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Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att ta reda på hur lärare i årskurs 1 på lågstadiet anser att de jobbar 

med bedömning i praktiken. Genom att utföra kvalitativa intervjuer av lärare i årskurs 1 tar 

jag reda på hur de anser att de bedömer elever under svenskundervisningens läs- och 

skrivinlärning.  

Resultatet blev blandat. För en lärare var den formativa bedömningen en del av det dagliga 

arbetet, medan det för en annan lärare inte alls fanns med i lärarens planering för den 

dagliga verksamheten. 

Jag kunde se att det i årskurs 1 fanns ett visst motstånd till att bedöma eleverna utifrån de 

strategier som ingår i den formativa bedömningen, då eleverna ansågs ”för små” för att ta 

till sig av alla delar som ingår i formativ bedömning. 
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1. Inledning 

I min utbildning till grundlärare och under min yrkeskarriär i skolan har jag stött på 
begreppet formativ bedömning. Många lärare och studiekamrater jag har pratat med anser 
att formativ bedömning används hela tiden i undervisningen, och jag ville veta om det är en 
vanlig bedömningsform på lågstadiet, i årskurs 1 under höstterminen. Hur ser lärare på 
användandet av formativ bedömning och anser de att det fungerar att använda sig av denna 
bedömningsform så tidigt som under höstterminen i årskurs 1? Det är ju under denna termin 
eleverna sätter grunden i sin läs- och skrivutveckling. Har elevernas läs- och skrivkunskaper 
någon betydelse för om och i så fall hur formativ bedömning tillämpas? Mot bakgrund av 
dessa funderingar har jag undersökt användandet av formativ bedömning i 
svenskundervisningens läs- och skrivinlärning, under första terminen i årskurs 1, på tre olika 
skolor i Uppland. Genom kvalitativa intervjuer av läraren har jag tagit reda på huruvida samt 
i vilken utsträckning lärarna anser att de bedömer eleverna i årskurs 1 på dessa skolor.  

Enligt Lgr11 är skolans mål att varje elev ”utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 
utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat…” (Lgr11, 2015:18). Skolan har också som 
mål att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt 
utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och har 
kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former” (Lgr11, 2015:15). Att ta ansvar, vara delaktig och kunna påverka ingår i de 
demokratiska principerna vilka ska omfatta alla elever.  

Den formativa bedömningen kan sammanfattas med tre ledord: synlighet, delaktighet och 
ansvar, vilket betyder att elevernas delaktighet i undervisningen bidrar till den demokratiska 
anda skolan ska vila på och genom att synliggöra målen för eleverna kan de lättare ta ansvar 
för sitt eget lärande (Lundahl, 2014:85-86). Dessa tre ledord syns tydligt i texten ur Lgr11 
ovan. Jag beskriver den formativa bedömningen tydligare under Tidigare forskning - vad är 
formativ bedömning? 

 

1. 1. Syfte/frågeställningar 

Formativ bedömning är en bedömningsform vars avsikt är att utveckla elevers kunskaper och 
forma lärandeprocessen, genom att synliggöra målen för eleven och förtydliga vägen till 
målet. Syftet med min undersökning är att ta reda på om och hur formativ bedömning 
fungerar i praktiken på lågstadiet, i svenskundervisningens läs- och skrivinlärning i årkurs 1 
under höstterminen. Jag har valt att undersöka hur lärare anser att de pratar om bedömning 
med sina elever i årskurs 1. Undersökningen vilar på följande frågeställning: 

Hur uppfattar lärare att de talar om bedömning med eleven? 

Hur anser lärare att de visar för eleven målet för undervisningen? 

Hur anser lärare att bedömningen utvecklar elevens kunskaper? 
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2. Tidigare forskning 

Under Tidigare forskning kommer jag att beskriva bakgrunden till bedömning och var den 
moderna kunskapsbedömningen stammar från, samt kortfattat beskriva dess historia. Jag 
kommer även att titta närmre på Läs- och skrivinlärning, då jag har valt att undersöka hur 
lärare bedömer sina elever under just läs- och skrivinlärningen. Vidare kommer jag att 
beskriva den formativa bedömningens bakgrund och hur man kan arbeta med formativ 
bedömning i klassrummet. 

 

2. 1. Bakgrund 

Skolan har använt sig av bedömningar av elevens kunskaper sedan långt tillbaka. Lundahl 
(2014:19) menar att den moderna kunskapsbedömningen stammar från progressivismen. 
Vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet drog progressivismen in i Sverige från USA. 
Då ett nytt samhälle tog form och industrialiseringen och urbaniseringen förändrade 
strukturen på landsbygden förändrades även produktionen och arbetsvillkoren. Jordbruken 
rationaliserades och specialiseringar inom jordbruken skapades, vilket ledde till ökad 
utbildning. Som en del i det moderna samhälle som skapades, sattes mål upp för ett mer 
rättvist samt effektivt samhälle, där kunskapsbedömningar blev ett medel för att skapa 
förändring.  

I 1897 års normalplan för folkskolan reglerades betygssättningen. Varje skoldistrikt fick ett 
varsitt skolråd, vars uppgift var att skriftligen rapportera till särskilda folkskoleinspektörer 
huruvida folkskolläraren följde sitt uppdrag och eleverna fick ordentlig undervisning. 
Lärarens uppdrag var enligt 1897 års stadga ”att efter af skolrådet fastställda formulär föra 
dagbok, examens katalog och, enligt uppdrag av skolrådet, huvudbok, samt övriga 
anteckningar som kunna finnas erforderliga. 1897 kapitel 5 § 29:5, s. 55” (Lundahl, 
2012:390). 

Enligt Lundahl (s. 390) finns från 1900-talets början lärardagböcker och betygskataloger 
bevarade. I lärardagboken ser man att folkskolläraren har antecknat närvaro, personliga 
anteckningar inför betygssättningen, resultat från prov och hur dagens läsning hade gått. Allt 
detta samlades som underlag inför det betyg som sedan fördes in i betygskatalogen. Lundahl 
(s. 391-393) menar vidare att det från andra hälften av 1800-talet och första hälften av 1900-
talet finns kvar i arkiven att läsa att lärarna arbetade med olika former av 
kunskapsbedömning. Genom läxor och uppföljning av läxläsningen kunde undervisningen 
individanpassas. Då läraren använde samma bok genom åren de hade en elev kunde elevens 
utveckling enkelt följas. När det gällde betygssättning samlades lärarna på skolan och 
rådgjorde med varandra inför varje betyg för varje elev med hjälp av dess omdömen och 
utvecklingskurva. Under 1900-talet utvecklades, genom statens ansvar, de centrala prov som 
vi idag känner igen som de nationella proven. De första proven utvecklades för att hjälpa 
läraren i undervisningen och skulle därför utformas utifrån lärarnas perspektiv. Med tiden 
började proven dock att centraliseras och frågor kring lärares professionalisering skapades. 
Omdömen och betyg lever kvar än idag, men idag lyfts frågan om prov och bedömning ska 
fylla administrativa eller politiska behov av styrning och utvärdering, eller om de ska främja 
elevers lärande menar Lundahl (s. 399). Att jobba med resultatstyrning anses i olika 
forskningssammanhang vara ett stort problem, då undervisning tenderar att styras av vad 
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som kommer på proven. Dessutom ser man att ju mer politikerna styr verksamheten i skolan 
desto mindre kan lärarna växa i sin yrkesroll menar Lundahl (2014:161). Mycket har 
förändrats sedan 1800-talet vad gäller bedömning menar Lundahl (s. 399), men det finns 
även sådant som fortfarande känns bekant, såsom läxförhör, prov och omdömen. Man kan 
idag, liksom då, känna av en spänning mellan kunskapsbedömning som ett didaktiskt 
verktyg, där elevernas lärande fokuseras, och kunskapsbedömning som mer riktar in sig på 
att sortera och kontrollera kunskap. 

Ett stort argument för införandet av de målrelaterade betyg som vi har idag var ”att 
målrelaterade betyg skulle kunna främja ett bättre arbetsklimat i skolan”, samt att de skulle 
”harmoniera bättre med målstyrningen av skolan” (Lundahl, 2006:382). Oavsett om läraren 
ska utföra en formativ (stärka elevens lärande) eller summativ (ta reda på vad eleven har lärt 
sig) bedömning (Skolverket, 2016), krävs av läraren åtgärder såsom observation av elevens 
arbete, analys och dokumentation av desamma. 

Skolan har som uppdrag att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättning och behov. 
Elevernas lärande och kunskapsutveckling ska främjas, med hänsyn till elevens bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Lgr11, 2011:8). Heyer & Hull, två lärare, årskurs 
1-7 med inriktning svenska/SO respektive matematik/NO och biträdande rektorer, har efter 
en forskningscirkel om bedömning skrivit boken Formativ bedömning - konkreta exempel och 
metodiska tips. Boken behandlar forskningsbakgrund och verktyg för formativ bedömning 
kopplat till läroplanen. Enligt Heyer & Hull (2015:10) har den formativa bedömningen, eller 
bedömning för lärande (BFL) som det också brukar heta, som syfte att stödja eleven under 
inlärningen och hjälpa eleven framåt mot ett, för eleven, synligt mål. Tre frågor är 
förknippade med den formativa bedömningen enligt Heyer & Hull: 

 1. Vad är målet med undervisningen, vad är det eleven ska lära sig? 
 2. Var befinner eleven sig i förhållande till målet? 
 3. Hur ska eleven ta sig mot målet? 
 
Eleven får alltså veta vad den kan nu, vad som ska utvecklas, vad eleven ska lära sig, och hur 
det ska gå till att lära sig det. Genom att kontinuerligt arbeta med formativ bedömning ska 
varje elev bli medveten om sin egen lärandeprocess och på så sätt ska meningsfullheten med 
lärandet uppmärksammas.   

 

2. 1. 1. Läs- och skrivinlärning 

Under Läs- och skrivinlärning har jag valt att titta närmre på svenskans läs- och 
skrivinlärning, för att förstå vad lärare har att utgå ifrån i sin bedömning av elevers läs- och 
skrivutveckling. Jag kommer att redovisa hur lärare talar om bedömning av läs- och 
skrivinlärning under avsnittet Analys. 

 
Fridolfsson (2011:99) anser att lärare i årskurs 1 behöver vara väl insatta i barns tidiga 
språkutveckling för att kunna förstå hur den påverkar läsutvecklingsförloppet hos eleverna. 
Det är också viktigt, anser Fridolfsson, att vara medveten om att en elevs läsutveckling inte 
går att läsa av rakt igenom olika mätinstrument samt att det tar olika lång tid för eleverna att 
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lära sig att avkoda och läsa ord och meningar. ”Med avkodning avses den tekniska sidan av 
läsning, det vill säga att läsaren kan koppla samman ett ords bokstäver till språkljud och att 
kunna ljuda samman dem till ett ord” (Fridolfsson, 2011:111). Genom att repetera olika 
uppgifter utifrån elevernas egna förutsättningar och färdigheter blir kunskapen mer 
förskansad hos eleverna och de utvecklar en färdighet att så småningom utföra uppgiften på 
egen hand, vilket skapar förutsättning för elevernas läsinlärning (s. 100).  

Woolfolk & Karlberg (2015:39) har som uppfattning att lärare bör ta hänsyn till att barn 
utvecklas olika fort. En del barn som börjar i årskurs 1 kan befinna sig i det preoperationella 
stadiet och ”utvecklar gradvis användningen av språket och förmågan att tänka symboliskt”, 
medan andra barn kan befinna sig i nästa stadie, det konkret-operationella, och ”förmår lösa 
konkreta, praktiska problem på ett logiskt sätt”. När ett barn är i femårsåldern börjar det 
utveckla en metaspråklig medvetenhet, vilket betyder att förståelsen för hur språket 
fungerar blir explicit. Ju äldre barnet blir, desto mer utvecklar det sin språkliga medvetenhet 
(s. 67). Barn med bristande språklig kommunikation kan ha fått en bristfällig språklig 
stimulans under uppväxten menar Fridolfsson (2011:101). För dessa barn tar det tid och det 
krävs mycket arbete för att komma ikapp sina mer språkligt medvetna kamrater. Men ett 
barn som har växt upp i en språkrik miljö där den språkliga stimulansen har varit stor har 
vanligtvis också lätt att ta till sig nya ord och begrepp. Innan eleverna ska få lära sig läsa 
behöver läraren ta reda på var eleverna befinner sig och hur de själva tänker och känner 
inför läsningen (Tornberg, 2009:105).  

När det kommer till läsinlärningen talar Fridolfsson (2011:104) om två olika metoder, den 
traditionella syntetisk metod även kallad ljudningsmetoden och helordsmetoden som även 
kallas ordbildsmetoden. Ljudningsmetoden börjar med språkets byggstenar, grafemen och 
fonemen (bokstäver och ljud), och sätter sedan ihop dem till ord. Den andra metoden, 
helordsmetoden, utgår från orden som sedan bryts ner i fonemen och grafemen. Som lärare 
behöver man komma ihåg att varje elev är unik i sitt sätt att lära vilket kan betyda att båda 
dessa metoder används parallellt i klassrummet (Fridolfsson, 2011:109). Så länge en elev 
behöver använda ljudningen för att koppla bokstav med ljud befinner det sig i den 
alfabetiska-fonologiska läsningen menar Fridolfsson (s. 115). När eleven har greppat denna 
form av läsning tar den steget vidare till den ortografiska läsningen, där eleven känner igen 
hela ord och inte ljudar längre.  

Tornberg (2009:66) talar om att genom kommunikation med andra elever och med läraren i 
klassrummet eller i andra sociala sammanhang ökar den språkliga kunskapen och 
färdigheten. Kunskap är fångat i språket. Woolfolk & Karlberg (2015:69) menar att för att 
kunna lära sig och ta till sig ny kunskap är det viktigt att lära sig läsa. Den framväxande 
litteraciteten, gradvis förbättrade läs- och skrivförmågan, utvecklas med hjälp av ”förmågor 
relaterade till förståelse av ljud och koder, exempelvis insikten att bokstäver har namn, att 
språkljud är förknippade med bokstäver och att ord består av ljud”, samt ”muntliga 
språkfärdigheter, exempelvis aktivt och passivt ordförråd, kunskap om syntax, samt 
förmågan att förstå och berätta historier”. 

När det gäller skrivinlärningen är det viktigt att uppmuntra eleverna att våga skriva anser 
Fridolfsson (2011:135-137). Det viktiga är inte vad eleverna skriver utan att de skriver. Att 
skriva en text är betydligt mer krävande än att läsa och förstå en text. Här måste eleven 
kunna dela upp ordet i varje enskilt fonem och koppla samman fonemet med rätt grafem.  
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Enligt Lgr11 (2015:223-224) är syftet med undervisningen i svenska att eleverna ska lära sig 
och utveckla sitt tal- och skriftspråk så de kan tänka, kommunicera och lära sig nya 
kunskaper. Eleverna ska ges förutsättningar att ”formulera sig i tal och skrift, läsa, analysera 
skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Eleverna ska få lära sig alfabetet och 
alfabetisk ordning och de ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav. De ska även ges 
möjlighet att utveckla lässtrategier för att få förståelse för olika texter samt strategier för att 
skriva olika texter. Undervisningen ska öppna elevernas nyfikenhet för läsning och skrivning 
och hjälpa dem att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter. 

 

2. 2. Om formativ bedömning 

Dylan Wiliam och Paul Black anses vara den formativa bedömningens banbrytare, och i sin 
forskningsöversikt Inside the black box från 1998 visade de på att formativ bedömning ökar 
lärandet. Jag har inte hittat någon tidigare forskning som har specialiserat sig på formativ 
bedömning inom årskurs 1 på lågstadiet generellt eller med inriktning på svenskans läs- och 
skrivinlärning, vilket gör min studie relevant. 

Under rubriken Vad är formativ bedömning? lyfter jag fram forskning om just formativ 
bedömning och dess förgrundsfigurer, nationellt och internationellt. Dessutom förklarar jag 
under rubriken Nyckelstrategierna de fem strategierna, tydliggöra mål, synliggöra lärandet, 
återkoppling, eleverna som lärresurser för varandra och att ta ansvar för sitt eget lärande, 
som ligger som modell för formativ bedömning. Dessa kommer jag att använda i min analys 
för att se om intervjuerna har svarat på min frågeställning. 

Under rubriken Så fungerar formativ bedömning visar jag exempel på hur man kan använda 
den formativa bedömningen i praktiken, genom en matris för återkoppling. Tanken är att 
låta eleven utföra en del av rättningsarbetet själv, för att bli medveten om sin egen 
lärprocess.  

 

2. 2. 1. Vad är formativ bedömning?  

Den formativa bedömningen syftar till att guida läraren genom undervisningen, från 
planeringsstadiet fram till målet med undervisningen. Genom att kontrollera var eleverna 
står i sin kunskap kan läraren utforma undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå. James 
Popham (citerad i Woolfolk & Karlberg, 2015:555) säger: ”att alla bedömningar är formativa i 
den utsträckning information från bedömningen används, under det moment bedömningen 
har genomförts, för att justera undervisningen i syfte att förbättra lärandet hos de elever 
som blir bedömda”. För att kunna göra en korrekt formativ bedömning krävs av läraren att 
ta till vara den information bedömningen ger, och med hjälp av den forma undervisningen så 
att varje elev når det mål som är satt för undervisningen. De två förgrundsfigurerna i ämnet 
formativ bedömning, Paul Black och Dylan Wiliam, är brittiska forskare och författare till 
boken Inside the black box (1998). De behandlar, belyser och lyfter fram den formativa 
bedömningen som de anser är en fantastisk bedömnings- och inlärningsform, vilket enligt 
dem har hjälpt många lärare och elever runt om i världen.  
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Tillsammans med sina kollegor på the Stanford University Classroom Assessment Project to 
Improve Teaching and Learning (CA P I TAL) har de sedan gjort en uppföljande forskning på 
ämnet, och där ställde de frågor om den formativa bedömningen höjer elevernas 
prestationer:  

 Is there evidence that improving formative assessment raises standards? 
 The answer was an unequivocal yes, a conclusion based on a review of 
 evidence published in over 250 articles by researchers from several countries. 
 Few initiatives in education have had such a strong body of evidence to support 
 a claim to raise standards (Black, m.fl, 2004:9). 

Forskningen som var gjord i flera olika länder, baserad på över 250 artiklar, visade på att 
formativ bedömning höjer elevers prestationer, kunskap och lärande. Black och Wiliam 
ansåg att den här forskningen var bevis nog att fortsätta sprida den formativa 
bedömningsformen vidare, och skrev flera böcker i ämnet samt började föreläsa runt om i 
världen om formativ bedömning. 

Thompson & Wiliam (i Lundahl, 2014:84) har skapat en modell för formativ bedömning, de 
fem nyckelstrategierna: tydliggöra mål, synliggöra lärandet, återkoppling, eleverna som 
lärresurser för varandra samt att ta ansvar för sitt eget lärande, där alla steg behövs för att 
en formativ undervisning ska lyckas. I första steget ska eleven förstå syftet med 
undervisningen och vad som ska läras. Steg två innebär att undervisningen ska utgå från 
elevens kunskapsnivå och tydligt visa tecken på elevernas lärande. I steg tre ska återkoppling 
ges till eleven, som hjälper eleven framåt i lärandet. Det fjärde steget handlar om ett 
samspel mellan eleverna, där de bland annat kamratbedömer varandra, och nya ord och 
begrepp får diskuteras och tränas för ökad förståelse. Det femte och sista steget handlar om 
att göra eleven aktiv i sitt eget lärande, genom till exempel självbedömning via en checklista 
eller en bedömningsmatris. Heyer & Hull (2015:14-16) menar att eleven behöver utveckla sin 
metakognition, bli medvetna om sitt eget tänkande, vilket alla dessa strategier hjälper 
eleven att utveckla. Enligt Pettersson (i Klapp m.fl. 2010:8) har det visat sig att en bedömning 
som ser till elevens kunskaper och ger eleven framåtsyftande återkoppling, skapar goda 
förutsättningar för det vidare lärandet. Att låta eleven diskutera sitt eget lärande och ta 
ansvar för att själv bedöma sina kunskaper skapar större förståelse för vad som faktiskt ska 
läras och då kan bedömning stå i lärandets tjänst. Christian Lundahl (2014:84) menar att 
bedömning kan stärka en interaktivitet, som lärande är, och på så sätt ge det ett innehåll och 
en mening. Bedömning för lärande kan sammanfattas med tre ledord: synlighet, delaktighet 
och ansvar. Elevernas delaktighet i undervisningen bidrar till den demokratiska anda skolan 
ska vila på och genom att synliggöra målen för eleverna kan de lättare ta ansvar för sitt eget 
lärande (Lundahl, 2014:85-86). Dessa ledord finns även inbäddade i de fem 
nyckelstrategierna. Dessutom är dessa tre ledord så viktiga för lärandet att de är inskrivna i 
skollagen 4 § vilken kan sammanfattas:   

 eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden 

 eleverna ska utveckla en livslång lust att lära 

  förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på 

 i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer (Lundahl, 2014:86). 
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Jönsson (2010, i Heyer & Hull, 2015:18) anser att eleverna måste vara medvetna om sitt eget 
lärande för att formativ bedömning ska fungera. Den återkoppling som eleverna får bör tala 
om vad eleven kan, vad eleven behöver utveckla och dessutom bör den vara kopplad till 
läroplanen. Återkopplingen ska vara tydlig så att eleven förstår vad som krävs för att nå 
målet.    

Kluger och DeNisi (i Lundahl m.fl. 2010:19) talade om att återkoppling oftast medförde 
positiva effekter för lärandet, men att i deras observationer var också många av effekterna 
negativa. För att återkopplingen i sig ska ge den effekt som det är tänkt att den ska göra 
behöver den fokusera på uppgiften och innefatta information som talar om: ”(a) hur 
uppgiften utförts, (b) vilket målet är och (c) hur uppgiften kan utföras bättre”.  

Enligt Heyer & Hull (2015:19) finns det tre nivåer av återkoppling, på uppgiftsnivå, 
processnivå och metakognitiv nivå. Att ge återkoppling på uppgiftsnivå innebär att tala om 
för eleven vad som eventuellt behöver utvecklas med just den uppgiften eller att säga vilken 
kunskap eleven har nått med hjälp av den uppgiften. Återkoppling på processnivå innebär att 
knyta kunskapen till den typen av uppgifter som har utförts och påtala likheten med den 
typen av tidigare uppgifter samt kommande uppgifter av samma karaktär. Läraren förklarar 
för eleven att resultatet blev på ett visst sätt som en följd av vad och hur eleven gjorde för 
att uppnå resultatet. Hade eleven istället gjort på ett annat sätt hade resultatet blivit 
annorlunda. Om eleven får en förståelse för vad och varför som något har blivit fel i 
uppgiften kan eleven förstå vad den ska ändra på inför nästa uppgift av samma karaktär. Att 
ge återkoppling på metakognitiv nivå innebär att låta eleven fundera över resultatet på en 
specifik uppgift som denne gjort tidigare och utifrån den erfarenheten lösa den nya 
uppgiften. Eleven får alltså reflektera över vad som gick fel sist och vad som behöver göras 
annorlunda för att klara denna nya uppgift. Det mest ideala enligt Lundahl m.fl. (2010:20) 
vore när processrelaterad återkoppling syftar till att förflytta elevens fokus från uppgiften, 
till processerna bakom uppgiften, för att hitta och förstå dess lösning. Återkoppling som 
främjar lärande bör enligt Lundahl m.fl. (2010:24) vara tätt återkommande och 
informationsrik; ”den bör ge eleven information om inlärningsuppgiften som sådan, om hur 
lärprocessen fortskridit och om möjliga meta-kognitiva strategier”. 

Eftersom undervisning idag ska individanpassas, är formativ bedömning ett effektivt sätt att 
visa kunskap på, där djupinlärning, självförståelse och individualiserad undervisning är 
inbäddade i bedömningen menar Myndigheten för skolutveckling (2003:44). En lärares 
bedömningsfärdighet är oerhört viktig för en utvecklad undervisningsskicklighet anser 
Lundahl (2014:72-73). Läraren måste kunna läsa av elevers kunskaper, förmågor och 
färdigheter samt se elevernas förståelse. Att bedöma något är desamma som att tolka något, 
och varje bedömning sker alltså med ett visst mått av osäkerhet. För att säkert kunna 
bedöma något krävs av läraren att vara inläst på ämnet som ska bedömas menar han. Balan 
& Jönsson (2014:3) anser att syftet med formativ bedömning behandlas både av en 
bedömning av undervisningen och hur den kan utvecklas, och av elevens lärande och hur det 
kan främjas. Med andra ord handlar formativ bedömning om ett redskap för lärande, för 
både lärare och elever menar de. Balan & Jönsson (s. 5) menar vidare att formativ 
bedömning är så gynnsamt för elevernas lärande och därför är det en bedömningsform man 
bör ägna sig åt för elevernas skull. Det handlar i grunden om, anser de, ”hur eleverna lär sig 
att lära och bli mer motiverade att prestera bättre i skolan”. 
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2. 2. 2. Formativ bedömning 

Den formativa bedömningen, eller bedömning för lärande (BFL) som det också brukar heta, 
handlar enligt Heyer & Hull (2015:10) om att stödja eleven under inlärningen och hjälpa 
eleven framåt mot ett, för eleven, synligt mål. Eleven ska bli medveten om hela 
inlärningsprocessen och förstå sin egen del i lärandet. För att få eleven att förstå vad och hur 
som ska läras behöver eleven förstå vad målet är med undervisningen, vad det är eleven ska 
lära sig, var eleven befinner sig i förhållande till målet samt hur eleven ska ta sig mot målet. 

Eleven får alltså veta vad den kan nu, vad som ska utvecklas, vad eleven ska lära sig, och hur 
det ska gå till att lära sig det. Genom att kontinuerligt arbeta med formativ bedömning ska 
varje elev bli medveten om sin egen lärandeprocess och på så sätt ska meningsfullheten med 
lärandet uppmärksammas.  

Den formativa bedömningen syftar till att guida läraren genom undervisningen, från 
planeringsstadiet fram till målet med undervisningen. Genom att kontrollera var eleverna 
står i sin kunskap kan läraren utforma undervisningen utifrån eleverna kunskapsnivå. För att 
kunna göra en korrekt formativ bedömning krävs av läraren att ta till vara den information 
bedömningen ger, och med hjälp av den forma undervisningen så att varje elev når det mål 
som är satt för undervisningen. 

Den formativa bedömningen kan sammanfattas med tre ledord: synlighet, delaktighet och 
ansvar. Det betyder att elevernas delaktighet i undervisningen bidrar till den demokratiska 
anda skolan ska vila på och genom att synliggöra målen för eleverna kan de lättare ta ansvar 
för sitt eget lärande (Lundahl, 2014:85-86).  

 

2. 2. 3. Nyckelstrategierna 

Formativ bedömning har fem nyckelstrategier att luta sig mot: tydliggöra mål, synliggöra 
lärandet, återkoppling, eleverna som lärresurser för varandra och att ta ansvar för sitt eget 
lärande. Den första strategin, tydliggöra mål, går ut på att få eleverna medvetna om målet 
för varje lektionspass, för att få en tydligare bild om vad de väntas lära sig. Eleven ska förstå 
syftet med undervisningen och vad som ska läras. Eleven får här en förförståelse och en liten 
inblick i vad som väntas komma. Den andra strategin, synliggöra lärandet, går ut på att få 
eleverna att diskutera samt utföra aktiviteter och uppgifter i klassrummet som på ett 
effektivt sätt får eleven att se att den lär sig. Detta innebär att undervisningen ska utgå från 
elevens kunskapsnivå. Med målet i sitt medvetande och med de verktyg läraren ger ska 
eleven kunna förstå sin del i lärandet. Strategi tre, återkoppling, handlar om den 
återkoppling eleven får på sitt lärande, som gör att eleven kommer vidare framåt med sin 
uppgift och sitt lärande. Återkopplingen ska få eleven att förstå var målet är och var eleven 
befinner sig i förhållande till målet, samt hur eleven ska ta sig dit. Den fjärde strategin, 
eleverna som lärresurser för varandra, syftar till att låta eleverna agera lärresurser för 
varandra. Här handlar det om ett samspel mellan eleverna, där de bland annat 
kamratbedömer varandra, och nya ord och begrepp får diskuteras och tränas för ökad 
förståelse. Genom kamratbedömning, där eleverna får bedöma varandras texter tillexempel, 
får både den som bedömer och den vars text blir bedömd ökad kunskap. Den som bedömer 
ska tillexempel titta på förekomsten av stor bokstav och punkt i kamratens text, och på det 
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viset blir den som bedömer medveten om sina egna misstag och lär sig själv hur en text ska 
se ut. Den femte strategin, att ta ansvar för sitt eget lärande, handlar om självbedömning. 
Läraren ska ge eleven de förutsättningar som krävs för att göra eleven aktiv i sitt eget 
lärande. Detta kan tillexempel ske genom självbedömning via en checklista eller en 
bedömningsmatris. Där kan läraren tillexempel lämna tillbaka en text med markeringar i 
kanten där meningarna kan innehålla grammatiska fel, vilka eleven själv får komma på och 
justera. En annan variant är att låta eleven gå igenom en checklista, för att se att alla 
förutbestämda kriterier är uppfyllda, innan eleven lämnar ifrån sig sin uppgift. 

  
Vart är                         

eleven på väg 
Var är           

eleven nu 
Hur når             

eleven målen 

Läraren 
Tydliggöra mål och kun- 

skapskvaliteter (1) 
Skapa tecken 
på lärande (2) 

Framåtsyftande 
feedback (3) 

Klasskamraterna 
Förstå målen och dela 

skolans syn på kun- 
skapskvaliteter (1) 

Gör eleverna till resurser för 
varandra (4) 

Eleven 
Förstå målen och dela 

skolans syn på kun- 
skapskvaliteter (1) 

Stärka elevernas förmåga till 
självbedömning (5) 

Fig. 1. De fem nyckelstrategierna för bedömning för lärande, Lundahl (2014:85). 

Denna bedömningsmatris (Fig. 1) bygger på de fem strategierna för bedömning för lärande, 
tydliggöra mål, synliggöra lärandet, återkoppling, eleverna som lärresurser för varandra 
samt att ta ansvar för sitt eget lärande. Den ska tydliggöra, både för eleven och läraren, var 
eleven befinner sig, vad målet med lektionen är och hur eleven ska ta sig till målet. Matrisen 
syftar till att hjälpa läraren i planerandet av lektionen och att synliggöra lärandet för eleven. 
Denna modell utgår från själva lärandet och inte i bedömningstekniken som sådan. Formativ 
bedömning stärker på det här sättet elevernas eget ansvar för lärande, genom tillexempel 
självbedömning, kamratbedömning och diskussioner. 

 

2. 3. Så fungerar formativ bedömning 

I klassrummet sker lärandet genom tre parter, läraren, eleven och kamraterna. Eleverna 
behöver få diskutera och lösa uppgifter tillsammans och genom att de jobbar sig fram i ett 
öppet och vänligt klimat blir det lika självklart att ta hjälp av en kamrat som att fråga läraren 
om hjälp. Vid kamratbedömningarna får eleven möjlighet att lära sig nya strategier att lösa 
uppgifter med som kanske läraren inte har tänkt på att förmedla (Heyer & Hull, 2015:17). 
Det är lärarens uppgift att se till att klassrumsklimatet är öppet och tillåtande, där det inte 
finns några dumma frågor och alla törs säga och tycka vad de vill. Att våga visa och diskutera 
sina arbeten tillsammans med varandra anser Heyer & Hull (s.21) vara viktigt för att 
formativa bedömningar ska fungera på ett bra och utvecklande sätt. Genom 
kamratbedömningar får eleverna möjlighet att läsa många olika arbeten och på så sätt kan 
de få ett vidare perspektiv för hur de kan arbeta med sitt eget arbete för att utveckla det 
ännu mer menar Heyer & Hull (s.25). En förutsättning för formativt arbete är att eleverna 
har klart för sig vad målet med undervisningen är. Målet ska dessutom vara kopplat till 
läroplanen, vilket gör eleverna medvetna om vilka kunskapskrav de har att jobba mot. De 
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självbedömningar eleverna får göra inom den formativa bedömningen hjälper dem att 
utveckla sin metakognitiva förmåga, och de får reflektera över sitt eget lärande. Heyer & Hull 
(s. 34) menar vidare att med hjälp av en matris eller checklista kan eleven bocka av vad i sitt 
arbete som uppfyller kvaliteterna i matrisen eller på checklistan som vidare beskriver 
kunskapsläget. Efter att en elev har fått återkoppling på ett prov eller en uppgift, bör eleven 
få möjlighet att åter gå igenom sitt prov eller sin uppgift och förändra och förbättra delar av 
uppgiften eller provet. Eleverna behöver få känna att de har möjlighet att ansvara för sitt 
eget lärande och läraren får en inblick i om de strategier eleverna har fått lära sig hjälper 
eleven framåt mot målet (Lundahl, 2014:154).  

Eftersom bedömningen ska anpassas efter elevens behov och klassens sammansättning är 
det bra att variera sin form av återkoppling och använda sig av flera olika formativa verktyg i 
sin bedömning. Återkoppling på olika uppgifter ger störst effekt på lärandet om den talar om 
hur ett mål ska nås. Genom att kontinuerligt arbeta med den sortens återkoppling lär sig 
eleven att se sin egen del i lärprocessen och lärandet blir på så sätt meningsfullt för eleven. 
Dessutom får läraren en inblick i hur varje enskild elev ligger till och kan styra sin 
undervisning så att den passar varje enskild individ. Läraren kan tillexempel genom att 
markera en elevs uppgift med ett +, ett - eller ett = påtala att denna uppgift gjorde eleven 
bättre än förra gången (+), sämre än förra gången (-) eller ungefär lika som förra gången (=). 
Det här sättet att arbeta på ger inte den jämförande effekten som bedömning annars kan ge. 
Här är fokus ditt arbete och dina färdigheter samt hur du som elev ska ta dig till målet, och 
inte hur du ligger till i jämförelse med dina klasskamrater. Att ge återkoppling i form av 
beröm, belöningar eller bestraffningar har visat sig ge minst effekt på lärandet då den varken 
påtalar vad som ska läras eller hur det ska läras (Lundahl, 2014:56).  

Balan & Jönsson (2014:7) har som åsikt att man kan använda olika metoder för att förtydliga 
lärandemål och bedömningskriterier. De menar att man bör sätta upp mål för eleven som 
genom en tydligt formulerad handlingsplan leder eleven dit. Vidare menar de att eleverna 
borde få diskutera och gruppera elevarbeten utifrån olika kvalitet, och att läraren bör vara 
med och identifiera kvalitetskriterier i arbeten tillsammans med eleverna. Eleverna borde 
också få medverka i utformningen av sina egna prov anser Balan & Jönsson, vilket de kan 
göra genom att bland annat studera bedömningsmatriser. Genom att diskutera kring 
kvaliteten i arbeten, egna och andras, får eleverna möjlighet att utveckla en bättre förståelse 
för vilka kvalitativa skillnader som kan finnas mellan olika arbeten menar de. Dessutom får 
eleverna en förståelse för om, och vad, de kan göra för att utveckla sina egna arbeten vidare 
(s.9). 

”Didaktikens grundläggande frågor syftar[…] till att identifiera den undervisning som pågår 
för att i ett nästa led kunna förbättra den” (Berg, 2011:12). Att göra denna reflektion som 
lärare efter eller under pågående undervisning gör det möjligt att förändra och kanske 
förbättra undervisningen menar Berg. Berg (s. 15) menar vidare att detta är ett led av den 
formativa bedömningen som vävs in i varje undervisningstillfälle som en hjälp, både för 
elever och lärare att föra undervisningen framåt mot det förutbestämda målet. Didaktik kan 
förenklat beskrivas som något som svarar på vad som ska undervisas och hur det ska 
undervisas, dessutom brukar man ta med frågorna varför det som ska undervisas ska 
förmedlas samt vem som ska undervisa, samspelet mellan lärare och elev i undervisningen.  
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Avsnittet Tidigare forskning är en sammanfattning av vad formativ bedömning är, vilka 
nyckelstrategierna är som sägs vara nyckeln i tillämpningen av formativ bedömning och hur 
lärare kan jobba med denna bedömningsform med sina elever. I min undersökning ska jag 
nu se om det praktiska arbetet med bedömning stämmer överens med ”hur det borde vara” 
enligt den normativa litteratur som finns i ämnet, för att se om det är formativ bedömning 
lärarna tillämpar. Jag har inte hittat någon forskning om hur lärare i årskurs 1 arbetar med 
formativ bedömning varför min undersökning är relevant. I min undersökning har jag valt att 
se hur den formativa bedömningen kan tillämpas på elevernas läs- och skrivinlärning, som är 
en väsentlig del av undervisningen i årskurs 1 och grunden för all vidareutbildning. Genom 
att beskriva grunden i läs- och skrivinlärningen visar jag vad jag avser undersöka att lärarna 
tillämpar sin bedömning på. 
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3. Metod 

I det här avsnittet lyfter jag fram vilken metod jag väljer för att få svar på mina frågor, hur jag 
gör mitt urval, vilken datainsamlingsmetod jag använder mig av samt proceduren, hur jag 
genomför min studie. Jag diskuterar även hur studien tar ställning till de forskningsetiska 
principerna samt förklarar hur reliabilitet och validitet bearbetas. 

 

3. 1. Metodval 

Jag har valt att utföra kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1 på lågstadiet 
för att ta reda på hur de anser att de använder sig av bedömning med sina elever under 
höstterminen. Med kvalitativa menas de egenskaper, erfarenheter, beteenden som någon 
anser sig uppleva avseende vissa handlingar (Starrin & Svensson, 1994:56). Jag avser alltså 
titta på de erfarenheter lärarna har av bedömning under höstterminen i årskurs 1 på 
lågstadiet. Kvalitet är den betydande karaktären eller kännetecknet hos någonting och alla 
empiriska, erfarenhetsmässiga, fenomen är kvalitativa (s. 21).  

Då jag intervjuar lärare får jag reda på hur lärarna anser att de jobbar med bedömning med 
sina elever. Under intervjuerna spelar jag in de respondenter som godkänner det samt att 
jag för anteckningar över svaren jag får, vilka jag, under analysavsnittet, sammanställer och 
analyserar för att ta reda på hur den formativa bedömningen fungerar i praktiken i dessa 
olika klasser på de olika skolorna. Enligt Kvale (1997:32) kan man via kvalitativa intervjuer få 
en förståelse för ämnen som står den intervjuade nära och ur den intervjuades eget 
perspektiv. Denna intervjuform kan liknas vid ett vardagligt samtal, menar Kvale, men 
frågetekniken med en intervjuguide med mer öppna frågor är typisk för den här typen av 
intervjuer. Med hjälp av en intervjuguide, med förslag till frågor, orienterar den som 
intervjuar sig fram genom intervjun på ett halvstrukturerat sätt.  

 

3. 1. 1. Metoddiskussion   

För att få svar på mina frågor i denna undersökning har jag valt att använda mig av 

kvalitativa intervjuer som ska hjälpa mig att förstå hur respondenten upplever ett visst 

fenomen. Med hjälp av mina intervjuer vill jag ta reda på hur ett antal lärare anser att de 

använder sig av bedömning i årskurs 1, svenskundervisningens läs- och skrivinlärning. För att 

inte färga lärarnas åsikter har jag valt att prata om bedömning som sådan och inte blanda in 

begreppet formativ. Detta för att låta lärarna tänka fritt och begrunda hur de bedömer 

elever under deras dagliga arbete. Jag vill ”se” hur/om den formativa bedömningen används 

i praktiken och inte hur de tror att jag vill att den ska användas.  

Genom frågor från min intervjuguide låter jag lärarna berätta om hur de anser att de jobbar 
med bedömning i vardagen. Jag har även möjlighet att ställa följdfrågor till mina 
respondenter för att eventuellt få dem att utveckla sina svar. Denna metod ger mig alltså 
möjlighet att förstå hur lärarna tycker att de arbetar med bedömning i vardagen i 
svenskundervisningens läs- och skrivinlärning i årskurs 1. Eftersom jag har arbetat fram en 
intervjuguide (se bil.3) utifrån min inledande frågeställning i syftesavsnittet känner jag ett 
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stort hopp om att kunna få svar på samtliga frågor. Jag har även lämnat utrymme i min 
intervjuguide för att kunna ställa uppföljande frågor på de svar jag får, för att respondenten 
ska få förtydliga eller berätta mer om någon händelse eller metod som jag eventuellt kan 
tycka är av intresse för min undersökning. Efter att samtliga intervjuer är gjorda 
sammanställer jag svaren jag får och analyserar dem för att se hur vanlig den formativa 
bedömningen är för lärarna under höstterminen i årskurs 1 på lågstadiet. 

 

3. 2. Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2004:7-14) finns det fyra forskningskrav att tänka på när man ska 
inleda en forskning. Syftet med dessa forskningskrav är att ge stöd för forskarens egna 
tankar och kunnande genom ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt. Dessa fyra 
forskningskrav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att meddela deltagare i forskningsprojektet 
om syftet med undersökningen, deltagarens roll samt vilka villkor som gäller för deltagaren. 
Samtyckeskravet är till för att deltagare ska kunna bestämma om de vill vara med i en 
undersökning eller inte. Om deltagaren är under 15 år, eller om undersökningen är av etisk 
karaktär ska vårdnadshavare tillfrågas. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter 
på deltagare ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet till sist talar om att uppgifter om deltagare endast får användas i 
forskningssyfte. I insamlandet av mitt material har jag arbetat utefter samtliga punkter och 
dessutom meddelat respondenterna att jag arbetar utifrån dessa regler enligt 
Vetenskapsrådets forskningsetik. 

 

3. 3. Urval 

Då mitt arbete utförs mot slutet av höstterminen, när lärare i allmänhet har mycket att 
slutföra innan terminen ska avslutas, och lite tid till sådant som kan störa deras 
planeringstid, har jag relativt kort tid på mig att genomföra mina intervjuer. Dessutom 
behöver jag tid på mig att läsa in mig på ämnet, så att jag kan skapa den intervjuguide som 
mina intervjuer kommer att utgå ifrån. Av hänsyn till det valde jag endast fyra skolor att hitta 
respondenter på till intervjuerna. Trots att jag var ute i god tid att ta kontakt med samtliga 
fyra skolor tog det tid för läraren på den fjärde skolan att svara på min förfrågan om 
deltagande som respondent. Efter ett knapphändigt svar och sedan frånvaro av respons från 
den fjärde skolan, valde jag att koncentrera mina intervjuer till de tre skolor där jag fått god 
respons och helt avhänga den fjärde skolan från min lista med respondenter. När det 
kommer till valet att utföra min studie på lärare till elever i årskurs 1 och så tidigt som under 
höstterminen, tycker jag att det är intressant att undersöka om bedömningen eller 
avsaknaden av bedömningen av formativ karaktär kan påverkas av att eleverna inte har 
hunnit så långt i sin läs- och skrivutveckling. Min undersökning går dock inte så djupt i själva 
läs- och skrivutvecklingen utan riktar sig främst mot att undersöka om formativ bedömning 
förekommer i undervisningen under läs- och skrivinlärningsprocessen. Eftersom de lärare jag 
intervjuar ska förbli anonyma i enlighet med forskningsetiken kommer jag att benämna dem 
som lärare 1, lärare 2 och lärare 3. De tre lärarna jobbar i tämligen lika stora klasser sett till 
elevantal. 
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3. 4. Datainsamlingsmetod 

Genom kvalitativa intervjuer av tre lärare på olika skolor tar jag reda på om och hur formativ 
bedömning används i praktiken, under höstterminen i årskurs 1, i svenskundervisningens läs- 
och skrivinlärning. Enligt Starrin & Svensson (1994:157) rymmer kvalitativa metoder ”goda 
möjligheter till både vidsynthet och djupsinthet”, fördomsfrihet och förmåga till inträngande 
tänkande och analys, och jag vill uppnå både vidsynthet och djupsinthet när jag utför mina 
intervjuer. Jag vill med mina intervjuer få fram hur lärare talar om att de jobbar med 
bedömning och hur de ser att deras bedömning leder eleverna framåt mot ett, för eleverna, 
synligt mål. 

 

3. 5. Reliabilitet och validitet 

Enligt Kvale (1997:213) avser reliabilitet forskningsresultatens karaktär; reliabilitet är ett 
mått på hur starkt eller pålitligt ett test eller experiment är, det vill säga trovärdigheten. 
Vidare anser Kvale att validitet förhåller sig vara en granskning och kvalitetskontroll av det 
som avser mätas (s. 213). ”Reliabilitet hänför till resultatets konsistens och validitet till om 
en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att undersökas” (s. 85). Med hjälp 
av min intervjuguide undersöker jag lärarnas tal om hur de jobbar med bedömning. 
Intervjuguiden har jag arbetat fram för att få svar på om bedömningen är formativ samt att 
få svar på mina frågeställningar från syftesavsnittet.  

Mitt forskningsarbete vilar på både reliabilitet och validitet eftersom jag genom mina 
intervjuer mäter hur lärare talar om bedömning med eleverna och svaren talar om just hur 
de anser att de jobbar med bedömning i årskurs 1 på lågstadiet, i svenskundervisningens läs- 
och skrivinlärning. Trovärdigheten bakom svaren syftar till reliabiliteten och analysen av 
svaren mäter validiteten, om jag fått svar på det jag avsåg få svar på. 

 

3. 6. Procedur 

Jag tog kontakt med de olika lärarna som jag ville utföra min intervju med genom mail, och 
förklarade där att jag ville intervjua dem angående hur de bedömer eleverna i årskurs 1 i 
svenskundervisningens läs- och skrivutveckling. Tre av fyra lärare var som jag tidigare nämnt 
positiva till en intervju, medan den fjärde ville veta mer om vad intervjun skulle handla om. 
När jag förklarade att det var en intervju som skulle fokusera på hur lärare arbetar med 
bedömning av eleverna under svenskundervisningens läs- och skrivinlärning/utveckling fick 
jag ingen mer respons därifrån. Jag valde därför att endast intervjua de tre lärare som ville 
bli intervjuade och tog bort den fjärde från min lista med respondenter.  

Jag lät mina respondenter bestämma en tid vi kunde träffas, och det löste sig väldigt bra 
utan att någon tid krockade med en annan. Intervjuerna blev bokade under två dagar, med 
en intervju ena dagen och de övriga två dagen efter. Jag besökte varje respondent på dess 
arbetsplats och lät dem bestämma var vi skulle sitta, för att göra det så avslappnat som 
möjligt för dem. Trots det gav varje respondent ett nervöst intryck vid vårt möte. Jag 
förklarade ännu en gång vad min intervju skulle handla om och berättade att de när som 
helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. Varje respondent skrev under ett 



FRIDA S AHLM 
F-3 HT 15 

FORMATIV BEDÖMNING 

 

18 
 

medgivande att bli intervjuad, och där står även att jag arbetar utifrån forskningsetikens fyra 
forskningskrav. Varje intervju tog mellan 45 minuter och 1 timme att genomföra.  

 

3. 6. 1. Intervjudiskussion 

Min första respondent, lärare 1, gav ett lätt nervöst intryck när vi först träffades. Hen var lite 
stressad och ville ha mina frågor framför sig och absolut inte bli inspelad, trots att jag 
försäkrade att det bara var jag som skulle lyssna på inspelningen efteråt för att lättare kunna 
dokumentera och analysera allt i efterhand, och sen genast radera inspelningen när jag hade 
använt materialet. Mina frågor hade jag tänkt använda som ett stöd, men att ha möjligheten 
att fånga upp ett svar och utveckla det med hjälp av följdfrågor. Nu blev det så att hen läste 
mina frågor tillsammans med mig och svarade ibland på flera av dem i ett svep. Jag blev till 
en början rädd att det skulle ”skada” intervjun då jag inte fick möjlighet att ställa några 
följdfrågor, men det visade sig att lärare 1 hade mycket att berätta om sitt arbetssätt så 
intervjun flöt på bra ändå. Trots att intervjun inte blev som jag hade tänkt mig, känner jag 
mig ändå nöjd med svaren jag fick och tycker att jag fick svar på de frågor jag från början ville 
få svar på. Jag kan dock inte helt utesluta att i och med att lärare 1 såg frågorna framför sig 
kan det vara så att hen ”färgades” av frågorna och svarade det hen trodde att jag ville istället 
för vad hen faktiskt jobbade med. Det går inte att utesluta att lärare 1 kan, med hjälp av att 
se mina frågor samlade på pappret, ha kopplat att det var just den formativa bedömningen 
jag sökte finna i svaren.  

Respondent nummer två, lärare 2, gav ett lugnare intryck, trots att hen också var lite nervös 
till en början. Hen gick med på att jag spelade in vårt samtal vilket gjorde att jag kunde 
slappna av lite mer och bara föra stödanteckningar under intervjun. Med hjälp av min 
intervjuguide kunde jag föra ett samtal kring bedömning och komma med följdfrågor och be 
om vidareutveckling av de svar jag ville veta mer om. Trots att lärare 2 inte såg mina frågor 
kan det såklart även här vara så att hen kunde koppla mina frågor till den formativa 
bedömningsformen.  

Min tredje respondent, lärare 3, var också ganska nervös i inledningen men även där fick jag 
spela in vårt samtal och kunde därför ägna mig åt att bara föra stödanteckningar och fånga 
upp svaren jag fick mycket lättare. De första frågorna jag ställde fick jag nervösa svar på, 
men efterhand gick intervjun bättre och jag kunde be min respondent utveckla sina svar och 
jag kunde föra ett samtal utifrån den intervjuguide jag har arbetat fram. Jag kan såklart inte 
utesluta att även lärare 3 kunde fånga upp att det var den formativa bedömningen jag sökte 
finna i svaren på i mina frågor. 

 

Jag har i det här avsnittet svarat på vilken metod jag har valt för att få svar på mina frågor, 
hur mitt urval har gått till, vilken datainsamlingsmetod jag har använt mig av samt 
proceduren, hur jag har genomfört min studie. Jag har även diskuterat hur studien tar 
ställning till de forskningsetiska principerna samt förklarat hur reliabilitet och validitet 
bearbetats. Dessutom har jag diskuterat hur intervjuerna löpte. 
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4. Resultatanalys 

Genom en kvalitativ analys av mitt insamlade material söker jag identifiera och bestämma 
den formativa bedömningen där jag tittar på hur den har använts av lärarna. Genom de fem 
strategierna, tydliggöra mål, synliggöra lärandet, återkoppling, eleverna som lärresurser för 
varandra och att ta ansvar för sitt eget lärande, som ligger som modell för formativ 
bedömning, analyserar jag lärarnas svar. I analysen av svaren ser jag om intervjuerna har 
svarat på min inledande frågeställning. 

Enligt Starrin & Svensson (1994:21) söker en kvalitativ analys, företeelse, egenskap och 
innebörd i det insamlade materialet. Målet med denna analys är att identifiera de fem 
nyckelstrategierna och se om de tre ledorden går att läsas av genom användandet av de 
olika strategierna. Som jag skrivit tidigare har Woolfolk & Karlberg (2015:39) som 
uppfattning att lärare bör ta hänsyn till att barn utvecklas olika fort. De menar att en del 
barn som börjar i årskurs 1 kan befinna sig i det preoperationella stadiet och ”utvecklar 
gradvis användningen av språket och förmågan att tänka symboliskt”, medan andra barn kan 
befinna sig i nästa stadie, det konkret-operationella, och ”förmår lösa konkreta, praktiska 
problem på ett logiskt sätt”. I min analys tittar jag därför även på om intervjuerna med 
lärarna på något sätt visar att hänsyn togs till elevernas olikheter, trots att det inte finns med 
som en klar fråga, för att det är en del i arbetet med läs- och skrivinlärningen.  

 

4. 1. Analytiska kategorier  

Jag tar i min analys hänsyn till de fem strategierna för formativ bedömning när jag analyserar 
lärarnas svar från intervjuerna för att se hur lärarna talar om att de tillämpar bedömning i 
praktiken under läs- och skrivinlärningen i årskurs 1. Jag tittar även på de tre ledorden 
synlighet, delaktighet och ansvar, för att se om de kan ses tydligt i det dagliga arbetet hos 
lärarna. Jag utför även min analys med hjälp av den frågeställning jag hade under rubriken 
syfte. Utifrån svaren jag får efter intervjuerna med respektive lärare, söker jag finna om och 
på vilka sätt formativ bedömning används i praktiken.  

Jag utför min analys på en lärare i taget för att urskilja de olika företeelserna, ledorden, 
nyckelstrategierna och syftets frågeställning hos var och en av lärarna. Jag diskuterar även 
resultatet från min undersökning och drar en slutsats utifrån mitt resultat. 

 

4. 1. 1. Intervjuerna 

Lärare 1 är 58 år och har arbetat som lärare i 34 år. Huvudämnena är svenska upp till årskurs 
9 samt matematik. Lärare 2 är 44 år och har arbetat som lärare i 13 år. Huvudämnena är 
svenska, SO och bild upp till årskurs 7. Lärare 3 är 49 år och har arbetat som lärare i 11 år. 
Svenska, matematik, SO och NO upp till årskurs 6 hör till utbildningen för lärare 3. 
 

Min första respondent, lärare 1, berättade att hen bedömer elevers läsinlärning på hur 
eleven ljudar ord, läser korta ord, långsamt, med visst flyt, med flyt. Hen bedömer hastighet 
på läsningen, om eleven läser orden rätt, fel eller gissar sig till orden. Om eleven har visst flyt 
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eller flyt bedöms förståelsen av texten. När eleverna blir mer och mer säkra på läsningen får 
de göra en egen bedömning där de kryssar för på en utvärdering om de känner sig säkra eller 
osäkra på olika delar med läsningen, såsom ”Jag kan läsa och förstå texterna”. Det som är 
svårt att bedöma är läsförståelsen anser lärare 1. ”Det är svårt att läsa mellan raderna, så 
det är svårt att se om eleverna förstår texten de läser” säger lärare 1. Många öppna 
diskussioner kring texterna, där inget är fel och där ”tokiga tankar” uppmuntras, öppnar upp 
fantasin hos eleverna och gör att de vågar prata, vilket är viktigt för att kunna bedöma 
elevernas läsförståelse anser lärare 1. Löpande talar lärare 1 med eleverna vad som krävs av 
dem, vad de förväntas lära sig. Direkt efter läxor, under lektioner, i direkt anslutning till en 
uppgift, vid elevens plats eller enskilt berättar lärare 1 för eleverna hur de ligger till med 
uppgiften och vad de kan förbättra. När jag bad lärare 1 att beskriva bedömningen av 
skrivutvecklingen påpekade hen att vid större arbeten är det lättare att se elevens förmågor. 
Där kan eleven visa att hen kan läsa en text, skriva en text och visa sin tankegång, kreativitet 
och förståelse för helheten. Genom självbedömningar, kamratbedömningar, både i grupp 
och två och två, utvecklas elevernas kunskaper och förmågan att förstå syftet med uppgiften 
menar lärare 1.  

Respondent nummer två, lärare 2, menar att hen bedömer eleverna hela tiden, dels hela 
klassen som en grupp och dels enskilt, när de läser veckans läsläxa för läraren tillexempel. 
Hen lyssnar på om läsningen går framåt, om eleven börjar kunna de flesta bokstäverna och 
får ett mer flyt i läsandet och talar om för eleven vilka förbättringar hen har gjort. Lärare 2 
brukar ha en planering som siktar på ett visst mål, men för att ta sig dit behöver eleverna 
göra kortare moment där de övar den förmåga som sen ska bedömas i slutet. Dessa korta 
moment bedömer lärare 2 för att se om hen behöver ändra sin planering lite utifrån 
elevernas individuella kunskapsnivåer. Hen bedömer det mesta i huvudet, men gör avstamp 
emellanåt där hen bedömer utifrån en mall, eller matris som ligger på skolans lärportal på 
internet. Där ligger tillexempel bedömningsmatrisen Nya språket lyfter som hen utgår 
mycket från i sin bedömning av elevers läs- och skrivutveckling. Via lärportalen kan hen 
också plocka ut olika mål som eleverna behöver arbeta mot. Dessa mål sätter hen upp på 
tavlan vid större arbeten och pratar med eleverna om målen och vad eleverna förväntas lära 
sig. Lärare 2 säger att hen kan se elevernas utveckling bland annat genom att de inte längre 
frågar lika mycket inför varje uppgift. Nu kan de flesta läsa sig till vad de ska göra, ibland 
genom en lätt gissning, men oftast kan de förstå vad de ska göra utan att fråga hela tiden. 

Min tredje respondent, lärare 3, gör alla sina planeringar utifrån läroplanen och kollar av 
eleverna i efterhand mot de mål som står där. Hen anser att bedömningar är svåra, men att 
skrivinlärningen är lättare att bedöma än läsinlärningen. Eleven kan ju läsa en text utan att 
förstå innehållet, vilket är svårt att se menar lärare 3. Hen pratar inte så mycket med 
eleverna om målet med undervisningen. ”Eleverna är för små än för att ta till sig det” säger 
hen. Ibland, när de gör något större arbete berättar hen målet för eleverna, vad de förväntas 
lära sig under arbetets gång, men vissa saker är för svåra att förklara så då låter hen bli att gå 
in på det i förväg. Det brukar lösa sig efterhand ändå menar hen. Lärare 3 brukar dock sätta 
sig med en elev i taget och gå in på skolans lärportal för att visa eleven dess egna färdigheter 
och vad som behöver förbättras för att nå de kunskapsmål som är satta för eleven. Att 
elevernas läs- och skrivutveckling går framåt märks när de kan skriva det jag säger istället för 
det jag skriver åt dem på tavlan och när de får ett mer flyt i sina texter när de läser säger 
lärare 3.  
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4. 2. Analys av lärares praktiska arbete med bedömning 

Lärare 1 anser att hen ger eleverna tydliga mål i sin undervisning och visar en tydlig väg fram 
till målet. Hen motiverar eleverna med elevnära texter och förklarar varför varje steg är 
viktigt och vad de i förlängningen kommer att kunna göra med hjälp av varje steg de tar. 
Genom självbedömningar får eleverna kryssa för om de är säkra eller osäkra på olika delar i 
undervisningen. Tillsammans med motivation från läraren om varför de ska lära sig det samt 
vilken nytta de har av det, synliggörs lärandet för eleverna och de får förståelse för vad det 
är de ska lära sig och varför de ska lära sig det. Lärare 1 ger eleverna återkopplingar efter 
varje läxa, i direkt anslutning till en uppgift, ibland vid elevernas egen plats, ibland enskilt. 
Emellanåt efterfrågar lärare 1 även återkoppling hemifrån, efter en läsläxa tillexempel. 
Eleverna kamratbedömer varandra, fungerar som lärresurser för varandra, efter muntliga 
framställningar genom att säga tre bra egenskaper och en som kan förbättras. De 
kamratbedömer även varandras berättelser genom att titta om de har en början, en 
handling och ett slut, vilket kan vara svårt såhär i början innan de har lärt sig att skriva och 
läsa så bra menar lärare 1. Kamratbedömningarna kan ske i grupp eller två och två säger 
lärare 1. Genom samarbete lär de av varandra menar lärare 1, vilket de gör när de läser för 
varandra, skriver tillsammans och diskuterar saker med varandra i grupp eller två och två. 
Genom elevernas självbedömningar tar de också ansvar för det egna lärandet och rättar till 
det som behöver rättas till samt svarar ärligt på frågorna om de är säkra eller osäkra på en 
uppgift. Om de är osäkra hittar vi tillsammans vägen till hur de ska förstå uppgiften och klara 
av den menar lärare 1. 

Jag kan i svaren jag fått av lärare 1 tyda att hen använder sig av formativ bedömning i sitt 
arbete med eleverna. Alla fem strategier finns representerade i lärarens sätt att arbeta med 
läs- och skrivundervisningen. Lärare 1 använder sig av denna bedömningsform dagligen och 
har gjort så under många år förstår jag på hens sätt att prata om och beskriva hur hen alltid 
har jobbat så här. Nu har lärare 1 dessutom hittat ett bra läromedel säger hen glatt som 
stödjer sättet hen arbetar på. Lärare 1 har medvetet valt att arbeta med formativ 
bedömning redan i årskurs 1. Eftersom samtliga av de fem strategierna finns representerade 
i det vardagliga arbetet hos lärare 1 är de tre ledorden synlighet, delaktighet och ansvar en 
tydlig del i arbetet hos lärare 1.  

Genom att gå tillbaka till frågorna jag hade i studiens syfte ska jag nu se om intervjuerna har 
svarat på min frågeställning. Jag utför min analys på en lärare i taget. 

Hur uppfattar lärare 1 att hen talar om bedömning med eleverna? 

Lärare 1 talar mycket med eleverna om bedömning då det handlar om självbedömningar (jag 
är säker - osäker), kamratbedömningar (tre bra saker och en som kan förbättras), samt när 
det gäller vad eleven ska kunna och hur eleven ska göra för att lära sig det. Läsförståelsen är 
svår att bedöma anser lärare 1. Genom många öppna diskussioner kring texterna, där inget 
är fel och där ”tokiga tankar” uppmuntras, öppnas fantasin upp hos eleverna och det gör att 
de vågar prata, vilket underlättar i bedömningen av elevernas läsförståelse. Det är lärarens 
uppgift att se till att klassrumsklimatet är öppet och tillåtande, där det inte finns några 
dumma frågor och alla törs säga och tycka vad de vill. Direkt efter läxor, under lektioner, i 
direkt anslutning till en uppgift, vid elevens plats eller enskilt berättar lärare 1 för eleverna 
hur de ligger till med uppgiften och vad de kan förbättra. Att våga visa och diskutera sina 
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arbeten tillsammans med varandra är viktigt för att formativa bedömningar ska fungera på 
ett bra och utvecklande sätt anser Heyer & Hull (2015:21). 

Hur anser lärare 1 att hen visar för eleven målet för undervisningen? 

Lärare 1 motiverar eleverna med elevnära texter och förklarar varför varje steg är viktigt och 
vad de i förlängningen kommer att kunna göra med hjälp av varje steg de tar. Detta medför 
att lärandet synliggörs för eleverna och de får en förståelse för vad det är de ska lära sig och 
varför de ska lära sig det. Lärare 1 talar löpande med eleverna vad som krävs av dem och vad 
de förväntas lära sig.  

Hur anser lärare 1 att bedömningen utvecklar elevens kunskaper? 

Lärare 1 anser att det är lättare att se elevens förmågor vid större arbeten. Där kan eleven 
visa att hen kan läsa en text, skriva en text och visa sin tankegång, kreativitet och förståelse 
för helheten. Genom självbedömningar, kamratbedömningar, både i grupp och två och två, 
utvecklas elevernas kunskaper och förmågan att förstå syftet med uppgiften menar lärare 1. 

 

Lärare 2 talar inte alltid om målet för undervisningen utan bara när det handlar om ”större 
arbeten” såsom temaarbeten säger hen. Då berättar hen vad de ska jobba med och vad 
eleverna behöver visa att de kan när arbetet är färdigt. När det handlar om läsning brukar 
lärare 2 berätta hur eleverna ska göra för att bli goda läsare och varför de behöver lära sig 
bokstäverna. Min personliga tolkning av svaret från lärare 2 är att läsningen är själva målet 
och att lära sig bokstäverna är vägen dit. Men det är för självklart för lärare 2 att hen inte 
ens tänker på det som ett tydligt mål. När eleverna har haft läsläxa sitter lärare 2 enskilt med 
varje elev och lyssnar när eleven läser för hen. Då ger lärare 2 återkoppling på läsningen och 
talar om vilka förbättringar eleven har gjort sen förra gången och vad eleven kan öva extra 
på inför nästa läsläxa. Läsläxan har eleverna i olika nivåer utifrån hur de ligger till med sin 
läsning. Ibland kan en elev få en för svår nivå på sin läsläxa, men då brukar eleven själv säga 
till att det är för svårt säger lärare 2. Detta tolkar jag som en självbedömning av den egna 
kunskapsnivån. Eleverna är medvetna om att de är bra på olika saker och tycker inte att det 
är konstigt att den som är bra på att läsa behöver öva extra på att klippa säger lärare 2 och 
menar att i de stunderna blir lärandet synligt för eleverna. Men ibland övar de på bokstäver 
genom att spela ett spel till exempel och då märker de inte ens att de lär sig säger lärare 2. 
Ibland läser eleverna upp sin text som de har skrivit för varandra. Då brukar kamraterna ge 
små tips att tänka på för att utveckla texten. I denna stund blir det en fråga om 
kamratbedömning, då eleverna hjälper varandra att utveckla sin text.  

Lärare 2 verkar inte använda sig av formativ bedömning i samma utsträckning som lärare 1 
gör, men jag anser dock att hen använder denna bedömningsform lite då och då i praktiken. 
Hen berättar att kamratbedömningar och tydliga mål kommer att presenteras när eleverna 
har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling, i en högre årskurs. Hen poängterar att 
eleverna inte har hunnit så långt än i sin läs- och skrivutveckling så därför har de inte arbetat 
så aktivt med bedömningar än. Ledorden synlighet, delaktighet och ansvar är inte lika 
närvarande i arbetet hos lärare 2 som de var hos lärare 1. Dock kan jag se att eleverna 
förstår vad de ska göra och varför när läraren berättar varför de ska lära sig läsa tillexempel. 
Dessutom förstår jag att eleven tar ansvar för sitt eget lärande vid tillexempel läsläxan, så att 
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de får rätt nivå att läsa och delaktigheten visar sig bland annat när de ger varandra tips för 
att förbättra en uppgift. 

Hur uppfattar lärare 2 att hen talar om bedömning med eleverna? 

Lärare 2 talar med eleven om bedömningar efter en läsläxa tillexempel, när eleven läser 
texten för läraren. Då kan läraren förklara för eleven vad eleven har utvecklat och vad eleven 
behöver öva mer på. Eleverna får även göra självbedömningar kring läsläxan och tala om när 
de tycker att de har fått en läxa ur en för svår nivå. Dessutom förekommer 
kamratbedömningar där eleverna ger små tips till varandra hur de kan utveckla sina arbeten. 
Lärare 2 har dock inte samma förhållningssätt till bedömningar som lärare 1 och talar inte 
om bedömningar i den meningen att hen eller eleverna faktiskt bedömer. Hos lärare 2 blir 
bedömningen gjord lite mer för lärarens skull, för att bli medveten om var eleven befinner 
sig i sin utveckling får jag uppfattningen om. 

Hur anser lärare 2 att hen visar för eleven målet för undervisningen? 

Lärare 2 brukar ha en planering som siktar på ett visst mål, men för att ta sig dit behöver 
eleverna göra kortare moment där de övar den förmåga som sen ska bedömas i slutet. Via 
lärportalen kan hen också plocka ut olika mål som eleverna behöver arbeta mot. Dessa mål 
sätter hen upp på tavlan vid större arbeten och pratar med eleverna om målen och vad 
eleverna förväntas lära sig. 

Hur anser lärare 2 att bedömningen utvecklar elevens kunskaper? 

Lärare 2 säger att hen kan se elevernas utveckling bland annat genom att de inte längre 
frågar lika mycket inför varje uppgift. Nu kan de flesta läsa sig till vad de ska göra, ibland 
genom en lätt gissning, men oftast kan de förstå vad de ska göra utan att fråga hela tiden 
säger lärare 2. Här har läraren använt en övergripande bedömning av elevernas 
läsutveckling, och genom det konstaterat att eleverna har börjat lära sig läsa och därför inte 
behöver fråga så mycket.  

 

Lärare 3 säger att hen endast berättar målet för undervisningen ibland. Hen brukar sätta sig 
enskilt med varje elev och berätta vad eleven kan och vad eleven behöver lära sig. Lärare 3 
planerar sina lektioner efter kursplanernas centrala innehåll och efter varje lektionspass gör 
hen en koll vad eleverna har tagit med sig från lektionen, (summativ bedömning - 
bedömning i efterhand). Eleverna är placerade i klassrummet så att en svag och en stark elev 
sitter bredvid varandra. Det gör att de brukar fråga varandra om hjälp istället för att hela 
tiden fråga läraren om hjälp. Den svaga kan hjälpa den starka då de är bra på olika saker 
säger lärare 3. Genom att placera eleverna som lärare 3 har gjort har hen sett till att 
eleverna kan hjälpa varandra för att underlätta lärarens arbete. Men detta är inte i någon 
större utsträckning ett sätt att göra eleverna som lärresurser för varandra. Dock kan eleverna 
ibland slippa vänta på att läraren ska få tid att komma och hjälpa till med en uppgift, om 
kamraten bredvid kanske kan hjälpa till med det istället. Lärare 3 brukar ofta prata om att 
texten ska flyta och visar hur en text som flyter låter och hur en text som inte flyter låter. En 
gång kom en elev och utbrast glatt ”Min text flöt jättebra idag!” säger lärare 3 och ler. 
Förtydligandet av hur en text som flyter låter gjorde denna elev medveten om sitt eget 
lärande, och lärare 3 har därmed synliggjort lärandet.  
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Jag anser dock att lärare 3 inte jobbar med formativ bedömning i praktiken då hen inte själv 
på ett medvetet sätt använder sig av de strategier som ingår i denna bedömningsform. 
Lärare 3 har själv sagt att hen tycker att bedömning är svårt och att hen ”kollar av elevernas 
kunskaper i efterhand”. Lärare 3 ägnar sig mer åt den summativa bedömningsformen, där 
bedömning sker i efterhand istället för under själva lärandet. Genom att kontrollera vad 
varje elev kan utefter läroplanernas centrala innehåll får lärare 3 en överblick hur eleverna 
ligger till i sin utveckling och vilka steg de har uppnått. Lärare 3 säger att ”eleverna är för små 
för att ta till sig allt vad mål och bedömningar handlar om. De har fullt upp med att lära sig 
alla bokstäver”. 

Hur uppfattar lärare 3 att hen talar om bedömning med eleverna? 

Lärare 3 brukar sätta sig med varje elev och prata om vad eleven kan och vad eleven 
behöver lära sig. Annars pratar lärare 3 inte om bedömning med eleverna. 

Hur anser lärare 3 att hen visar för eleven målet för undervisningen? 

Lärare 3 pratar inte så mycket med eleverna om målet med undervisningen, då eleverna är 
”för små” än för att ta till sig det anser hen. När de ska göra något större arbete brukar 
lärare 3 ibland berätta målet för eleverna, vad de förväntas lära sig under arbetets gång. 

Hur anser lärare 3 att bedömningen utvecklar elevens kunskaper? 

Lärare 3 menar att det märks att elevernas läs- och skrivutveckling går framåt när de kan 
skriva det läraren säger istället för det hen skriver åt dem på tavlan och när de får ett mer 
flyt i sina texter när de läser. 

 

Nyckelstrategier Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

1. Tydliggöra mål X / - 

2. Synliggöra lärandet X / - 

3. Återkoppling X X / 

4. Lärresurser för varandra X / - 

5. Ansvar för egna lärandet X / - 

X = Mycket  / = Viss del  - = Lite eller ingenting 

Här syns tydligt hur väl den formativa bedömningen används av var och en av lärarna i 
årskurs 1. Lärare 1 använder sig mycket av varje strategi, lärare 2 använder strategierna till 
viss del, medan lärare 3 inte har något uttalat formativt tankesätt. Arbetssättet som lärare 2 
använde sig av var inte lika formativt som i det dagliga arbetet hos lärare 1. Dock kunde jag 
utläsa av svaren jag fick, att det var till viss del formativt. Arbetssättet som lärare 3 ägnade 
sig åt var mer åt det summativa hållet konstaterade jag efter att intervjun var klar. 

Den formativa bedömningen kan som jag tidigare nämnt sammanfattas med tre ledord: 
synlighet, delaktighet och ansvar. Med elevernas delaktighet i undervisningen bidrar de till 
den demokratiska anda skolan ska vila på och genom att synliggöra målen för eleverna kan 
de lättare ta ansvar för sitt eget lärande (Lundahl, 2014:85-86).  
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Ledord Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

Synlighet X / - 

Delaktighet X / - 

Ansvar X / - 
X = Mycket  / = Viss del  - = Ingenting 

De tre ledorden synlighet, delaktighet och ansvar visar sig vara väldigt skilda hos dessa tre 
lärare. Hos lärare 1 syns de mycket i det vardagliga arbetet. Lärare 2 använder sig av en 
arbetsform där ledorden finns med till viss del, medan lärare 3 inte har med dessa ledord alls 
i sitt arbetssätt. Synligheten av målen är blandad hos lärarna för de här eleverna på olika 
skolor i årskurs 1. Lärare 1 talar mycket med eleverna om bedömning då det handlar om 
självbedömningar (jag är säker - osäker), kamratbedömningar (tre bra saker och en som kan 
förbättras), samt när det gäller vad eleven ska kunna och hur eleven ska göra för att lära sig 
det. Lärare 2 påpekar för eleven efter en läsläxa tillexempel, när eleven läser texten för 
läraren, vad eleven har utvecklat och vad eleven behöver öva mer på. Dessutom, vid större 
arbeten, sätter hen upp mål på tavlan och pratar med eleverna om målen och vad eleverna 
förväntas lära sig. Lärare 3 pratar inte så mycket med eleverna om målet med 
undervisningen, då eleverna är ”för små” än för att ta till sig det anser hen. När de ska göra 
något större arbete brukar lärare 3 ibland berätta målet för eleverna, vad de förväntas lära 
sig under arbetets gång. Delaktigheten och det egna ansvaret i undervisningen hos eleverna i 
årskurs 1 är lättare att få till vid större arbeten. Där kan eleven visa att hen kan läsa en text, 
skriva en text och visa sin tankegång, kreativitet och förståelse för helheten. Genom 
självbedömningar, kamratbedömningar, både i grupp och två och två, utvecklas elevernas 
kunskaper och förmågan att förstå syftet med uppgiften menar lärare 1. Eleverna hos lärare 
2 får göra självbedömningar kring läsläxan och tala om när de tycker att de har fått en läxa ur 
en för svår nivå. Dessutom förekommer kamratbedömningar där eleverna ger små tips till 
varandra hur de kan utveckla sina arbeten. För eleverna hos lärare 3 har jag svårt att urskilja 
någon delaktighet eller eget ansvar i undervisningen. När jag tittar på svaren jag har fått på 
mina intervjuer med lärarna ser jag att den formativa bedömningsformen inte är så stor i 
årskurs 1 på höstterminen hos två av de tre lärarna. Lärare 2 och 3 menar att ”eleverna är 
för små” för att arbeta aktivt med bedömningar såsom kamratbedömningar och 
självbedömningar. Lärare 1 däremot har jobbat med formativ bedömning under många år 
har jag förstått genom att tyda svaren, och därför faller det sig naturligt för hen att göra det 
även i årskurs 1. 

 

4. 3. Diskussion av resultat 

De tre ledorden synlighet, delaktighet och ansvar, de fem nyckelstrategierna tydliggöra mål, 
synliggöra lärandet, återkoppling, eleverna som lärresurser för varandra samt ta ansvar för 
det egna lärandet tillsammans med frågeställningen från avsnittet Syfte använde jag i min 
analys av svaren jag fick från lärarna efter de tre intervjuerna. Jag kunde efter analysen på 
min studie se att den formativa bedömningsformen inte är så stor i årskurs 1 på 
höstterminen hos de intervjuade lärarna. Lärare 1 använde sig av formativ bedömning i stor 
utsträckning i sitt vardagliga arbete, lärare 2 använde sig av formativ bedömning i viss 
utsträckning, medan lärare 3 inte använde sig av formativ bedömning alls. En fråga som slog 
mig var: Kan detta ha något att göra med de antal år de har arbetat som lärare, då lärare 1 
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har arbetat 34 år som lärare, medan lärare 2 och 3 har arbetat i 13 respektive 11 år som 
lärare?  

Lärare 1 använder sig av målinriktat lärande i sin undervisning. Hen motiverar eleverna med 
elevnära texter och förklarar varför varje steg är viktigt och vad de i förlängningen kommer 
att kunna göra med hjälp av varje steg de tar. Lärare 2 brukar ha en planering som siktar på 
ett visst mål, men för att ta sig dit behöver eleverna göra kortare moment där de övar den 
förmåga som sen ska bedömas i slutet. Dessa mål sätter hen upp på tavlan vid större arbeten 
och pratar med eleverna om målen och vad eleverna förväntas lära sig. Lärare 3 pratar inte 
så mycket med eleverna om målet med undervisningen, då eleverna är för små än för att ta 
till sig det anser hen. När de ska göra något större arbete brukar lärare 3 ibland berätta 
målet för eleverna, vad de förväntas lära sig under arbetets gång. En förutsättning för 
formativt arbete är enligt Heyer & Hull (2015:10) att eleverna har klart för sig vad målet med 
undervisningen är. Målet ska dessutom, enligt Heyer & Hull (s. 25) vara kopplat till 
läroplanen, vilket gör eleverna medvetna om vilka kunskapskrav de har att jobba mot. 
Eleven ska få veta vad den kan nu, vad som ska utvecklas, vad eleven ska lära sig, och hur det 
ska gå till att lära sig det. Detta var inte något genomgående hos de tre lärarna, utan syntes 
tydligast hos lärare 1, samt till viss del hos lärare 2. 

Balan & Jönsson (2014:9), anser som jag tidigare nämnt att genom att eleverna får diskutera 
kring kvaliteten i arbeten, egna och andras, får de möjlighet att utveckla en bättre förståelse 
för vilka kvalitativa skillnader som kan finnas mellan olika arbeten. Dessutom får eleverna en 
förståelse för om, och vad, de kan göra för att utveckla sina egna arbeten vidare. Vidare 
anser de att syftet med formativ bedömning behandlas både av en bedömning av 
undervisningen och hur den kan utvecklas och av elevens lärande och hur det kan främjas. 
Med andra ord handlar formativ bedömning om ett redskap för lärande, för både lärare och 
elever menar de. Det redskapet har lärare 1 tagit fasta på i sin undervisning och lärare 2 
använder sig av det till viss del. Lärare 3 däremot bedömer mest i efterhand, och därför är 
det den summativa bedömningsformen som tillämpas av lärare 3.  

Eftersom att barn utvecklas olika fort, och de ligger på olika nivåer i sin läs- och 
skrivutveckling redan när de börjar i årskurs 1, behöver läraren ta reda på var eleverna 
befinner sig och hur eleverna själva tänker och känner inför läsningen. Detta kan vara en 
orsak till att bedömningen ser olika ut på de olika skolorna. Elevernas kunskapsnivå och läs- 
och skrivutveckling kan skilja sig mellan skolorna men även inom varje klass. Lärare 2 var den 
enda som uttalat tänkte på att eleverna befann sig på olika kunskapsnivå. Hen berättade att 
hen har en planering som siktar på ett visst mål, men för att ta sig dit behöver eleverna göra 
kortare moment där de övar den förmåga som sen ska bedömas i slutet. Dessa korta 
moment bedömer lärare 2 för att se om hen behöver ändra sin planering lite utifrån 
elevernas individuella kunskapsnivåer. 

En reflektion jag har gjort efter att ha lyssnat på lärarna, är att eftersom eleverna arbetar 
mot mål i läroplanen som är ställda mot årskurs 3, kommer bedömningarna att öka 
successivt under de första tre åren i grundskolan. I början riktas fokus på att lära eleverna att 
läsa och skriva och efterhand som de lär sig kommer kraven och bedömningarna att öka. 
Eleverna kommer att bli mer och mer medvetna om vad som förväntas av dem och de 
kommer att kunna utföra egna bedömningar allteftersom. 
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4. 4. Slutsats 

Efter min analys av svaren på intervjuerna i min studie kunde jag se att den formativa 
bedömningsformen inte används i så stor utsträckning av lärarna på de här skolorna i årskurs 
1 på lågstadiet i svenska läs- och skrivundervisningen. Enligt lärare 2 och 3 är eleverna ”för 
små”, för unga, för att ta till sig dessa strategier som ingår i formativ bedömning. Lärare 1 
däremot arbetar aktivt med formativ bedömning i sin årskurs 1 och har arbetat med denna 
bedömningsform under flera år. Hen anser att det här är en bedömningsform som främjar 
elevers lärande och eftersom hen nu även har hittat ett läromedel som stödjer arbetssättet 
kommer hen att fortsätta arbeta efter denna bedömningsform. Lärare 2 menar att hen 
kommer att använda sig av kamratbedömningar och tydliga mål när eleverna har kommit 
längre i sin läs- och skrivutveckling, i en högre årskurs. Än är det för tidigt att arbeta aktivt 
med det anser hen, då eleverna fortfarande behöver lägga störst fokus på att lära sig läsa. 
Lärare 3 anser att bedömning är svårt överhuvudtaget och har lagt sin fokus på att 
kontrollera i efterhand att eleverna har nått de mål hen från början planerade att de skulle 
nå. 

 

I detta avsnitt har jag redovisat för vad som sades under intervjuerna, gått igenom resultatet 
av min undersökning och analyserat de svar jag har fått under mina intervjuer med lärarna. 
Jag har också dragit en slutsats utifrån mina resultat. 
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5. Diskussion  

Jag kommer i det här avsnittet diskutera resultatets konsekvenser för lärares didaktiska 
planering.  

 

5. 1. Resultatets konsekvenser 

Fridolfsson (2011:99) anser som jag tidigare nämnt att lärare i årskurs 1 behöver vara väl 
insatta i barns tidiga språkutveckling för att kunna förstå hur den påverkar 
läsutvecklingsförloppet hos eleverna. Genom att repetera olika uppgifter utifrån elevernas 
egna förutsättningar och färdigheter blir kunskapen mer befäst hos eleverna och de 
utvecklar en färdighet att så småningom utföra uppgiften på egen hand, vilket skapar 
förutsättning för elevernas läsinlärning (s. 100). Först när eleven har börjat läsa kan eleven 
förstå nyttan av, samt klara av att jobba med, självbedömningar och kamratbedömningar 
menar två av lärarna jag har intervjuat under den här studien, lärare 2 och lärare 3, vilket 
kan vara anledningen till varför de två lärarna inte använder sig av formativ bedömning i 
någon större utsträckning eller som i ett fall, inte alls. Det kan också vara så att de har valt 
bort den formativa bedömningen till förmån för en annan bedömningsform. Ingen av lärarna 
i studien var ålagda att använda sig utav den formativa bedömningen, utan det var upp till 
lärarna själva att välja den bedömningsform de kände sig mest bekväm med. 

Faktum är dock att bedömning under, istället för efter ett undervisningsmoment, kan hjälpa 
läraren att ändra riktning och nivå på undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och 
behov. Genom att kontrollera var eleverna står i sin kunskap kan läraren utforma 
undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå. En lärares bedömningsfärdighet är oerhört 
viktig för en utvecklad undervisningsskicklighet anser Lundahl (2014:72). Läraren måste 
kunna läsa av elevers kunskaper, förmågor och färdigheter samt se elevernas förståelse. I 
början av skolåren, när eleverna står inför utmaningen att lära sig läsa och skriva, kan det 
som lärare, kanske, vara lättare att enbart fokusera på själva inlärningsprocessen och låta 
bedömningen vänta. Eleverna ligger dessutom sannolikt på olika nivåer i sin 
inlärningsprocess, varför undervisningen behöver individanpassas Woolfolk & Karlberg 
(2015:39). Detta kan medföra att läraren anser sig ha för lite tid att fokusera på olika verktyg 
i bedömning och istället lägger all sin fokus på att hitta sätt att utveckla individanpassad 
undervisning. 

Formativ bedömning fungerar både som en bedömning av kunskap och lärande och som ett 
förtydligande över elevernas eget ansvar för lärande, genom tillexempel självbedömning, 
kamratbedömning och diskussioner. Den här bedömningsformen handlar i grunden om, 
anser Balan & Jönsson (2014:5), ”hur eleverna lär sig att lära och bli mer motiverade att 
prestera bättre i skolan”. Genom den formativa bedömningsformen kan läraren planera sin 
undervisning och använda sig av didaktikens frågor som handlar om vad som ska undervisas 
och hur det ska undervisas, varför det som ska undervisas ska förmedlas samt vem som ska 
undervisa, samspelet mellan lärare och elev i undervisningen (Berg, 2011:15). Tornberg 
(2009:66) talar om att genom kommunikation med andra elever och med läraren i 
klassrummet eller i andra sociala sammanhang ökar den språkliga kunskapen och 
färdigheten. Genom språket, när vi talar, läser och skriver, lär vi oss. Därför är läs- och 
skrivutvecklingen så viktig för varje enskild elev. 
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Betyg kommer till efter en summativ bedömning menar Lundahl (2014:161-163) och talar 
vidare om att genom betygens funktion blir eleverna tvungna att söka yttre motivation 
istället för den inre motivation som den formativa bedömningen strävar efter. Allt för stort 
fokus läggs på skolresultaten istället för på själva lärandeprocessen, lärandet blir ytligt och 
eleverna känner större stress och press att prestera. Med anledning av det känns den 
formativa bedömningen allt viktigare för att belysa själva lärandeprocessen och hjälpa 
eleverna att förstå vad och hur de lär sig, att synliggöra lärandet och se till att eleverna tar 
ansvar för det egna lärandet genom delaktighet och synlighet av lärandet menar Lundahl. I 
och med införandet av dagens målinriktade betyg argumenterades ”att målrelaterade betyg 
skulle kunna främja ett bättre arbetsklimat i skolan”, samt att de skulle ”harmoniera bättre 
med målstyrningen av skolan” (Lundahl, 2006:382). Detta tankesätt kräver en genomtänkt 
undervisning från lärarens sida med en medvetenhet i det didaktiska upplägget. Läraren 
behöver använda sig av didaktikens fyra grundprinciper, vad, hur, varför och vem, samt den 
formativa bedömningens fem strategier, tydliggöra mål, synliggöra lärandet, återkoppling, 
eleverna som lärresurser för varandra samt ta ansvar för det egna lärandet, för att uppfylla 
målstyrningen och få eleverna medvetna om sitt eget lärande menar Lundahl. Detta kan 
också sammanfattas i ledorden synlighet, delaktighet och ansvar som innefattar den 
formativa bedömningen, samt finns inskrivna i skollagen 4 § (SFS 2010:800 i Lundahl, 
2014:12). Den formativa bedömningen främjar elevers och lärares synlighet, delaktighet och 
ansvar och därmed förbättras lärandet anser Lundahl. 

De grundläggande frågorna i didaktiken, vad som ska undervisas och hur det ska undervisas, 
varför det som ska undervisas ska förmedlas samt vem som ska undervisa, samspelet mellan 
lärare och elev i undervisningen, syftar till att identifiera den pågående undervisningen för 
att i ett nästa led kunna förbättra den (Berg, 2011:12-15). Genom att ta stöd i didaktikens 
frågor inför varje undervisningstillfälle, fungerar den formativa bedömningen som en hjälp, 
både för elever och lärare, att föra undervisningen framåt mot det förutbestämda målet 
anser Berg (2011:15). Den bedömningsmatris som jag tidigare beskrivit (Fig. 1) bygger på de 
fem strategierna för bedömning för lärande. Med hjälp av denna matris ska det tydliggöra, 
både för eleven och läraren, var eleven befinner sig, vad målet med lektionen är och hur 
eleven ska ta sig till målet. Matrisen syftar till att hjälpa läraren i planerandet av lektionen 
och att synliggöra lärandet för eleven. Denna modell utgår från själva lärandet och inte i 
bedömningstekniken som sådan. Formativ bedömning stärker på det här sättet elevernas 
eget ansvar för lärande, genom tillexempel självbedömning, kamratbedömning och 
diskussioner. Att arbeta utifrån denna matris kan vara svårt i årskurs 1, under höstterminen, 
när eleverna håller på att lära sig att läsa och skriva, det är åtminstone vad lärare 2 och 
lärare 3 anser. Men jag ser i svaren jag fått från lärare 1 att det går att arbeta utifrån den 
formativa bedömningsformen tidigt i årskurs 1. Lärare 1 har tydliga mål i sin undervisning, 
motiverar eleverna med elevnära texter och förklarar varför varje steg är viktigt och vad de i 
förlängningen kommer att kunna göra med hjälp av varje steg de tar. Tillsammans med en 
motivation från läraren om varför de ska lära sig det samt vilken nytta de har av det, 
synliggörs lärandet för eleverna och de får en förståelse för vad det är de ska lära sig och 
varför de ska lära sig det. Lärare 1 ger eleverna återkopplingar efter varje läxa, i direkt 
anslutning till en uppgift, ibland vid elevernas egen plats, ibland enskilt. Eleverna 
kamratbedömer varandra, fungerar som lärresurser för varandra, efter muntliga 
framställningar genom att säga tre bra egenskaper och en som kan förbättras. Genom 
elevernas självbedömningar tar de också ansvar för det egna lärandet och rättar till det som 
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behöver rättas till samt svarar ärligt på frågorna om de är säkra eller osäkra på en uppgift. 
Lärare 1 anser att det är bra att börja tidigt för att få in eleverna i detta arbetssätt.  

Ingen av lärarna på skolorna var ålagda att arbeta med formativ bedömning. Det var upp till 
varje lärare att själv bestämma vilken bedömningsform som läraren kände sig mest bekväm 
med. Det finns ingenting som säger att formativ bedömning är den absoluta 
bedömningsformen, utan jag ville med min undersökning se om och i så fall hur den 
användes i årskurs 1. 

 

5. 2. Slutord 

Är det nu så att det är för tidigt med formativ bedömning i årskurs 1, på hösten, när eleverna 
är i början av sin läs- och skrivutveckling? Har lärarna själva valt hur de vill arbeta med 
bedömning, formativ/summativ, eller har det med lärarnas erfarenhet av bedömning i sig att 
göra? Det är svårt att svara på enbart utifrån mina resultat. Men faktum kvarstår, lärare 1, 
som har arbetat mer än 20 år längre än de övriga två lärarna använder sig aktivt av den 
formativa bedömningsformen i årskurs 1, under höstterminen, i svenskundervisningens läs- 
och skrivinlärning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRIDA S AHLM 
F-3 HT 15 

FORMATIV BEDÖMNING 

 

31 
 

Litteraturförteckning 

 

Balan, Andreia & Jönsson, Anders (2014). Bedömning för lärande – en vägledning utifrån 

aktuell forskning. Forskning i korthet 2014:2. Kommunförbundet Skåne. 

Berg, Elisabeth (2011). Läs- och skrivundervisning. Teorier, trender och tradition. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Black, Paul; Harrison, Christine; Lee, Clare; Marshall, Bethan & Wiliam, Dylan (2004). 

Working Inside the Black Box: Assessment for Learning in the Classroom. Phi Delta Kappan, 

Vol. 86, No. 1, september, ss. 9-21. 

Black, Paul & Wiliam, Dylan. (1998). Inside the black box – Raising standards through 

classroom assessment. London: GL assessment 

Fridolfsson, Inger (2011). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Heyer, Carolin & Hull, Ingeborg (2015). Formativ bedömning - konkreta exempel och 

metodiska tips. Stockholm: Natur & Kultur 

Klapp Lekholm, Alli; Norell, Jan-Olof; Olsson, Bengt; Pettersson, Astrid; Pramling Samuelsson, 

Ingrid; Pramling, Niklas & Ridderlind, Inger (2010). Bedömning för lärande – en grund för 

ökat kunnande. Forskning om undervisning och lärande, Nr 3. Stiftelsen SAF i samverkan 

med Lärarförbundet. 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lundahl, Christian (2012). Betyg och bedömning. I Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes 

(red.) Utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur AB, s. 387-400. 

Lundahl, Christian (2006). Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, 

modern och senmodern skola. Stockholm: Elanders Gotab 

Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Lundahl, Christian; Román, Henrik & Riis, Ulla (2010). Tidigt ute med sena betyg – sent ute 

med tidiga! Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och 

betygsättningen i Europa. Pedagogisk forskning i Uppsala, 157. Uppsala universitet: 

Universitetstryckeriet, Uppsala 2010-08-13. 

Myndigheten för skolutveckling (2003). Kunskapsbedömning – hur, vad och varför. Korp, 

Helena. Kalmar: Frizes.   

Phillips, D.C & Soltis, Jonas F. (2013). Perspektiv på lärande. Falun: Norstedts. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Edita. 



FRIDA S AHLM 
F-3 HT 15 

FORMATIV BEDÖMNING 

 

32 
 

Skolverket (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. 

Reviderad 2015. Stockholm: Edita. 

Skolverket (2016). 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-

bedomning-1.100681 (2016-02-12) 

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Tornberg, Ulrika (2009). Språkdidaktik. Kristianstad: Gleerups Utbildning AB. 

Vetenskapsrådet (2004). Codex : regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.uu.se  

Wilsson, Karin (2014) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam – 

en kort sammanfattning. Bedömning för lärande i Varberg. (2015-11-10)                                                                                   

URL http://bfl.varberg.se/wp-content/uploads/2014/10/Sammanfattning-av-Dylan-Williams-

Att-f%C3%B6lja-l%C3%A4rande.pdf 

Woolfolk, Anita & Karlberg, Martin (2015). Pedagogisk psykologi. Edinburgh: Pearson 

Education Ltd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-bedomning-1.100681
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-bedomning-1.100681
http://bfl.varberg.se/
http://bfl.varberg.se/wp-content/uploads/2014/10/Sammanfattning-av-Dylan-Williams-Att-f%C3%B6lja-l%C3%A4rande.pdf
http://bfl.varberg.se/wp-content/uploads/2014/10/Sammanfattning-av-Dylan-Williams-Att-f%C3%B6lja-l%C3%A4rande.pdf


FRIDA S AHLM 
F-3 HT 15 

FORMATIV BEDÖMNING 

 

33 
 

 

Bilaga 1.  

Mail till lärare inför en eventuell intervju. 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Frida Ståhlsten Ahlm och jag läser grundlärarprogrammet f-3 

på Uppsala universitet.  

Jag ska nu i höst skriva en uppsats som handlar om bedömning och hur det fungerar i 

praktiken i åk 1 i svenska läs- och skrivinlärningen. 

 

Jag undrar om jag får komma och intervjua Dig någon dag under hösten för att se hur du 

anser att bedömning fungerar i praktiken? 

 

Om det skulle vara ok så vill jag be Dig att läsa igenom och skriva under det medgivande för 

intervju som jag bifogat. Jag tar emot den lappen när vi ses i så fall. 

 

 

 

Var vänlig meddela mig så snart som möjligt om det är ok att jag kommer och intervjuar Dig, 

så att vi kan hitta en dag och tid som passar. 

 

Tack! 

 

Mvh Frida Ståhlsten Ahlm 
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Bilaga 2.  

 

  

 

 Medgivande till intervju 

 

 

Denna intervju kommer att handla om bedömning i svenskundervisningens läs- och 

skrivinlärning, hur det fungerar i praktiken. Svaren kommer sedan att analyseras och 

användas i min uppsats. Jag hanterar svaren på frågorna konfidentiellt. I min uppsats 

kommer du att vara helt anonym och endast nämnas som klasslärare. Mitt forskningsarbete 

vilar på forskningsetikens fyra forskningskrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket bland annat innebär att personuppgifter 

på deltagare ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem och att 

uppgifter om deltagare endast får användas i forskningssyfte.  

Medverkan är frivillig och intervjun kan avbrytas närhelst du önskar.  

 

 

Intervjuare: Frida Ståhlsten Ahlm 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen gällande intervjun och tillåter att svaren på frågorna 

används i uppsatsen.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn och datum 
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Bilaga 3. sid 1. 

Intervjuguide 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur bedömning fungerar i praktiken. Jag vill ta 

reda på hur lärare jobbar med bedömning i svenskundervisningens läs- och skrivinlärning i 

årkurs 1. Undersökningen vilar på följande frågeställningar: 

 

Hur talar läraren om bedömning med eleven? 

Hur visar läraren målet för undervisningen för eleven? 

Hur ser läraren att bedömningen utvecklar elevens kunskaper? 

 

Ålder:____________ 

Antal år som lärare:_____________ 

Vilka är dina 

huvudämnen?____________________________________________________________ 

 

 

Kan du berätta om ett tillfälle där du har bedömt en elev i åk 1 vad gäller läs- och 

skrivinlärningen? 

 

Såg du att din bedömning utvecklade elevens kunskaper att läsa och/eller skriva? 

Är det ofta lätt eller svårt att se att eleven utvecklas?  

Varför är det så tror du? 

 

Finns det något som är svårt att bedöma med hänsyn till läs- och skrivinlärningen? 

Varför är det i så fall svårt att bedöma det?  

Hur angriper du det svåra i din bedömning? 

 

I vilken situation skulle du kunna se elevens styrkor eller svagheter i läs- och 

skrivutvecklingen? 

Utvecka! 
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Bilaga 3. sid 2. 

 

Talar du med eleverna om bedömning av deras färdigheter?  

Hur, när och var gör du det i så fall? 

Direkt efter en uppgift, när eleven utför en uppgift, vid ett senare tillfälle? 

Vid elevens plats, enskilt i ett annat rum, gemensamt hela klassen? 

 

Använder du dig av olika verktyg i din bedömning av elever? 

Vilka verktyg? 

 

Bedömer eleverna varandra? 

 

Berättar eller visar du för eleverna vad målet med undervisningen är?   

Hur gör du det? Hur ofta?  

 

Märker du att eleverna lär sig och på vilket sätt märker du det i så fall?  

 

Tror du att eleverna kan hjälpa och lära av varandra i läs- och skrivsituationer? Hur? 

På vilket sätt påverkar det eleverna i deras utveckling? 

 

 


