. 

För den tredje nyckelstrategin övervägdes formuleringen ”stimulerar elevers lärande” för att 

hamna närmare den ursprungliga ordalydelsen. Istället tolkades den engelska texten som att den 

implicerar att elever skall röra sig framåt i en lärandeprocess, varför detta ord lades till och 

översättningen istället lyckades fånga den engelska ordalydelsen att ”moves learners forward”. 

Vad gäller den fjärde nyckelstrategin svarar inte svenskans direktöversättning av ”instruction”, 

det vill säga ”instruktion”, mot samtliga betydelser på engelska, vilket är fallet i den betydelse som 

avses i detta fall. Att döma av Wiliams exempel på hur elever kan aktiveras i relation till varandra 

ligger fokus på att deras lärande stimuleras, snarare än att eleverna skall instruera varandra. Av 

denna anledning har en översättning med betydelsen ”resurser för lärande” använts, därav 

”läranderesurser”.  

                                                 

 
6 En sökning i Korp genererar cirka 10 000 träffar, och ingen av träffarna på de tre första sidorna är en 

hänvisning till ”lärande” som en person, utan ”lärande” som en process. 
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Bilaga 2. Inbjudan till deltagande i studien 

Ämne: Examensarbete: Bedömning i Engelska på gymnasiet 

Hej, 

 

Mitt namn är Stefan Nordström och jag läser för närvarande sista terminen på 

ämneslärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag skriver i nuläget mitt examensarbete och söker 

intervjudeltagare till studien jag genomför. Det jag framför allt är intresserad av är att få tag i ett 

mindre antal lärare som undervisar i Engelska på samma gymnasieskola. 

 

Studien i fråga handlar om hur gymnasielärare i engelska arbetar med bedömning i sin undervisning. 

Intervjuerna kommer att handla om detta samt om hur lärare resonerar kring sitt arbete på detta 

område. Intervjuerna är tänkta att vara fokuserade och kommer inte att ta mer än 60 minuter. 

Eftersom jag kommer att spela in intervjuerna behöver jag bara genomföra en intervju med varje 

lärare och ingen uppföljning krävs. Jag planerar att genomföra intervjuerna på er skola om det blir 

aktuellt, varför ingen behöver transportera sig någonstans. Givetvis garanterar jag samtliga 

deltagares konfidentialitet såväl som rätten att när som helst avbryta intervjun. 

 

Om det är av intresse samt gör deltagande mer attraktivt kan jag erbjuda mig att när studien är 

slutförd komma och berätta om mitt resultat samt hur de deltagande berättar att de arbetar med 

bedömning, vilket då skulle kunna fungera som underlag för en intern diskussion om 

utvecklingsarbete inom just bedömning. 

 

Det skulle betyda oerhört mycket för mig om ni skulle kunna tänka er att delta i studien. Jag tackar 

på förhand och hoppas att ni kan tänka er att delta! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Stefan Nordström 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Nyckel: 

Huvudtema 

Undertema 

 Under-undertema 

  Konkretisering 

”Text” = Specifik fråga/formulering 

   
Introduktion 

 Berätta om studien 

  Intresserar sig för intervjusubjektets upplevelser 

  Handlar om bedömning 

   Inte betygsättning, bedömning för undervisningen 

   Lärares tankar 

   Lärares praktik 

 Informera om etiska aspekter 

  Frivillighet 

  Avbryta när som helst 

  Garantera konfidentialitet 

   Vilka har tillgång till materialet? 

   Materialet förstörs efteråt 

 Kontrollfrågor 

  Undervisar i Engelska? 

  Vilken/-a kurser i Engelska? 

 Reptera studiens fokus 

Bedömning för lärande & som del av undervisningen, ej betygssättning 

Intervjusubjektets upplevelser, tankar & hur de arbetar 

Allmänt om bedömning 

 ”Kan du berätta generellt om dina tankar kring att integrera bedömning i 

undervisning?” 

  Uppföljning: 

 Vad är viktigt i detta? 

 Vilka problem finns det? 

 Följ upp ev. nyckelstrategier som nämns 

Nyckelstrategi 1 

 Hur delar intervjusubjektet lärandemål med eleverna? 

  Uppföljning: 

 Varför är detta viktigt? 

 Om ”ja”, ge tydliga exempel på hur 

 Om ”nej”, varför inte? 
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Nyckelstrategi 2 

 Hur tar intervjusubjektet reda på var eleverna är i sitt lärande? 

  Uppföljning: 

 Vilka problem och svårigheter finns? 

 Hur används denna info för att forma undervisningen? 

Nyckelstrategi 3 

 Vad är viktigt i att ge återkoppling till elever? 

  Uppföljning: 

 Hur arbetar intervjusubjektet med återkoppling? 

Nyckelstrategi 4 

 Vilka tankar har intervjusubjektet om grupparbete och bedömning? 

  Uppföljning: 

 Vilka kriterier finns för effektivt grupparbete? 

 Hur låter intervjusubjektet eleverna hjälpa varandra? 

  Uppföljning: 

 Vilka fördelar finns med detta? 

Nyckelstrategi 5 

 Hur involverar intervjusubjektet eleverna i bedömning? 

  Uppföljning: 

 Får eleverna bedöma sig själva på något sätt? 

 Vilka fördelar finns med detta? 

Post-intervju 

 Är intervjusubjektet bekant med ”Formativ bedömning”? 

  Beskriv upplevelse av detta 

 ”Är det något om bedömning vi inte har berört som du känner att du vill 

tillägga eller utveckla?” 

”Är det något annat du vill säga?” 

”Får jag kontakta dig via mail för eventuella frågor eller uppföljning om det 

skulle behövas?” 

 

 

 

  



Bilaga 4. Schematiska illustrationer av analysmodell 

 

 
  

Figur 2. Analysmodell för kategorisering av intervjusvar från lärare. Den första nivån avser kategorisering enligt Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning; den andra nivån avser kategorisering enligt typ av 
svar: intentioner med formativ bedömning (teoretiska resonemang) respektive beslut fattade med grund i dessa intentioner (praktik); och konkretionerna på den tredje nivån avser konkretiseringar i form av exempel eller konkreta 
metoder och tankesätt förknippade med endera intentioner/teori eller beslut/praktik. 

1. Förtydliga, dela med 

sig av och förstå 

lärandemål samt 

framgångsfaktorer 

2. Skapa effektiva 

diskussioner, aktiviteter 

och uppgifter som 

genererar synliga bevis 

på lärande 

3. Ge återkoppling som 

för elever framåt i 

lärandeprocessen 

4. Aktivera elever som 

läranderesurser för 

varandra 

5. Aktivera elever som 

ägare av sitt eget lärande 

Intention 

(Teori) 

Beslut 

(Praktik) 

Konkretion Konkretion Konkretion Konkretion Konkretion Konkretion 
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Figur 3. Schematisk överblick över hur läraren Martin resonerar kring och arbetar med formativ bedömning enligt den tolkning som gjorts utifrån studiens analysmodell. Avdelningen vänster-höger skiljer 
intention/teori från beslut/praktik och varje textenhet representerar en konkretion av endera. Siffrorna indikerar vilken av Wiliams nyckelstrategier konkretionen är kategoriserad som. Konkretioner inom 
samma ruta är sammankopplade, vilket även indikeras av streckade pilar, där pilen går från överordnad konkretion till underordnad. De heldragna pilarna illustrerar samband mellan intention och beslut. 

MARTIN 
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Figur 4. Schematisk överblick över hur läraren Robert resonerar kring och arbetar med formativ bedömning enligt den tolkning som gjorts utifrån studiens analysmodell. Avdelningen vänster-höger skiljer 
intention/teori från beslut/praktik och varje textenhet representerar en konkretion av endera. Siffrorna indikerar vilken av Wiliams nyckelstrategier konkretionen är kategoriserad som. Konkretioner inom samma 
ruta är sammankopplade, vilket även indikeras av streckade pilar, där pilen går från överordnad konkretion till underordnad. De heldragna pilarna illustrerar samband mellan intention och beslut. 

ROBERT 



 


