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Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka hur grundskolelärare tänker och resonerar kring formativ 
bedömning med samt hur de förstår och uttrycker sig kring relationen mellan summativ och 
formativ bedömning. För att undersöka detta har studien använt sig av djupintervjuer av åtta 
lärare verksamma i grundskolans år 1-6 och har ett fenomenografiskt perspektiv. 
De tre frågeställningar som studien har använt sig av är: Vilka föreställningar om formativ 
bedömning har lärare i år 1-3?,  Vilka föreställningar om formativ bedömning har lärare i år 4-6 
och vilka likheter och skillnader i lärarnas föreställningar om formativ bedömning finns mellan de 
som arbetar i år 1-3 och de som arbetar i år 4-6? 
Resultaten visar att de intervjuande lärarnas föreställningar i stor utsträckning ligger i linje med 
vad forskningen säger kring begreppen. De uppfattar summativ bedömning som bedömning av 
ett specifikt kunskapsinnehåll vid en angiven tidpunkt, och formativ bedömning som 
återkommande bedömning med syfte att användas för att informera beslut om nästa steg i 
inlärningsprocessen mot elevens långsiktiga mål. Även om det finns variationer bland lärarna i 
hur de uttrycker sig så visar studien att den variation på informanternas svar som finns inte har 
ett samband mellan åldern på eleverna som de har.  
 
Nyckelord: Bedömning, Formativ bedömning, , Feedback, Grundskola, Fenomenografi. 
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Bakgrund 

Under 1800-talets slut och 1900-talets början identifierar Lundahl, (2011, s. 19-20) två 

strömningar inom progressivismen angående hur kunskapsbedömningen bör utformas och 

användas. Å ena sidan hittar vi Dewey som förespråkar bedömning som syftar till att förbättra 

lärandet genom kontinuerlig produktion av läro- och kursplaner som i sin tur uppställer mål som 

eleven bör sträva mot. Å andra sidan finner vi Edward Lee Thorndike som inriktade sig på att 

utveckla skolan genom metoder baserade på psykometriska kunskapsprov, mätningar av psykiska 

egenskaper, för att sedan analysera resultaten från dessa statistiskt. Thorndike fokuserar alltså på 

prov och betyg av elevernas prestationer som ger underlag för beslutsfattare att politiskt styra 

skolan. Thorndike förespråkade att skolan skulle fånga den beständiga förutsättningen att lära - 

vilket kunde användas som underlag för den politiska styrningen av skolan. Dewey däremot 

försökte mäta hur mycket eller väl en individ har lärt sig vissa bestämda saker och planera det 

pedagogiska arbetet utifrån det. Deweys linje har i högre grad än Thorndikes uppvisat goda 

pedagogiska resultat, men den lämpar sig sämre för att politiskt och administrativt styra skolan 

(Lundahl, 2011, s. 20-21). 

PISA-studien från 2013 visar i översikten att kunskapsresultaten i grundskolan sjunker inom 

de olika kunskapsområden, framförallt inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Även 

2015 fortsätter den negativa utvecklingen av kunskapsresultaten och i rapporten Skolverkets 

Lägesbedömning (2015) visar Fredriksson, Lindvert och Modin att det beror på sviktande 

kunskaper (Skolverket, rapport 421, 2015, s .8). Författarna rekommenderar att möta denna 

svårighet och utmaning med en undervisning som möter varje elev/individ och inte utgår från 

grupperingar i form av högpresterade elever och lågpresterade elever. Att möta varje elev innebär 

enligt författarna att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande.  

Läroplanen slår fast att genom utbildningen ska barn, unga och vuxna få möjlighet att inhämta 

och utveckla både kunskaper och värden. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Detta synsätt visar sig i läroplanen (LGR11, s. 14) genom formuleringarna 

 

Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och  

• organisera och genomföra arbetet så att eleven  
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– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga,  

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

I vetenskapsrådets rapport Svensk forskning om bedömning - en kartläggning (2010, s. 8) målar Forsberg 

och Lindberg upp en bild av begreppet bedömning. I introduktionen till rapporten argumenterar 

de för att den ökade grad av bedömning som är närvarande i nutidens svenska skola kan ses som 

ett uttryck för den ökade mål- och kvalitetsstyrning inom verksamheten. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv menar de att bedömning kan betraktas som ett av de system varigenom utbildningen 

signalerar vilken kunskap som är viktig samt hur kunskap bör uttryckas och kunnande kan 

kommuniceras. Vidare pekar  Forsberg och Lindberg (2010, s. 8-9) på att bedömningen, när den 

har blivit omvandlad till betyg och andra examina, även syftar till att skilja ut och selektera elever 

för olika karriärer och utbildningsvägar. På grund av detta dubbla syfte och att åsikterna går isär i 

frågan är det inte konstigt att bedömning som företeelse länge har varit föremål för debatt och 

föränderlighet. Svenska skolan idag är mål- och kunskapsrelaterad (Jönsson, 2011) vilket innebär 

att bedömningen syftar till att undersöka om eleverna når i förväg uppsatta kunskapsmål.  

I det inledande kapitlet av Bedömning för lärande beskriver Christian Lundahl (2011) hur den 

moderna kunskapsbedömningen utformades mot 1800-talets slut. Den har sina rötter i samhällets 

urbanisering och industrialisering där arbetsmarknaden krävde specialiserad och välutbildad 

arbetskraft. Utbildning som traditionellt varit färgad av humanistiska bildningsideal övergick mer 

till att ses som ett medel för att skapa framtiden. Progressivismen med John Dewey som främsta 

företrädare formulerade tanken att skolan skulle arbeta systematiskt, utvärdera arbetet och 

genomföra förändringar baserade på gjorda utvärderingar. Kunskapsbedömningar av olika slag 

har för progressivismen varit ett medel för att åstadkomma reformer och förändringar.  

Begreppet formativ bedömning har sedan slutet av 60-talet använts för att beskriva 

utvärdering som syftar till att förbättra den studerandes lärande. I Storbritannien användes 

begreppet formative assessment för att beskriva bedömning som skedde innan slutexamina, men 

termen blev endast sporadiskt föremål för närmare studier under 70- och 80-talen. När begreppet 

undersöktes användes definitionen till att endast avse formell bedömning som skriftliga prov som 

användes för att utforma framtida instruktioner. (William, 2014, s. 2). På senare tid har även 

begreppet bedömning för lärande blivit vanligare. (Leahy och William, 2009, s. 4) Black och 

William avgränsade (2009) definitionen av formativ bedömning till att gälla all form av 

bedömning, även informell, med  syftet att utgöra evidens som framtida beslut i nästa steg i 

undervisningen kunde baseras på för att göra undervisningen bättre.  
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Forskningsöversikt 

Det inledande arbetet med studien gjorde vi generella sökningar inom ämnet formativ 

bedömning i Google scholar, Uppsala universitetsbibliotekets katalog & Diva-portalens databas. 

De generella sökningarna bestod av begrepp som berörde formativ bedömning som exempelvis 

begreppen bedömning, assessment, formativ- och summativ bedömning, feedback etc. Detta 

gjorde att vi läste igenom ett antal uppsatser och avhandlingar som dök upp på de olika 

databaserna och då bildade vi oss en generell uppfattning. Vi upptäckte att vissa forskare återkom 

i flera uppsatser och avhandlingar och gick direkt till huvudkällan. Genom att flera av forskarnas 

resonemang var likartade så gav det oss en representativ överblick för den nuvarande erkända 

diskursen för vad som var relevant och mindre relevant att ha med i studien. Här nedan 

presenteras de forskare som vi har upplevt vara viktigaste för vår studie och inom de olika 

avsnitten som består utav formativ- och summativ bedömning, återskapning/feedback, 

kamratbedömning och självbedömning.  

 

Formativ- och summativ bedömning  

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student 

achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their 

peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be 

better, or better founded, than the decisions they would have taken in the 

absence of the evidence that was elicited. (Black, William, 2009 s. 9) 

Forskarna Black och William menar i det här citatet att en pedagog endast kan sägas arbeta 

formativt om hen inhämtar bevis på elevens kunskaper och att dessa bevis sedan används av 

lärare och elever för att informera valet av vad ett bättre nästa steg i inlärningsprocessen skall 

vara. Detta ställer sig i kontrast mot den summativa bedömningen, vilken syftar till att mäta, eller 

summera, en elevs nuvarande kunskaper, förmåga och förståelse vid en given tidpunkt. Summativ 

bedömning görs mot uppsatta mål eller kriterier och kontrollerar om eleven når eller inte når 

dessa. (Lundahl, 2012 s. 11)  

Formativ bedömning har en åtgärd kopplad till bedömningen vilken bidrar till att stärka 

elevernas förståelse och som ger strategier för hur uppgiften/koden skall lösas. Denna 

bedömning är ett sätt att utveckla nya strategier och modeller för att lösa uppgifterna men är även 

ett arbetssätt som bidrar till att undvika att misstag sker igen. Ett formativt arbetssätt tar sikte på 

och strävar mot elevernas långsiktiga mål (Harlen och James (1997, s. 367-377). Samtidigt menar 
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Harlen och James (1997, s. 367-377) att skillnader mellan formativ och summativ bedömning 

skapat problematik bland lärare, där de får svårt att uppfatta skillnader mellan begreppen för 

elevens eget arbete. Vidare menar de att summativ och formativ bedömning kan relateras till 

varandra eftersom de delar liknande karaktäristiska drag och att förväntningarna för vad 

begreppen innebär stämmer överens med deras positiva resultat. I artikeln Summative assesment: the 

missing link for formative assessment, menar Taras (2009, s. 65) på att det blir viktigt att ha en klar bild 

över vad definitionen formativ bedömning innefattar för att kunna ställa denna bedömningsform 

i relation till den summativa bedömningen. 

 

Återskapning/Feedback 

Tidigare har vi talat om att bedömning kan vara både formativ och summativ. Den summativa 

bedömningen är ett kontrollerbart sätt att se hur långt en lärandeprocess har kommit eller hur 

stor del av ett kunskapsmål som har uppnåtts vid en given tidpunkt, men ger ingen återkoppling 

till hur eleven skall ta sig vidare i sitt projekt (Jönsson, 2011, s. 87 och 169). Detta avsnitt 

kommer att tala om den formativa återkopplingen vilken Jönsson (2011, s. 17, och s. 170). 

beskriver som information som ges för att stärka och utveckla elevernas vägar för att nå sina 

långsiktiga mål, baserat på en tidigare bedömning.  Jönsson definition visar på vikten som läggs 

på lärarens förmåga att bedöma och återkoppla elevernas information för att stärka deras 

långsiktiga mål. (Jönsson, 2011, s. 87-88) och Lundahl, 2012, s. 127). Jönsson illustrerar även att 

återkoppling är ett väldigt effektivt sätt att påverka elevernas lärande, men att det finns många 

olika faktorer som kan påverka om utfallets effekt på eleven kommer vara stark eller svag, positiv 

eller negativ. Detta beror på vem som ger återkopplingen, något som naturligtvis skiljer sig från 

lärare till lärare, trots att innehållet är detsamma. Det kan även bero på när denna återkoppling 

ges, omständigheter kring situationen när återkopplingen ges samt hur återkopplingen är 

utformad. Eftersom elever har olika föreställningsvärldar som naturligt följer deras skiftande 

erfarenheter så har de olika sätt att ta till sig information som skiljer sig från andra individer. 

Elever känner sig även tryggare med vissa lärare och vissa situationer. I stora drag handlar det om 

att varje individ får en anpassad, konstruktiv återkoppling som hjälper eleven att prestera bättre 

till sina långsiktiga mål (Jönsson, 2011, s. 87-88). 

Hattie and Timperley (2007, s. 90-97) resonerar kring begreppet återkoppling genom att skapa 

en taxonomi av begreppet feedback i fyra kategorier.  

Den första kategorin feedback är sådan som behandlar hur väl en uppgift är genomförd 

exempelvis om uppgiften är korrekt eller inkorrekt. Läraren kan till exempel säga att ett arbete 

om andra världskriget behöver mer information om freden i Versailles. 

Den andra kategorin behandlar feedback på processen och strategierna som eleven använder 

sig av för att genomföra uppgiften. Eleven kan ha kört fast eller har svårigheter att förstå hur hen 

skall fortsätta med uppgiften och läraren belyser olika strategier för att hen skall kunna fortsätta 
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att genomföra uppgiften. Läraren kan exempelvis säga att en elev behöver redigera sin text så att 

den följer kriterier som de har gått igenom tidigare och på så sätt bli mer överskådlig och lättläst. 

Kategori tre är självkorrigering och avser feedback som eleven behärskar att ge till sig själv 

under arbetet. Läraren undervisar eleverna att tillägna sig språk och metakognitiva strategier som 

de på egen hand kan använda för att analysera sitt eget lärande metakognitivt. Metakognition, 

enligt Nationalencyklopedins definition (2016-01-28), innebär en medvetenhet om eller en 

förståelse av den kunskap man har. Denna förståelse kan komma till uttryck antingen genom en 

effektiv användning av kunskapen eller genom en förmåga att beskriva den. När eleverna har 

erövrat dessa verktyg kan de korrigera sig själva (Lundberg, 2015-05-18).  

Den sista kategorin som används av Hattie och Timperley (2007, s. 96) är personlig feedback. 

Här finner vi feedback som ges som beröm eller kritik till en person som socialt samspel mellan 

läraren och eleven. Denna typ av feedback är inte kopplad till en uppgift. Exempel på denna typ 

av feedback kan vara ”vad duktig du är” eller ”bra ansträngning”. Denna form av feedback är den 

vanligaste formen och kan ge positiva effekter men den kan även få negativa efekter som att 

eleven tappar motivationen när hen får vad hen upplever vara negativ kritik. Hattie och 

Timperley (2007, s. 98-99) refererar även till studier som visar att den här typen av feedback kan 

få negativa konsekvenser för lågpresterande elever när de hör sina högpresterande klasskamrater 

lovordas utan att få liknande beröm själva. 

Lundahl (2011, s. 127) illustrerar, även han, att det finns olika typer av återkopplingssätt 

kopplat till vad eleverna skall använda informationen till. Han sammanfattar forskningen genom 

att kategorisera tre synsätt, den överblickande, den diagnostiska, och den formativa 

bedömningen.  

Den överblickande synsättet innebär att bedömningen visar på att ett problem existerar men 

inte vad problemet består av, exempelvis om en elev misslyckas med att dividera 22/11 och 

elevens redovisning endast visar att eleven inte behärskar detta. Läraren kan endast bedöma att 

det finns ett problem, men kan inte avgöra vad problemet består av.  

Den diagnostiska synsättet på bedömningen visar på var svårigheten uppstår men den visar 

inte hur svårigheterna skall hanteras.  

Den formativa synsättet på bedömningen är en bedömning som har en åtgärd kopplad till 

bedömningen vilken bidrar till elevernas förståelse och som ger strategier för hur 

uppgiften/koden skall lösas. Denna bedömning är ett sätt att utveckla nya strategier och modeller 

för att lösa uppgifterna men är även ett arbetssätt som bidrar till att undvika att liknande misstag 

sker igen. Ett formativt arbetssätt tar sikte på och strävar mot elevernas långsiktiga mål, vilket 

nämnts av Jönsson i tidigare stycke. De två förstnämnda typerna av bedömning visar inte på 

någon utveckling i lärandet utan endast vad eleverna gjort fel, medan den formativa bedömningen 

ger en utveckling, en progression, för att nå undervisningens långsiktiga mål (Lundahl, s. 127-

128). 
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Samtidigt som han argumenterar varmt för den formativa bedömningen så framhåller Jönsson 

(2013, s. 88–92) att oavsett hur mycket läraren har anstängt sig för att anpassa sin återkoppling till 

eleverna så måste eleverna förstå den och tillämpa sig av den för att den skall ge någon resultat. 

Ifall eleverna inte behärskar att använda sig av den återkoppling de får av läraren så är det tom 

innehållslös information som de får och inte återkoppling. Med andra ord måste informationen 

tillämpas och göras användbar av eleverna för att den skall kunna kallas återkoppling. Med den 

ansatsen går Jönsson vidare och beskriver fyra faktorer som försvårar för eleverna så att de inte 

klarar av att tillämpa sig av återkopplingen. 

Den första är att återkopplingen inte upplevs som meningsfull av eleverna, vilket innebär att 

eleverna inte ser poängen med den. Återkopplingen kan för eleverna innehålla felaktig eller för 

lite information som syftar till att hjälpa dem vidare. Summativt orienterad bedömning och den 

information som eleverna själva kan utläsa från den saknar oftast en förklaring till vad resultatet 

betyder. Ifall informationen skall vara användbar så skall den som tidigare nämnts vara användbar 

för elevernas långsiktiga utveckling när liknande uppgifter dyker upp igen, annars har eleverna 

ingen användning av den. 

Den andra återkopplingen är att eleverna saknar strategier för att utnyttja sin återkoppling. 

Liksom i tidigare paragraf illustrerar Lundahl (2011, s. 127-128) hur svårigheter kan uppstå för 

eleven när de ska använda den diagnostiska bedömningen, men till skillnad från den första 

faktorn kan eleverna inte kan använda sig av återkopplingen då svårigheter sker när eleven inte 

förstår vilken strategi hen skall använda för att tillämpa återkopplingen på sitt framtida arbete. 

Läraren måste undervisa sådana strategier exempelvis genom att eleverna får tala om sin 

återkoppling och vad man kan göra åt det som har lyfts fram i grupper, i klassen eller mellan 

läraren och eleven etc.  

Den tredje faktorn är att eleverna inte förstår sin återkoppling. Det kan vara att eleverna har 

svårigheter med att läsa vad läraren har skrivit eller sagt, att det är för svårt språk eller att det är 

för slarvigt skrivet. Detta går att lösas med hjälp av exempelvis att förenkla språket, anpassa det 

till elevens föreställningsvärld eller användning av bilder. Det kan även vara bra att läraren 

använder sig av muntlig återkoppling med eleven som komplement. 

Den sistnämnda faktorn är att eleven allt som oftast endast fokuserar på betyg/poäng/nivåer. 

Elever kan fokusera mer på slutbedömningen och se det som målet med sitt arbete snarare än att 

försöka lära sig från arbetets process. Även om den vanligaste förväntningen bland eleverna är att 

få betyg på sina prestationer så att de kan jämföra sig med andra så innebär detta inte att läraren 

skall möta dessa förväntningar eftersom de flesta jämförelser av summativa bedömningar kan ha 

en negativ effekt på lärandet. En alternativ förklaring är att eleverna vill ha utvärderingen, men att 

den skall vara snabb, specifik, detaljerad, individualiserad - helst vill de att läraren skall tala direkt 

om för eleverna vad de skall göra. Detta för att det skall uppnå slutprodukten snabbt och lätt då 

sådana instuktioner inte utmanar elevernas förmåga och genererar något lärande. Följderna med 

detta är att eleverna riskerar att inte utveckla någon metakognitiv självkorrigering och att lärandet 
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istället reduceras till att slaviskt reproducera det läraren sagt. Följderna av elevernas jämförelse av 

sina resultat kan bli att de elever som får dåligt betyg/omdömen får negativa effekter på sin 

självbild och självförtroende, vilket gör att dessa elever inte känner sig engagerade, motiverade 

och nödvändiga av att ta till sig återkopplingen i undervisningen. Medan elever med 

högpresterande betyg/omdömen faller i samma spår genom att dessa elever känner sig vara på 

rätt riktning betygmässigt och därmed inte bry sig om återkopplingen från läraren för att uppnå 

de långsiktiga målen. Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna själva tror sig vilja ha 

som omdöme inte alltid är förenligt med syftet med det omdöme som läraren tillämpar. 

Återkoppling man ger eleverna ska kräva att de engagerar sig i informationen de får för att kunna 

uppnå de slutgiltiga målen (Jönsson, 2013, s. 109-117 och Lundah,l 2011, s. 127-12 

Lundahl (2011, s. 129 och Thompson och Williams (2006, s. 5) nämner avslutningsvis att 

återkoppling bör vara frekvent. Med frekvent återkoppling menas att den skall vara 

framåtsyftande (se, långsriktade mål i tidigare paragraf) och ske ”minute by minute”, ”day by 

day”. Genom att bedömningen skall ha någon effekt i lärandet är det viktigt att återkoppling 

integreras i undervisningen och sker kontinuerligt. Ett exempel ges ifrån Lundahl: 

”Everything students do such as conversing in groups, completing seatwork, answering 
questions, asking questions, working on projects, handing in homework assignments – 
even sitting silently and looking confused – is a potential source of information about 
what they do and do not understand. The teacher who is consciously using assessment to 
support learning takes in this information, analyzes it, and make instructional decisions 
that adress the understandings and misunderstandings that are revealed. In this approach, 
assessment is no longer understood to be a thing or an even (such as a test or a quiz): 
rather, it becomes an outgoing, cyclical process that is woven into the minute-to-minute 
and day-by-day life in the lassroom (2007, s. 129, Citat taget från Thompson och 
Williams, 2007, s. 5)”. 

Kamratbedömning 

I tidigare paragraf talade vi om hur informationen från bedömningen bör ges som återkoppling 

till eleverna för att dessa potentiellt ska nå de långsiktiga målen. Vi talade även om att 

återkopplingen kan ha flera risker. Återkoppling kan riskera att bli monologisk, slavisk etc och 

även om eleverna försöker ta till sig informationen och utnyttja den så är det inte alltid det lyckas. 

Detta på grund av bl.a. att eleverna saknar strategier, inte förstår den eller inte vet varför den skall 

tillämpas och detta kan få till följd att eleverna tappar intresset och motivationen för lärandet. För 

att intressera och motivera eleverna är det viktigt att involvera eleverna i sitt egna utnyttjande av 

bedömningsprocessen. Detta genom att exempelvis låta eleverna bedöma varandras texter och ge 

respons på dem. För att själva kunna genomföra bedömning måste eleverna vara medvetna om 

kriterier som bedömningen skall ske utifrån. En viktig del av lärarens arbete blir därmed att 

tydligt ge eleverna en förståelse av dessa kriterier eftersom de är verktygen för att kunna nå de 

långsiktiga målen (Jönsson, 2013, s. 109-117 och Lundahl, 2011, s. 127-129). 
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Lundahl (2011, s. 138) stärker denna slutsats genom att ge tre exempel där kamratbedömning 

har enorma fördelar.  

1. Genom att eleverna bedömer andras arbeten/uppgifter förbättrar de sin egen förmågor att 

bedöma sitt eget arbete/uppgifter.  

2. Elevernas föreställningar och referensramar är närmare varandras än lärarens och därmed 

utgör det att deras resurser och referenser blir bättre krokar att hänga upp ny information på. 

Lärarens referenser kan vara nog så korrekta, men sällan lika relevanta för eleverna. (Langer s. 35-

37).  

3. Elevernas metakognitiva förmåga av själva lärandet stärks när de bedömer andra arbeten. 

Exempel på kamratbedömning kan även ses i Bedömning för lärande där Lundahl (2011 s. 

138-139.) talar om att arbeta med checklistor för att främja lärandet genom kamratbedömning. 

Med checklistor avsers att varje elev har en checklista med olika specifika punkter som uppgiften 

ska granskas utifrån. Innan uppgiften lämnas in till läraren skall eleverna bedöma varandras 

uppgifter med hjälp av sina checklistor och se i vilken utsträckning som uppgiften tagit hänsyn till 

checklistan. Det viktiga för eleverna är kommentera vilka styrkor och svagheter som den 

bedömda uppgiften har i bedömningspunkterna och inte binärt se om de är uppfyllda i arbetet 

eller inte. 

Ett annat exempel på potentiellt fördelaktig kamratbedömning är att läraren ger alla elever 

samma uppgift som har flera potentiella lösningar. Genom att eleverna individuellt löser 

uppgiften kommer det uppstå flera olika lösningar då deras föreställningsvärld och kognitiva 

förmåga skiljer sig från varandra. Sedan kan de ta del av varandras lösningar och bedömningar 

och få varierande kvaliteter på olika lösningar för framtida uppgifter för att nå de långsiktiga 

målen. Genom att arbeta på detta återskapningssätt utvecklas deras kognitiva förmåga och 

strategier för att nå långsiktiga målen (Jönsson 2013, s. 110 och Lundahl, 2011, s. 138-139). 

Det finns även nackdelar som forskare nämner med kamratbedömning bl.a. att bedömningen 

kan bli alltför subjektiv för att tjäna undervisningen. Oftast finns det sociala grupperingar inom 

en klass och det finns en tendens att skapa överdrivet positiv bedömning för nära vänner och 

överdrivet negativ för andra (Beckett och Volantes, 2011, s. 248-252).  

Jönsson (2013, s.115) talar om att till en början kan det vara känsligt att ge återkoppling till 

någon annan eftersom mottagaren oftast känner sig att den är riktad mot en själv och den blir för 

personlig. Att i början ta bedömningen i helklass eller ha anonyma bedömningar kan vara ett 

hjälpmedel för att lära eleverna att inte ta det allt för personligt och riktat mot en själv. Jönsson 

(2013, s. 113-114) illustrerar även ett annat riskmomment. Flera lärare undviker att arbeta med 

kamratbedömning eftersom eleverna sammanfattar återkoppling med summativa omdömen, 

genom att eleverna sätter betyg på varandras prestationer. 

Som slutpunkt talar många forskare att det är svårt att se det man själv har gjort från ett 

övergripande perspektiv eller utomståendes perspektiv (andras ögon), därför menar många 

forskare att kamratbedömning kan vara ett mellansteg till självbedömningen. Genom 
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kamratbedömningen får man engagera sig, utveckla styrkor och förmåga i uppgifter och arbeten 

där man får formulera återkopplingen åt andra. Däremot behöver man inte ha ett personligt 

engagemang i uppgiften då det är svårare att se svagheter och styrkor i sitt eget arbete då det blir 

för personligt. Men genom att bedöma varandra uppgifter kan eleverna få en syn på sina egna 

kvaliteter, styrkor och förmågor i sina egna uppgifter (Jönsson, 2013, s. 110-111). 

Självbedömning 

Att få återskoppling från kamrater och att kunna ge återkoppling till andra elever är ett mellansteg 

till att lära sig om självbedömning. Att bedöma andras uppgifter har goda förutsättningar att ge 

eleven en insyn på sina egna kvaliteter, styrkor och förmågor i sina egna uppgifter. Lärares 

återskapning har väldigt positiv effekt för eleverna lärande. Däremot illustrerar Jonsson (2013, s. 

123-124) att studier visar på att denna positiva effekt kan komma att försvinna ifall läraren slutar 

att ge återkoppling. Anledningen är att eleverna saknar självständighet i sitt lärande och brister i 

sin förmåga att bedöma sig själva, vilket i sin tur riskerar att leda till att eleverna blir beroende av 

läraren. Först när dessa elever kan självbedöma sitt eget lärande kan de dra nytta av den positiva 

återkopplingsseffekten och samtidigt sluta vara i beroende av läraren (Harlen, 1997 s. 372 och 

Jonsson, 2013, s.123-124). Men vad innebär egentligen självbedömning?  

Enligt Jonssons (2013, s. 123 och s. 126) tolkning av självbedömning, innebär det att eleverna 

bör lära sig att bedöma och ge sig själva återkopplingen på liknande sätt som läraren skulle ha 

bedömt. Vilket betyder att eleverna behöver bedöma sitt arbete i förhållande till de mål och 

kritierier som ställts. Som vi tidigare har nämnts av Hattie och Timperley handlar det om att 

läraren i sin undervisning ger eleverna orden och de metakognitiva strategierna för att kunna på 

egen hand analysera sitt eget lärande metakognitivt. När eleverna har erövrat dessa verktyg kan de 

korrigera sig själva. Jonsson avgränsar sin användning av begreppet självbedömning genom att 

definiera om vad det inte innebär. Han tar upp att elever kan exempelvis lära sig att poängsätta ett 

prov så som de tänker att läraren skulle göra, utan att de inte förstår varför (2013, s. 125). 

Hattie och Temperley (2007, s. 93-95) strukturerar även självbedömning utifrån två 

katergorier: självvärdering och självförvaltning. Med självvärdering menar Hattie och Timperley 

(2007, s. 93-96) elevens förmåga att bedöma och värdera deras egna förmågor, kunskapstillstånd 

och kognitiva stratergier genom en rad olika självövervakningsprocesser. Däremot är 

självförvaltning ett sätt för läraren att övervaka elevens beteendemönster, genom att planera, 

korrigera deras misstag och använda sig av planerade strategier för att klara av uppgiften. Först 

när eleverna behärskar att ha ett metakogitivt tänkande över deras egna bedömning, så kan 

eleverna självbedöma och självkorrigera sin förståelse, kunskap, och strategier för att klara av 

uppgiften, uppfylla kriterier och för att nå de långsiktiga målen. 

Många forskare utgår ifrån ett antagande att elever inte kan ta ett objektivt 

självbedömningsperspektiv men William (2005) menar att det är en invändning som bara håller 

om vi diskuterar summativ självbedömning. William exemplifierar detta med att framhålla det 
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orimliga i att elever skall skriva sina egna slutbetyg. Han behandlar självbedömning i en formativ 

kontext och hans poäng är att självbedömning har potential att förbättra elevens inlärning, inte 

att den alltid leder till korrekt (summativ) bedömning. William (2005) stärker detta med exempel 

från ett projekt där lärare tränades i att ge elever verktygen till självbedömning. Projektet pågick 

under 20 veckors tid. Eleverna fick till en början uppgifter av läraren att välja bland och exempel 

på olika kriterier och mål som kan användas för att nå upp till sina självbedömningsmål. Med 

tiden började läraren att ge elever uppgifter som låg närmare elevernas idéer och försökte få 

eleverna att bedöma sina kriterier mer objektivt och mer noggrant. Vid projektets slut 

genomfördes en summativ bedömning av elevernas kunskaper, vilket även jämfördes med en 

kontrollgrupp av elever som inte hade undervisats i detta arbetssätt. Båda grupperna visade en 

förbättring av sina kunskaper över perioden, men eleverna som hade undervisats genom ett 

formativt självbedömande arbetssätt uppvisade nästan dubbelt så stor förbättring av antalet 

korrekta svar på provet. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare i grundskolan tänker och resonerar kring formativ 

bedömning. För att göra detta utgår därmed arbetet ifrån den fenomenografiska ansatsen. Själva 

ordet fenomenografi är ett sammansatt ord sprunget ur orden fenomenon och grafia.  

Fenomenon härstämmar ifrån det grekiska verbet fainesthai och betyder att visa sig, eller det 

uppenbara och kan visa sig på olika sätt som är avhängigt vårt och att det även kan visa sig som 

något det inte är men som vi kan skapa oss en förståelse för och tro att något är på ett vis, 

exempelvis: “Vi kan t ex uppfatta att månen är en självlysande himlakropp, dvs att dem avger ett eget sken. I 

själva verker förhåller det sig ju så, att månens sken endast är reflekterat solsken” (Kroksmark, 1987, s226-

227). Grafia härstämmar också från grekiskan och betyder att beskriva i ord eller i bild eller en 

uppfattning av något/någon. Detta visar på att dessa ord tillsammans söker inte efter hur 

någonting är utan hur den enskilde personen förstår hur någonting kan vara (Kroksmark, 1987, s. 

227)  

Det fenomenografiska begreppet är därmed ett didaktiskt och pedagogiskt sätt att beskriva hur 

olika människor uppfattar olika företeelser och fenomen på skiftande sätt (Kroksmark, 1987, s. 

224). Morton och Booth (1997, s. 82 ff.) stärker detta synsätt genom att nämna att en persons 

uppfattning om och erfarenhet av en företeelse eller fenomen uppfattas och förstås föränderligt 

genom tid, rum och sammanhang/situation (Kroksmark, 1987, s225).  

Vidare illustrerar Kroksmark (1987, s. 225 och 227) att fenomenografin är en 

forskningsmetodisk ansats. Metoden inte intresserar sig för vad någonting objektivt är utan 

försöker förklara hur en företeelse förstås utifrån ett mänskligt synsätt. Detta innebär att förstå 

hur något visar sig för människor i stunden, där en individs uppfattning kommer att skilja sig från 

andra beroende på  tid, rum och sammanhang.  

Denna studie använder det fenomenografiska perspektivet för att undersöka hur lärare i 

grundskolan tänker och resonerar kring formativ bedömning. För att kunna göra detta måste 

undersökningen ta sin utgångspunkt hur olika lärares förståelse, uppfattningar och erfarenheter 

uttrycks kring fenomenen formativ bedömning. Begreppen och diskursen behandlas oftast från 

forskningens syn och och inte vad andras människors uppfattningar är. Morton och Booth (1981, 

s. 181 ff.) kategoriserar fenomenografins människosynsätt i första och andra ordningen. Första 

ordningen tar sin utgångspunkt hur forskaren bedriver forskning av det som är intresse för hen 

och studerar även hens uppfattning om forskningsobjektet. Den andra ordningen syftar till att 

undersöka andra människors uppfattningar kring ett fenomen. 

Undersökningen kommer att utgå ifrån den andra ordningen för att kunna få lärarnas 

uppfattning kring fenomenet och för att kunna besvara syftet. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur lärare i grundskolan tänker och 

resonerar kring formativ bedömning. Studien intresserar sig även för om lärarnas uppfattningar 

skiljer sig mellan årskurserna 1-3 och årskurserna 4-6 . Genom en fenomenografisk ansats vill vi 

placera och jämföra flera lärares föreställningar kring formativ bedömning.     

 

För att besvara syftet utgår detta arbete ifrån tre frågeställningar: 

1. Vilka föreställningar om formativ bedömning har lärare i år 1-3? 
2. Vilka föreställningar om formativ bedömning har lärare i år 4-6?  
3. Vilka likheter och skillnader i lärarnas föreställningar om formativ bedömning finns 

mellan de som arbetar i år 1-3 och de som arbetar i år 4-6? 
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Metod 

Tillvägagångssättet för denna studie presenteras i detta avsnitt. Där vi även redovisar för vilken 

metodval som valt, vilken vaiditet och reliabilitet forskningen haft, de olika forskningsetiska 

aspekterna som varit relevanta att ha i åtanken när man intervjuar, vilka urval som varit relevanta, 

själva genomförande och bearbetningen av forskningen som gjorts och även den 

fenomenografiska analysen.  

Metodval  

Eftersom studien söker svar på syftet, hur lärare i grundskolan tänker och resonerar kring 

formativ bedömning, så kommer detta arbete att utgå ifrån en respondentintervju inom genren 

samtalsintervju vilken ger utrymme för interaktion mellan informanten (forskaren/intervjuaren) 

och respondenten (den intervjuade) (Essaiasson, 2012, s. 250 ff.). Uppsatsens syfte fodrar att 

specifika och kvalitativa frågor ställs, vilka ger lärarna mer utrymme att prata fritt utifrån deras 

föreställningsvärld. Detta är viktigt då det tydligare blottlägger respondentens uppfattningar, egna 

känslor och åsikter om ämnet och därmed möjliggör att sätta sig in i deras föreställningsvärld och 

få en tydligare bild av hur hen tänker på fenomenet, (Essaiasson, 2012, s. 255 ff. och Kvale, 1997, 

s. 25). 

Innan intervjun kan äga rum är det viktigt att informaten kommer överens med respondenten 

om en gemensam plats, som är bekväm, att ha intervjun på. Detta för att respondenten ska känna 

sig trygg, bekväm och öppen för att kunna prata mer fritt och uttrycka sina känslor kring ämnet 

(Essaiasson, 2012, s 257). Därmed kommer samtalsintervjuerna att vara på en skola där lärarna 

känner sig bekväma, praktiskt underlättar intervjun och minimerar studiens anspråk av 

respondenternas tid.  

För att samtalsintervjun ska fungera på ett rikt sätt kommer intervjun att utgå från Kvales 

(1997, s. 117) halvstrukturerade intervjumetod där olika huvudteman och underteman tar form 

där olika relevanta frågor är skapade som utgångspunkter till samtalet (se bilaga 1).  

En halvstrukturerad intervju innebär att formen konstrueras med utgångspunkt i 

frågeställningar och strukturen ligger i olika huvud- och underteman. Med denna metod skapar 

en särskild struktur som är mer anpassningsbar till att ha en öppen konversation där följdfrågor 

är väsentliga för ett mer innehållsrikt samtal och även tillåter att frågornas form och ordningsföljd 

kan förändras för att följa upp svaren och berättelserna från respondenten (Kvale, 1997, s. 117). 

Anledningen till valet av denna metod är att skapa ett öppnare och mer innehållsrikt samtal där 

intervjuaren får ut mer av respondentens känslor, tankar och uppfattning kring ämnet. Detta är 

något som studiens syfte kräver då den är ute efter lärares föreställning om formativ bedömning i 

årskurs grundskolan årskurs 1-6 (Essaiasson, 2012, s. 264-265).  



 

 18 

Samtalsintervjun kan leda mot ett område som intervjuaren inte är införstådd kring, då 

konversationen är halvstrukturerad och skapad för ett ha ett öppet samtal. Detta eftersom 

respondenten med hög sannolikhet kan inneha en expertis inom ämnet. Det är därför viktigt att 

tänka på att intervjuaren är extra påläst kring forskningsdiskursen och teorierna för att veta vilka 

följdfrågor som kan och bör ställas (Kvale, 1997, s. 117).  

Intervjumallen är uppdelat i fem teman. Inledningsvis ställs uppvärmningsfrågor om 

personens uppgifter, vilket gör att att intervjuaren skapar kontakt med den informanten och kan 

upprätta en god stämning (Esaiasson, 2012, s. 265 och Kihlström, 2007, s. 52). Tema två handlar 

om bedömning och syftar till att ta reda på hur lärarna generellt uppfattar begreppet bedömning. 

Det tredje temat behandlar summativ bedömning vilket i kombination med det fjärde temat är ett 

sätt för denna studien att kunna jämföra hur lärarna uppfattar de olika bedömningarna och 

försöka se likheter och skillnader på användningen av dessa två fenomen. Det är även valt 

eftersom tidigare forskning (se bakgrund) poängterar att det svårt att tala om det ena fenomenet 

utan att beröra det andra fenomenet. Intervjuns fjärde tema behandlar generellt hur lärarnas 

åsikter och uppfattningar är kring formativ bedömning. Det femte temat består av ett undertema 

till det fjärde temat kring formativ bedömning och därmed går djupare in på lärares uppfattningar 

om specifika delar av formativ bedömning. De underteman som behandlas är feedback, 

kamratbedömning och självbedömning. 

Validitet och Reliabilitet  

Validitet sammanfattas av Esaiasson (2012, s. 57-58 och Stukat (2005, s. 126) till att vi kan mäta 

det vi vill mäta med hjälp av begreppsvaliditet vilket innebär att godtagbara teoretiska definitioner 

har valts och ställs emot godtagbara operationella indikatorer i studien.  

Studiens teoretiska definition är vilka föreställningar om formativ bedömning lärare har i 

årkurs 1-3, 4-6 och jämförelsen mellan dessa. För att undersöka detta behöver bästa operationella 

indikator utses. I studien har intervjuer av lärare valts för att kunna få deras syn på formativ 

bedömning. Intervjuerna består av en halvstrukturerad intervjumall med väl valda öppna frågor 

för att intervjuerna skall vara öppna för respondenterna och inte förledande vilket kan negativt 

påverka mätresultatet (Kihlström, 2007,  s. 232).  

Inom kvalitativa studier anses kommunicerbarheten vara ett mått på hur validiteten är, vilket 

innebär att läsarna skall förstå resultatet som presenteras. För att förtydliga resultat för läsarna 

gjordes valet att dela in resultaten i olika avgränsade kategorier och till dessa kategorier återföljs 

av en eller flera citat från respondenterna  med varierande längd. Upplägget görs framförallt för 

att få läsarna att förstå kategoriernas innebörd och redovisa var resultaten har slutletts från med 

citaten. Citaten väljs noggrant ut för att representera underlaget och samt att visa på det som mest 

sticker ut inom varje kategori (Kihlström, 2007, s. 164). 

För att undvika särskilda problem under intervjun och öka validiteten följde studien 

Kihlströms (2007, s. 231) tillvägagångssätt att använda flera pilotintervjuer som  träning innan de 
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riktiga intervjuerna påbörjas. Intevjumallen testades först på studiens författare och sedan på 

ytterligare en person utanför bekantskap för att inte påverkas av några värderingar. 

Intervjumallen hade kunnat testas på ytterligare under ett flertal tillfällen innan man påbörjar de 

riktiga intervjuer för att få maximal validitet och även reliabilitet, som kommer illustreras längre 

ner, men på grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet till detta.  

Ett annat sätt att öka validiteten på är triangulering, vilket innebär att man undersöker samma 

sak med flera tekniker som exempelvis observation och intervju, men vårt arbete använder sig 

inte av denna metod på grund av tidsbrist (Kihlström, 2007, s. 231) 

Reliabilitet beskrivs av både Kihlström (2007, s. 164) och Stukat (2005, s. 125) som 

trovärdigheten och förlitligheten till ens undersökning. Det vanligaste sättet att undersöka detta är 

att jämföra en studie med liknande studier och jämföra utfallet. Ifall det finns en relativ stor 

överensstämmelse i resultatet så innebär det att reliabilitet är väldigt god. Eftersom studien 

undersöker respondenternas föreställning och uppfattning så kan reliabiliteten fallera en aning då 

man aldrig kan veta säkert om respondenten verkligen kan kommunicera vad hen menar. 

Däremot intervjuas åtta stycken lärare vilket gör att reliabiliteten blir högre, eftersom flera svar 

kan jämföras med varandra och på så sätt blir resultaten mer pålitlig. 

För att stärka reliabiliteten användes inspelningsutrustning och anteckningar fördes under 

samtliga intervjuer. Detta gör att man under intervjutillfället kan koncentrera sig fullt ut på 

intervjun. I efterhand kan man då lyssna mer noggrant på de inspelade intervjuerna samt gå 

igenom sina anteckningar i sammanställningen av studien. Då kan misstag under intervjun 

upptäckas och kompenseras för. Det kan exempelvis handla om att vissa frågor har missats eller 

att intervjuaren har påverkat respodentens svar på något vis, genom att exempelvis att ställa 

missledande frågor (Kihlström 2007, s. 51) 

Slutligen nämner Esaiasson (2012, s. 64) att ifall man har god begreppsvaliditet tillsammans 

med en hög reliabilitet utgör det att man får en hög resultatvaliditet. Därför är det viktigt att både 

vara påläst om tidigare forskning, men även att kunna genomföra undersökningen på ett korrekt 

sätt samt redovisa resultatet av undersökningen på ett tillförlitligt och läsbart sätt.  

Forskningsetiska aspekter  

Forskning är något som hela tiden är i rörelse och utvecklar vårt samhälle både på den globala 

nivån och även på den lokala nivån. För att forskning ska vara vetenskaplig krävs det att 

forskningen ska bedrivas med hög kvalité och vara riktat mot väsentliga frågor. I genomförandet 

är det dessutom viktigt att forskningen inte påverkar individen eller samhället på ett sätt som är 

kränkande psykiskt eller fysiskt, vilket är något denna studie fokuserar noggrant på. Forskningen 

måste därför bedrivas på ett sätt där forskningskravet ständigt måste ställas gentemot individens 

integritet för att inte riskera att forskningen ska diskriminera individen på något sätt. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tar sin utgångspunkt från kravet att inte påverka 

individer psykiskt eller fysiskt. Dessa etiska forskningsprinciper är angelägna att känna till då 
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forskare (vi) har en moralisk skyldighet att följa etiska principer när en forskning genomförs 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Kraven har informerat genomförandet av denna studie till en väl 

förberedd metod och genom att etiska villkor inför interaktionen mellan intervjuaren och 

respondenterna har upprättats. 

Det finns fyra typer av forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka har följts i de genomförda samtalsintervjuerna. 

Informationskravet innebär att respondenten har rätt att veta vad hens medverkan syftar till. 

Intervjuaren informerar respondenten vad forskningen syftar till, vilken metod som används och 

hur genomförandet av studien kommer att gå till. Detta är viktigt att känna till för respondenten 

då hen får en klarare bild av sin roll i studien och inte känner sig kränkt. Informationen kan 

dessutom leda till att personen blir mer engagerad och motiverad att genomföra hela intervjun 

och tala djupare ifrån sina åsikter, känslor och uppfattning utifrån sin föreställningsvärld. Detta 

genomfördes innan samtalsintervjun påbörjades för att uppfylla det första kravet och för att 

respoenderna skall känna sig trygga och medvetna av sin roll (Vetenskapsrådet, 2002, s.6-8). 

I samband med att forskaren uppfyller informationskravet bör även samtyckeskravet uppfyllas 

innan undersökningen påbörjas. Samtyckekravet innebär att respondenten har själv rätt att delta i 

undersökningen eller inte och ifall denne inte är myndig måste man få vårdnadshavarens 

godkännande. Det är även viktigt att intervjuaren informerar att det är frivilligt att medverka och 

att respondenten när som helst kan avbryta samtalsintervjun. I den här undersökningen var 

samtliga informanter myndiga och inga vårdnadshavare behövdes kontaktas. Det var vår 

skyldighet som intervjuare är även att illustrera för deltagaren att själv välja hur länge och på vilka 

villkor hen vill medverka i samtalsintervjun och se till att informanten är medveten om att hen 

när som helst kan avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10). 

De två sistnämnda etiska kraven som Vetenskapsrådet förespråkar, konfidentialitetskravet  

och nyttjandekravet, gäller efter genomförd undersökning. Konfidentialitetskravet innebär att en 

person som vill vara anonym ska garanteras att så förbli. Personliga uppgifter eller detaljer som 

framkommer genom delaktighet i denna undersökning ska inte kunna visa på vem denna person 

är, speciellt inte för oberöriga personer innan studien publiceras. Det är även viktigt att 

tystnadsplikten följs och att inget kan ”läckas” ut. Studien kommer att följa tystnadsplikten under 

arbetet och respondentenna var även väl informerade om detta. Vidare informerades 

respondenterna att deras integritet kommer att tas hänsyn till och respondenten kommer att bli 

anonymiserad i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–12). 

Vetenskapsrådets fjärde krav, nyttjandekravet, innebär att insamlad data från denna forskning 

inte får användas får annat än forskningsändamål. Respondenternas identitet i studien ska förbli 

anonym och studien ska endast användas för vetenskaplig forskning.  
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Urval  

Denna studie syftar till att kartlägga lärares tankar och föreställningar och använder sig därför av 

ett fenomenografiskt perspektivtagande. Det fenomenografiska begreppet är ett synsätt som 

lämpar sig för att få fram hur människor uppfattar olika företeelser och fenomen olika, i studiens 

fall hur formativ bedömning uppfattas (Kihlström, 2007, s. 160. För att studiens skall kunna 

sägas använda sig av detta teoretiska perspektiv så lämpade sig samtalsintervjuundersökning av 

åtta stycken respondenter. Enligt Esiasson (2012, s. 155 och s. 159) bygger en 

samtalsintervjundersökning på att fånga upp människors föreställningar om olika företeelser man 

vill studera och att intervjun närmar sig deras tankevärldar om hur de uppfattar fenomenet 

formativ bedömning. För att ytterligare få fram respondentens känslor, tankar och uppfattningar 

på ett uttömmande sätt krävdes ett innehållsrikt samtal som är halvstruktuerat och avgränsat i 

olika huvud- och underteman. Esiasson (2012, s. 264-265) beskriver hur samtalsintervjuns form 

konstrueras med utgångspunkt i frågeställningar. Strukturen ligger i de olika huvud- och 

underteman som bildas av undersökarna. Intervjufrågeställningarna består övervägande av öppna 

frågor, vilket gör att respondenterna har fritt spelrum att lägga ut texten vilket i sin tur underlättar 

för intervjuaren att fånga responenternas föreställningar. I samtalet blir intervjuarens uppgift 

därmed att ställa följdfrågor och ha en öppen konversation. Följdfrågorna är väsentliga för ett 

mer innehållsrikt och uttömmande samtal. För att inte förlora någon väsentlig information som 

sagts under intervjun så brukades inspelningsutrustning under intervjun. Den valdes också för att 

kunna kontrollera i efterhand ifall intervjuaren har använt sig av ledande frågor som fått 

respondenten att känna sig sluten i sina svar och inte fått utgå från sin tankevärld och 

uppfattningar, vilket är något som Kihlström (2007, s. 51 och 232) betonar som viktigt för god 

praxis och ger högre reliabilitet när resultatdelen presenteras.  

En aspekt som var viktig för studien var att utse vilka kriterier som respondenterna skulle 

uppfylla för att utgöra ett underlag som det skulle kunna vara möjligt att dra några slutsatser från. 

Det första kriteriet var att de skulle ha minst två års erfarenhet i läraryrket i de valda åldrarna. 

Detta för att de skulle vara någorlunda välbekanta med begreppet formativ bedömning samt att 

de var verksamma i antingen i år 1-3 eller 4-6 då studien ville se om det finns några skillnader 

och/eller likheter mellan åldrarna. Kihlström (2007, s. 161) beskriver att det är viktigt att 

respondenterna har god kunskap kring fenomenet som undersöks och att de är särskilt insatta i 

området, genom att de exemeplvis arbetar inom yrket som undersökningen studerar för att kunna 

generera relevant kunskap och svar. Även Esiasson (2012, s. 258-259) betonar att det är viktigt att 

respondenterna har kunskap kring området med minst två års erfarenhet inom yrket men de får 

inte heller vara subjektiva experter. Respondenterna valdes även ut med kriteriet att de inte skulle 

ha någon längre bekantskap med intervjuarna då en för stor kamratlighet med respondenten 

riskerar att grumla omdömet i tolkningen av vad respondenten svarade. Dessutom riskerar en 

sådan kamratlighet mellan respondent och intervjuare att hämma respondentens svar. 



 

 22 

I förberedelserna för studien var tanken initialt att jämföra lärare och elevers föreställningar, 

men vi gjorde ett val att studera enbart lärare istället då vi insåg att vi inte kunde förutsätta att 

elever har tillräckligt med kunskap kring begreppet formativ bedömning, även om de ibland utför 

formativ bedömning på sig själva och klasskamrater. Genom välja att studera lärares 

förställningar förutsåg vi att kunna få ett material som var mer förståeligt i relation till 

forskningen. Lärarens kunskap och användande av fenomenet är betydligt bredare och de får en 

större helsynsperspektiv av formativ bedömning - vilket är väsentligt för studien, något vi såg hur 

Esiasson (2012, s. 258-259) betonar vikten utav i förgående stycke. Sammantaget rörde sig 

studien under arbetet till att intresera sig för lärare och studiens huvudfrågeställningar 

fokuserades till att röra hur en lärare arbetar med formativa bedömningen och vilka antagande 

och uppfattningar de har.  

Avslutningsvis var vi tvugna att ta ställning till vilken mängd intervjuer som krävdes för att 

belägga våra slutsatser och hur många vi realistiskt skulle ha möjlighet att kunna behandla inom 

ramen för undersökningen. Till en början var det inte avgränsat hur många som skulle intervjuas, 

utan tanken var att följa upp tills det fanns en teoretisk mättnad. Esaiasson (2012, s. 259) och 

Kihlström (2007, s. 161) definerar teoretisk mättnad till att man fortsätter med intervjuer framtill 

att det inte förekommer några nya relevanta faktorer av det undersökta fenomenet utan att det 

som sagts framkommer om igen från tidigare utsagor. Den här undersökningen har intervjuat åtta 

lärare verksamma i grundskolan, fyra i år 1-3 och fyra i år 4-6. 

Genomförande och material  

Innan intervjutillfällena påbörjades förberedde vi oss genom att grundligt gå igenom tidigare 

litteraturforskning. Kvale (1997, s. 136) nämner att en god intervjuare skall vara en expert på 

ämnet. Detta för intervjuaren måste hela tiden veta vilka frågor som kan och bör ställas samt 

vilka frågor som är olämpliga att ställas. På liknande sätt bör man vara medveten om vilka 

följdfrågor som bör ställas för att få fram relevant information om lärares uppfattning kring 

fenomenet som ska studeras. Kihlström (2007, s.161) fortsätter på Kvales linje och fyller i med 

att betona att personerna som intervjuas kan vara experter på området, och då är det viktigt att 

intervjuaren är insatt för att kunna följa upp med följdfrågor för att bättre kunna utröna 

respondentens rätta åsikter och uppfattningar om fenomenet.  

I studien valdes åtta stycken grundskolelärare till underlag. Dessa åtta lärare kontaktades via 

telefon och i samband med att de ombads medverka i studien redogjordes de forskningsetiska 

aspekterna (se forskningsetiska aspekternas kolumn och Vetenskapsrådet, 2002) för att delge 

deras rättigheter i samband med deltagandet i studien. Vid det senare intervjutillfället så 

upprepades de forskningsetiska aspekterna och deras innebörd för respondenterna, så att de hade 

klart för sig om deras rättigheter och vad de kunde förvänta sig av sitt deltagande.  

Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor som lärarna var verksamma eftersom lärarna 

själva valt platsen för samtalet. Anledningen till att lämna valet av plats till lärarna var att 
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genomförande av intervjun skulle kännas trygg och smidig för dem (Se forskningsetiska aspekter, 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10)  

Under intervjun fördes anteckningar och ljudinspelningsutrustning användes för att kunna 

underlätta transkriberingen och bearbetningen. Som tidigare nämnts användes detta för att i 

efterhand lyssna om intervjuaren har använt ledande frågor eller ifall något hade missats 

(Kihlström 2007, s. 51). 

Under intervjun placerade vi oss så att respondenten kunde se dörren för att känna sig mer 

trygg om hen ville lämna interjun. Vi placerade oss även så att vi kunde se och höra respondenten 

tydligt och ha den rätta ögonkontakten för att visa förståelse, men inte så nära att otrygghet 

skapades vilket är något Kihlström (2007, s. 51 betonar som viktigt. Under intervjun följdes 

intervjuguide (se bilaga 1) som har en struktur där vi pratade kring ett tema i taget men där 

frågorna kring temat kunde besvaras i olika ordning. Struktur och följdfrågor varierade beroende 

på informant, som tidigare nämnts. 

Bearbetning  

Efter genomförd intervju har inspelningarna av de olika respondenternas svar transkriberas och 

datamaterialet har delats in i olika kategorier som visar på deras jämförelse av att beskriva, tänka 

och uppfatta de olika fenomenen som ställts under intervjun (Kihlström, 2007, s. 54, 162 och 

Uljens, 1989, s. 44). För att kunna göra denna uppdelning behöver forskaren finna mönster för 

vad som sägs och visa på likheter och olikheter för att kunna kategorisera respondenternas svar 

(Larsson, 1986, s. 36-38). Detta görs, enligt Pramling (1994, s.34), genom upprepad genomläsning 

av transkriberingarna eftersom det är först då man upptäcker nya mönster och ser saker och ting 

klarare. Kihlström (2007, s. 54) och Uljens (1989, s. 44) menar på att det är genom illustreringar 

av dessa mönster, genom citat från vad de olika respondenterna sagt under varje kategori som 

framställts, som studien ges högre trovärdighet.  

Denna studie lägger större vikt vid en mer lämplig och anpassad text för läsarna än vad 

talspråket ger, vilket leder till att vi inte transkribrerar citaten fonetiskt om inte det är relevant för 

tolkningen. Stukat (2012, s. 144) betonar att talspråket i en kvalitativ analys ger ett simpelt intryck 

och menar på att talspråket kan anses vara ett helt annat språk än skriftspråket och att det till och 

med kan vara oetiskt att använda sig av respondentens talspråk genom analysen och resultatet. 

Denna studie redovisar heller inte respondenternas skratt, gester eller pauser eftersom 

Kroksmark (1987, s. 263-264) och  (Larsson, 1986, s. 20) menar på att en kvalitativ analys syftar 

till att få tillträde till till människors uppfattningar, uttryck och resonemang i det språkliga 

uttrycket, det textade talet. 
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Fenomenografisk analys 

En fenomenografisk analys undersöker hur studiens objekt kan karaktäriseras. Detta innebär att 

det är egenskaper hos ett fenomen, i studiens fall formativ bedömning, som studeras. Analysen 

ordnas i kategorier för att skilja ut människors olika sätt att beskriva, tänka och uppfatta olika 

förteelser i sin vardag. Vid bearbetningen av de olika kvalitativa intervjuerna är det viktigt för 

studien att försöka finna upprepade mönster som visar på likheter och skillnader i de kvalitativa 

svaren som studien har visat. Det är just dessa mönster som avgör hur studiens kategorisering av 

resultat och analysen av dessa kommer att utformas och mönstren avgör också vilka uttalande 

citat som kommer att ingå i de olika kategorierna (Kihlström, 2007, s. 162-163). I studiens 

resultatavsnitt presenteras representativa citat för varje kategori för att underlätta för läsaren att se 

vad respondenterna har sagt vid liknande utsagor 

Studien har även använt sig av Uljens (1998, s.46) horisontala system, vilket innebär att alla 

kategorier som redovisas i resultatdelen är lika viktiga för undersökningen. I denna studie finns 

ingen kategori som är bättre än de andra.  

Studien använder sig inte av det hierarkiska systemet som innebär att vissa uppfattningar och 

tankar ses som mer omfattande än andra uppfattningar. (Uljens, 1998 s. 44 och Kihlström 2007, 

s. 54). Uljens (1998, s. 47-49) illustrerar även ett sista kategorisystem, det vertikala systemet, som 

detta arbete inte använder sig utav. Det vertikala systemet innebär att kategoriseringen ragordnas 

med hänsyn till de olika förändringar i uppfattning som skett över längre tid där exempelvis de 

respondenter intervjuas före och efter en undervisning för att se ifall någon uppfattning av ett 

fenomen förändrats över tid. Ej heller detta passar in i det omfång som denna studien rör sig i. 
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Resultat och Analys 

Efter genomförandet av de två intervjustudierna av å ena sidan fyra lärare i år 1-3 och å andra 

sidan fyra lärare i år 4-6 så sammanställs här resultaten av hur lärarna har svarat. Flera av lärarna 

svarade liknande på intervjufrågorna och vi har därför valt att presentera resultaten som en 

sammanfattning organiserad enligt kategorier utifrån intervjufrågorna. Där någon respondent 

hade ett uttalande som hade större betydelse för resonemanget, eller uttryckt en avvikande åsikt 

har vi valt att ta med hela citatet. Lärarna har anonymiserats enligt principen om konfidentialitet 

beskriven i metoddelen. Lärarna i årkurs 1-3 har betecknats L1 till L4 och lärarna i år 4-6 har 

betecknats L5 till L8. 

Begreppet bedömning  

De intervjuade lärarna beskriver likande uppfattningar kring begreppet bedömning. De associerar 

främst till hur begreppet används i skolan i deras yrkesroll. Lärarna talar alla om att bedömning är 

en del av lärarens arbete som är omöjlig att skilja från undervisningen. Den måste ske 

kontinuerligt och utgöra underlaget som läraren grundar sina beslut på.  

 

L4: Anledningen till att jag överhuvudtaget har prov i matematiken i årskurs två är att jag 
vill se vilka moment som klassen överlag behöver träna på eller om jag kan gå vidare i 
undervisningen. 

L5: Bedömning är en del av lärarjobbet man gör hela tiden,  som exempelvis 
utvärderingar, kollar av att eleverna har lärt de dem skall lära sig, vart är vi och vart är vi 
på väg och om man planerar något så tänker man som lärare redan då hur skall man 
bedöma det här. Bedömningen går heller inte att separera från det övriga läraryrket, det 
sker kontinuerligt och är en stor del av läraryrket för  att bedöma och kolla av.  

 

Lärarna i de yngre åldrarna och de äldre åldrarna formulerar syftet med bedömning som 

mångbottnat. Dels handlar det om att ta lärarnas arbete och elevernas lärande vidare, men även 

om att kontrollera och teckna en bild av  hur eleverna ligger till för föräldrar och politiker som 

inte är närvarande i klassrummet. 

L1: Ta till exempel hur vi gör innan utvecklingssamtalen. Vi fyller i [på kommunens 
interna sida] hur eleverna ligger till, om de klarar målen, har goda kunskaper eller om 
insats krävs, tillsammans med en kort kommentar. Sen publicerar vi det och föräldrarna 
kan läsa och se hur deras barn ligger till innan samtalet. Det där sammanställs sen av 
kommunen som har med det som statistikunderlag i sitt arbete. 

L6: Som lärare bedömer vi eleverna för att kunna se vart de befinner sig i förhållande till 
kunskapsmålen. Dels för att jag ska veta vad eleven behöver träna på härnäst, men även 
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för att ha kött på benen för föräldrarna så att jag kan visa vad de kan hjälpa sina barn med 
hemma. 

Summativ bedömning  

När lärarna skulle definiera vad summativ bedömning är så gav samtliga liknande svar. De 

beskrev summativ bedömning som en avstämning med avsikten att kontrollera om eleverna har 

nått vissa kunskaper eller inte. 

L3: De nationella proven i slutet av år 3 är bra exempel [på summativ bedömning]. De vill 
se om eleverna har nått målen. 

L5: Exempelvis när man stämmer av slutprodukten av ett glosförhör, ett prov eller 
diagnos för att se om eleven uppnåt kunskapsmålen.  

Summativ bedömning syftar enligt lärarna i de yngre åldrarna samt L6 främst till att fungera som 

insyn i skolarbetet för de som inte är närvarande i klassrummet, som föräldrar, arbetslag och 

politiker.  

L3: Jag kan känna att många föräldrar vill ha prov i skolan för att de ska kunna se hur 
deras barn ligger till och det är en stor del av anledningen till att jag utformar mina prov 
som jag gör.  

Lärarna L7 och L8 upplever att summativ bedömning endast mäter vad eleven presterar här och 

nu och inte vad eleven uppnått under en längre period.  

L8: Om en elev har en dålig dag i skolan, där eleven inte mår bra av olika anledningar 
som exempelvis problem hemma, lite motivation, sjuk etc så kommer slutprodukten att 
visa negativa resultat som eleven presterat trots att denna elev har betydligt högre 
kunskaper. 

Formativ bedömning 

De intervjuade lärarna anser att formativ bedömning är olika metoder i samband med 

bedömningen som hjälper eleverna att nå de långsiktiga kunskapsmålen. För att bedömningen 

skall kunna räknas som formativ krävs att läraren tillsammans med eleven använder den 

genomförda bedömningen för att utveckla elevens förmågor, kunskaper, förståelse och lärande. 

L3: Det som är viktigt är hur man använder bedömningen. Framförallt handlar det om att 
se till att eleven lär sig något av både sina framgångar och misstag. 

Två lärare, L5 och L7, ansåg att formativ bedömning sker bäst genom att variera olika former av 

formativ bedömning, att den inte endast sker i en form. Elever är i ständigt tillstånd av lärande 

och alla visar kunskap vid olika tillfällen och tar åt sig denna kunskap på olika sätt.  

L5: Formativ bedömning: är en del av jobbet för att föra eleverna ska nå framåt i ett 
långsiktigt mål, För att detta skall kunna utföras och eleverna skall ta nästa steg i 
utvecklingen är det viktigt att läraren observerar vad som sker i klassrummet, har 
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diskussioner i klassrummet där reproduktion och återskapning sker och loggböcker, ser 
hur det går i deras arbetsböcker och ge kommentarer i form av feedback och förstärkning 
av deras självförtroende.   

 

Samtliga lärare anser att det finns många fördelar med formativ bedömning till exempel att 

eleverna får förstärkning som stärker deras självförtroende genom positiv feedback eller att när 

fokus ligger på att rätta till 1-2 saker i taget och inte alla förmågor på samma gång ökar chansen 

att nå de långsiktiga målen för respektive elev.   

 

L7: Fördelarna är otroliga många med formativ bedömning men sammanfattningsvis är 
det huvudsakligen till att man fokusera på elevernas förmågor och hur man kan lyfta 
dessa och arbeta vidare med dessa förmågor. Detta i sin tur gör det möjligt att eleverna 
når sina långsiktiga mål inom sina förmågor och när dessa är nådda kan eleverna påbörja 
nya förmågor att träna på 

 

L5-L8 tycker att det finns vissa risker med att arbeta med formativ bedömning. De positiva 

effekterna av formativ beömning kan komma att utebli om eleven inte förstår den feedback 

läraren ger och heller inte förstår vilken förmåga hen skall träna på. Genom att enbart arbeta utan 

att kontrollera kan ytterligare komplikationer uppstå.   

 

L7: Man får som lärare akta sig för att det inte blir för flummigt, att man måste vara tydlig 
med sina instruktioner och reflektioner som ges tillbaka till eleverna. Detta för att 
eleverna måste vara med det klara av vad det är som eleven måste träna på. Ett exempel 
kan ses att man som lärare kan rätta många olika förmågor på samma gång och detta gör 
det otydlig för eleven vad det är exakt hen skall träna på. 

L8: Om man bara arbetar formativt, då är eleverna i någon form av “cyberspace”. Man 
behöver något för att se var eleverna är för att kunna gå vidare i deras kunskap och 
kursplanerna och betygsystemet är uppbyggda på detta sätt att produktionen blir väldigt 
mer tydlig.  

 

L6 och L7 anser att det skiljer sig mellan hur man använder formativ bedömning mellan olika 

elever som har olika kunskaper och kommer från olika föreställningsvärldar.  

 

L6: Variationer av olika bedömningssätt sker i mitt klassrum där jag använder skriftliga 
kommentarer i form av loggböcker för att hjälpa eleverna att nå de långsikta målen. 
Däremot används mer muntliga, visuella metoder och strategier där exemplen är mer 
konkreta för elever som besitter mindre kunskap inom området.  Som lärare måste man 
även tänka på att utgå ifrån elevernas omvärldskunskap och försöka ge eleverna rätt 
återkoppling utifrån deras omvärld.  
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L6: Bland de allra duktigaste eleverna sker formativ bedömning oftast skriftligt, 
exempelvis: “jag vill att du tänker på detta... till nästa gång, men väldigt bra miljöbeskrivet 
och tydlig informativ, fortsätt på så sätt”. Medan de elever som har mindre resurser sker 
det mer muntligt och kanske mer metoder, strategier, och mer konkreta exempel krävs, 
som att exempelvis ta hjälp av gestikuleringar.  

 

Lärarna i de yngre åldrarna berättar att de använder sig av metoder bland annat från Dylan 

Willams för att göra pågående bedömningar i sina klassrum. Det framgick under intervjun att 

skolan de är verksamma vid nyligen har haft fortbildning om formativt arbetssätt. 

L4: På mina mattelektioner brukar jag använda mig av elevernas whiteboards ofta för att 
kolla av saker. Jag kan ge ett problem till alla i klassen samtidigt och sen be dem skriva 
upp sitt svar på sin whiteboard och sen hålla upp. Då ser jag direkt vilka som är med eller 
inte. 

L3: Jag försöker nu att alltid ta med en exit ticket i mina lektioner. Någonting på slutet av 
lektionen som kolla av att de har förstått lektionens huvudinnehåll. Flera i klassen gillar 
tävlingar så  innan maten brukar de få en fråga som de måste ha rätt på för att få smyga 
iväg till matsalen. 

 

Feedback/Återskapning/Återkoppling 

Alla lärarna, L1-L8 har liknade svar på vad feedback är även om de formulerar sig lite 

varierande. De anser att feedback är att man som lärare ger information tillbaka till eleven som 

gör att de kan träna på sina förmågor. Feedback får inte bara ske någon enstaka gång, utan måste 

hela tiden komma tillbaka så att eleverna kan uppnå sina långsiktiga mål.  Feedback är inte bara 

detta utan det kan även vara en handling eller kommentar som förstärker motivation, till exempel 

som att ge en klapp på axeln, ögonkontakt eller att bara finnas till hands.  

L2: Feedback är det man svarar och säger till eleven när de har visat att de gör något. Ett 
bra exempel kan vara att påminna om stor bokstav och punkt hela tiden - på ett vänligt 
sätt, men man måste göra det ofta, ofta..  

L7: Feedback ges när läraren samlar in de elevarbeten som eleverna gjort och titta igenom 
dessa och markerar vad som har varit bra men att ge eleverna något att försöka förbättra 
som exempelvis, “vad bra resonemang du har här vilket bra varierat språk du använder 
dig utav, fortsätt så men tänk på att du inte alltid måste börja meningen med namnet Sara 
utan du kan skriva exempelvis hon försök att tänka på olika synonymer som du kan ta 
hjälp av, se ordböckerna”. Däremot handlar det mest om att gå runt i klassrummet som 
lärare och ge dessa trygghet genom att säga: "bra jobbat, fortsätt så där”. 

Samtliga lärare, L1-L8 tyckte att feedback skiljer sig mest mellan hög- och lågpresterade elever.  

Lärarna hävdade att lågpresterade elever behöver få saker mer konkretiserade eller att de behöver 

få informationen muntligt då dessa elever har lättare för att ta till sig detta.  
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L4: Om de ska läsa en instruktion ställer de [de lågpresterande] ofta frågor direkt 
eftersom de är så osäkra. De duktiga eleverna har lätt för att förstå skriven text och kan 
börja jobba då de oftast förstår uppgiften efter att ha läst eller hört instruktionen en gång. 
Visst kan lågpresterade elever också ta emot skriftlig text men då krävs det att detta har 
en hel del med bilder och så vidare, annars uppstår alltid problem.  

L8: Även om vi inte arbetar tillräckligt mycket med feedback så sker den oftast muntligt 
för elever med mindre kunskap och skriftligt för elever med högre kunskap. Elever som 
har mindre kunskap inom ämnet behöver få språket förenklat där jag som lärare bryter 
ner språket så att eleverna ska förstå och att språket läggs närmare till deras 
föreställningsvärld. Det är viktigt att allt detta sker muntligt så att en dialog kan uppstå 
och man på plats kan visa med kroppsspråk vad som behöver tränas och vad det innebär. 
Medan med högpresterade elever är det sällan problem då man allt som oftast kan utföra 
det skriftligt och eller muntligt då det snabbt förstår innebörden. Visst sker det någon 
enstaka gång att även dessa behöver mer hjälp men då får man se till att ge dessa elever 
detta och inte tänka att dessa elever är redan högpresterade. 

 

Det skiljer sig en hel del när det kommer till hur ofta feedback ges till eleverna, där L5 och L8 

endast ger medveten feedback till alla i och med IUP ( individuella utvecklingsplan) eller någon 

annan enstaka gång annars är fokus på elever med motivationsbrist och elever med mindre 

kunskap inom ämnet. Däremot tror de att feedbacken ges oftare omedvetet genom ögonkontakt, 

klapp på axeln etc. L1, L3, L4, L6 och L7 ger feedback så ofta de kan till olika elever för att alla 

skall känna att de är delaktiga men L6 och L7 tycker att det sker mer under undervisningen i form 

av ögonkontakt, eller klapp på axeln, som en förstärkning och motivationsknuff framåt.  

L7: Drömscenariet  är att alla skall kunna få någon form av uppmärksamhet av något slag, 
ex ögonkontakt bara för att dessa skall få mer motivation, att de känner sig trygga med 
det dem gör och i mitt klassrum får de flesta oftast detta. Självklart får elever som 
behöver det mer än andra detta oftare vilket tyder på att det gäller att ha en god relation 
till eleverna. Däremot när det kommer till det skriftliga så försöker jag ofta använda mig 
av loggböcker och kommentera vad eleverna gjort bra och något som de kan förbättra för 
att visa att man lyssnar på vad eleverna skriver och för att motivera eleverna samt hjälpa 
eleverna att nå deras långsiktiga mål.  

L8: Det finns sällan tid för att ge alla eleverna medveten feedback förutom att någongång 
ge eleven motivation genom en klapp på axeln eller att säga: “bra jobbat” detta eftersom 
man hela tiden måste använda sin tid för att gå runt och hjälpa elever med mindre 
kunskap att bli motiverade, intresserade och sporrade att börja arbeta och detta görs bäst 
genom att förstärka deras självförtroende. När det kommer till det skriftliga som 
loggböcker eller andra uppgifter så sker feedbacken ännu mer sällan då tiden inte räcker 
till, eftersom man måste tänka på allt annat runtomkring. Det enda tillfället man känner 
att man som lärare verkligen ger riktigt feedback är under IUP man sitter och tar god tid 
på sig för att ge eleverna bästa möjliga chans att utvecklas både inom kortsiktiga mål och 
långsiktiga mål, detta görs genom kommenter skriftligt men även muntligt.  

 

Lärarna i de yngre åldrarna pratar om hur viktigt det är att ständigt uppmuntra när eleverna gör 

någonting bra och rätt för att det ska bli så mycket positiv återkoppling som möjligt.  
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L3: Jag försöker att vakta på vad jag säger till eleverna. Det är så lätt att alltid bara säga till 
vad eleverna gör fel, men de behöver höra mer av vad de gör rätt, och även höra vad 
andra gör rätt. Ingen orkar höra vad man gör fel hela tiden, utan det ska vara det bra och 
rätta som ska lyftas fram i mitt klassrum. 

 

L5 och L8 ger väldigt sällan återkoppling till  tidigare feedback till sina elever trots att detta är 

något de önskar att de gjorde däremot så tror de att de gör detta omedvetet bara att de inte riktigt 

använder sig av vad själva begreppet feedback innebär och därmed kanske de lärarna saknar 

kunskaper kring begreppet och därför inte tror att de använder sig av det. L6 och L7 säger sig  

använda sig av återkoppling till tidigare feedback kopplat till den nuvarande uppgiften som eleven 

har fått, så fort chansen uppstår i klassrummet. Återkoppling används även när tillfälle ges för 

eleven att reflektera tillbaka till uppgifter och kunskap som eleverna har lärt sig vid tidigare 

tillfällen. Detta sker mindre frekvent någon gång i månaden.  

L6: som lärare måste vi använda oss av feedback så fort chansen uppstår, men om vi skall 
vara realistiska så sker återkopplingen till gamla uppgifter en gång i månaden, i respektive 
förmåga, då man har så mycket att behandla i LGR11 men det är viktigt att återvända till 
gamla uppgifter så att eleverna har chansen att uppnå deras långsiktiga mål.  

L5: återkoppling till tidigare feedback sker nästintill aldrig då jag som lärare känner att 
tiden inte riktigt är tilläcklig för att hinna med allt i LGR11, däremot så tror jag att jag 
använder mig av återkoppling av tidigare uppgifter utan att tänka på detta då man hela 
tiden arbetar med liknande uppgifter.  

Lärarna i de yngre åldrarna vittnar alla om att de ständigt återkopplar till tidigare feedback som de 

har gett.  

L2: Eleverna jag har behöver höra saker om och om igen innan det fastnar. Om man har 
pratat om något veckan innan och ska fortsätta jobba med det så behöver nästan alla, 
oavsett om de är duktiga eller inte, få höra vad de behöver tänka på en gång till innan de 
kan gå vidare med det vi ska göra idag. 

Kamratbedömning 

Samtliga lärare i år 4-6 har en god kunskap kring begreppet kamratbedömning och använder sig 

utav metoden, förutom L7 som känner att tiden inte finns för det. Kamratbedömning innebär 

enligt lärarna att hjälpa eleverna att bedöma varandras redovisningar eller texter efter kriterier 

som eleverna skall titta på. Detta görs för att eleverna skall kunna se vad de själva kan titta på när 

de rättar sina egna texter.  

I de lägre åldrarna är det endast en lärare, L1 som säger sig använda kamratbedömning 

genomgående. Lärarna i de lägre åldrarna säger att de bara ibland brukar låta eleverna rätta 

varandras arbeten. Lärarna ser att utfallet av  kamratbedömning blir positivt och negativt 

beroende på om klassmiljön är god eller inte. Om klassmiljön inte är tillräckligt god så kan 
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kamratbedömning ge negativa konsekvenser i form av exempelvis mobbning, vilket är viktigt att 

tänka på.   

L6: kamratbedömning är att ge eleverna möjligheten att träna på att bedöma varandras 
texter, presentationer för att kunna utveckla sin egen förmåga att bedöma sig själva när de 
befinner sig i liknande svåra situationer.. Detta betyder att som lärare så krävs det att 
guida eleverna genom tydliga instruktioner, i form av mallar, av vad eleven skall titta efter 
för att det skall bli formativt. Och genom att upprepa av liknande mallar och 
instruktioner kommer eleverna att automatisera detta och då kan man som lärare börja 
använda sig av mer avancerade mallar att bedöma efter och tillslut behövs det knappt 
någon mall utan bara någon enkla instruktioner.   

L7: Kamratbedömning ser jag som en positiv aspekt ifall klassmiljön är god annars kan 
det leda till utstötning då eleverna får syn på varandras brister. Det gäller även att som 
lärare att introducera det på rätt sätt vilket kan ta tid och därför arbetar jag inte med 
kamratbedömning för tillfället då tiden inte finns.  

 

L5 och L6 berättar hur deras elever är oerhört vana med att bedöma varandra medan L8:s elever 

är lite mindre vana då det inte sker kontinuerligt. L7 arbetar inte med någon form av 

kamratbedömning. Varken L8, L2 eller L3 tycker att det inte finns tillräckligt med tid till att 

introducera och lära eleverna att arbeta med kamratbedömning. L5 och L6 påpekar att när man 

använt sig tillräckligt mycket av kamratbedömning så kommer detta att ske automatiskt och 

dagligen utan mallar och instruktioner vilket sparar tid och arbetsbörda för läraren. L8 menar på 

att eleverna arbetar med kamratbedömning men att de fortfarande befinner sig i början av 

inlärning av arbetsformen och att det tar tid tills att man kan få eleverna att automatiskt börja 

arbeta med detta utan att hen som lärare måste ge tydliga instruktioner och mallar och därför sker 

det inte dagligen. I de yngre åldrarna berättar L4 liknande att hon inte har instruerat sina elever i 

arbetssättet men att några av hennes kollegor använder sig av det och att hon funderar på att 

börja då hon ser att det kan vara bra för elevernas lärande. L1 är den enda läraren i de yngre 

åldrarna som planerar in moment med kamratbedömning i sin undervisning. 

L1:Jag låter ofta mina elever rätta varandra när det passar. Framförallt när vi skriver 
brukar jag låta dem kolla efter vissa saker i kompisarnas texter. Vi började att jobba med 
att tillsammans utveckla några texter i helklass så att de skulle veta hur och vad de skulle 
kolla efter, och sen gick de fint att titta på varandras texter. 

L8: I mitt klassrum arbetar vi inte med kamratbedömningen då det inte funnits tid att 
introducera detta, och det krävs tydliga instruktioner och mallar och god klassrums miljö 
för att kunna påbörja detta och det har vi inte riktigt än.  

L5: Det är viktigt att tänka att inte allt handlar om att läraren måste göra allt själv utan att 
man måste förstå att det är bra för eleverna att ibland får stötta varandra och att detta är 
positivt och kan ge läraren lite mindre arbetskraft och även tid till annat. Detta betyder att 
vi började med att använda oss av kamratbedömning veckovis för att det tog tid att ordna 
tydliga mallar med tydliga instruktioner men när eleverna sedan började att automatisera 
detta kunde fokuset tillslut bli på annat. Att det sker automatiskt kan vara att när de är 
klara med en text frågar de eleven bredvid ifall hen kan titta på texten och ge konstruktiv 
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feedback tillbaka och/eller att det kan ske i form av eleverna räcker upp handen och 
berättar vad de tyckte var bra och mindre bra.  

L7: Eleverna har inte tränat tillräckligt mycket med kamratbedömning än och därför 
försöker jag att inte använda mig utav det allt för ofta. Detta för att eleverna inte skall 
tappa motivationen då de gör samma sak hela tiden och för att det tar tid att ordna fram 
tydliga instruktioner med färdiga mallar/formulärarer att kunna utgå ifrån. Men så 
småningom är jag säker på att eleverna kommer att använda sig av detta mer automatiskt, 
även när jag inte gett ut instruktioner eller genom att de bedömer varandra genom 
handuppräckning efter exempelvis en presentation  

 

L1, L5, L6 och L8 använder sig oftast av kamratbedömning i form av par men även i helklass när 

det kommer till att det automatiserats i form av handuppräckning efter någons presentation. 

L5, L6 och L8 arbetar i par med en metod som kallas “two stars and a wish”, vilket innebär att man 

nämner två saker som varit bra och något som man önskar eleven kunde förbättra. Eftersom alla 

får samma form av bedömning så är det sällan någon som känner sig utstött när de får höra vad 

de behöver träna på, samtidigt får eleverna veta vad de gjort bra. Detta gör även att eleverna blir 

tvungna att koncentrera sig på sin kamrat. Dessa lärare använder sig även av mallar och formulär 

av vad som skall finnas med i uppgifterna vilket gör det lättare att även rätta dessa uppgifter för 

då kan man som elev utgå från mallen för att se vad som ska finnas med.  

 

L6: Vi använder oss av många olika kamratbedömningar men de två vanligaste formerna 
är tydliga instruktioner i form av mallar och two stars and a wish. De tydliga instruktioner är 
guidning och träning för eleverna att veta vad som skall finnas med i uppgiften de arbetar 
med då blir det även lättare att rätta för varandra. Det kan exempelvis innehålla att det 
finns en passande rubrik, att man förstår vad texten handlar om, ifall eleven hittar första 
argumentet och bemästrar man detta kan man så småningom använda sig av mer 
avancerade kamratbedömningar. Two stars and a wish är ett sätt för eleverna när de 
presenterar något i helklass då får varje elev en tilldelning av att bedöma någon annan. 
Detta gör att den som presenterar vill göra det på topp nivå då hen vet att hen bedöms 
men samtidigt måste eleven som bedömer verkligen lyssna. Denna modell används för att 
eleverna skall glömma att de presenterar för helklass då de fokuserar på att en elev 
bedömer de och att de är vana med att bli bedömda sedan tidigare i form av mallarna. 
Med two stars and a wish modellen, kommer eleverna att få förstärk självförtroende då de 
får höra två starka egenskaper som de har och något de kan förbättra för att göra även 
den förmågan bättre. 

 

Samtliga lärare L1-L8 svarar att det kan finnas svårigheter att bedöma kamrater i början då man 

inte vill säga något negativt, men så småningom kommer detta att spela mindre roll. I takt med 

ökad  vana med kamratbedömning och ökad trygghet vittnar lärarna om att de negativa 

effekterna uteblir eftersom alla elever gör samma sak och det är bara positivt.  

 

L8: I början av inlärningen av kamratbedömning kan det vara svårt för vänner att bedöma 
varandra eftersom dessa elever inte vill ge någon konstruktiv kritik till varandra. Det är 
därför som lärare viktigt att inte para ihop dessa elever med varandra till att börja med 
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men efterhand går det bra då kamratbedömningen har fått en tydlig struktur och 
acceptans i klassen att man inte längre ser det konstruktiva bedömningen som något 
negativt längre utan att ser det som daglig rutin, som att exempelvis att vakna och gå till 
skolan.  

L1: När jag började med att låta eleverna rätta varandra så var det som vanligt så att några 
bara ville jobba med bästisen och att de verkligen inte ville att vissa skulle få läsa deras 
texter. Det funkar mycket bättre nu.   

Självbedömning 

När lärarna i de yngre åldrarna L1-L4 fick frågan om vad de har för föreställningar kring 

självbedömning så kopplar de snabbt begreppet till självutvärderingar och självuppskattningar. L4 

svarar att hon ser ett krav på självbedömning som finns med i läroplanen 

 

L4: Det står [i LGR11] att varje elev ska lära sig att ta större ansvar för sina studier och 
lära sig bedöma sina egna resultat, så det blir naturligt att det blir mer och mer.  

 

Lärare L1-L8 tycker att självbedömning är betydligt lättare för elever som är motiverade, mogna, 

har mycket kunskap samt är intresserade av att förbättra sig själva än för elever som är 

omotiverade, omogna, har mindre kunskap eller inte är intresserade av självförbättring. Det är 

viktigt att som lärare att ständigt “pusha” dessa elever genom att använda sig av material som är 

nära deras föreställningsvärld och att använda sig av scaffolding. Läraren bör hela tiden tänka på 

sätt för hur man kan hjälpa eleverna att förbättra sin självbedömning för att klara av vissa 

uppgifter. De intevjuade lärarna anser att kamratbedömning förbättrar eleverna egen 

självbedömning genom att de får insyn hur de själva bedömmer andras texter och kan få insikt 

hur de kan applicera detta på sin eget arbete.  

L8: Själva grunden i självbedömningen ligger oftast i att som lärare träna eleverna på att 
gå tillbaka till tidigare uppgifter och finner strategier från dessa för att klara av uppgiften 
man håller på med. Kamratbedömningen är ett exempel på något sådant, då det kan vara 
lättare för vissa att rätta andras texter än sina egna och på så vis få insyn på strategier man 
kan använda sig av när man rättar sin egna text. Det är också otroligt viktigt att arbeta 
med uppgifter som är nära elevernas föreställningsvärldar för att intressera och motivera 
eleverna. Men framförallt är det viktigt att hjälpa eleverna att finna strategier och tänka på 
följande: vad är de eleverna måste förbättra, hur kan de förbättra detta, vilka 
stödfunktioner behöver eleverna för att förbättra det här, vilken tid krävs för att uppnå 
detta, klarar eleverna själva att förbättra detta om inte hur kan jag hjälpa de etc 

L6: Självbedömningen är en form av träning för eleven och som sker i kommunikation 
mellan läraren och som gör att eleverna lär sig ett metaspråk för lärandet, att man sig sätta 
ord som exempelvis: “jag är nöjd med denna text men jag önskar att jag hade mer känsla i 
den, då kan läraren roll vara: “hur kan man göra då? Eleven: jag kanske kan lägga något 
som utgår från mig själv.  
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Alla intervjuade lärare är eniga, men formulerar det olika, om att fördelarna med självbedömning 

är att eleverna på egen hand kan klara av att ta sig an ett problem. När de behärskar 

självbedömning så kan de återgå till tidigare uppgifter och fundera över hur de bedömde dessa 

uppgifter då, vad som var bra och mindre bra. Denna reflektion informerar dem om vad de kan 

förbättra med den nuvarande uppgiften. Lärarna ser risker med att svaga elever lätt kan tappa 

motivation och intresse om de inte kan se vad det är de skall bedöma utan lärarens fulla hjälp. 

Dessa elever riskerar negativa följder senare i livet då de inte har verktygen för att klara av 

uppgifter på egen hand. Det är viktigt att läraren finns till hands och strukturerar 

självbedömningen så att alla elever förstår strategin.  

 

L3: När man väl har lärt eleverna vad jag tittar efter när de skriver och lärt dem att titta 
efter det själv ökar kvalitén på deras arbete. Det är jätteviktigt att styra i början och vara 
tydlig med att berätta hur jag gör och tänker och att vi bedömer olika texter tillsammans 
med andra för att de ska lära sig hur de ska titta på sina egna texter. 

L5: Eleverna lär sig att på egen hand att först följa instruktioner som kan göra att de lär 
sig tänka metakognitivt för att ta sig an problem i uppgifter med hjälp av strategier som 
de fått från tidigare bedömningar. Men det kan också vara ett väldigt bra sätt för läraren 
att veta vart eleverna tror och tycker att de befinner sig. Detta genom att att exempelvis 
använda sig av veckobok varje vecka eller ibland efter en lektion - detta innebär att 
läraren har en mall i en bok skapad för detta tillfälle. I denna bok kan det stå: “hur tycker 
du att du har arbetat denna veckan, vad tycker du att du gjort bra, vad tycker du att du 
kunde gjort bättre, hur tycker du att du tagit dig an ett problem, vad det genom att titta 
tillbaka till tidigare material som bedömts eller var det på annat sätt i sådana fall hur?”  

L7: Ta exempelvis utvecklingssamtal som ett exempel där eleverna oftast får förbereda en 
självbedömning hur eleverna tycker att de  varit. Detta görs efter en mall som läraren 
skapat med enklare språk och tydliga instruktioner och eftersom det är till föräldrarna så 
tar eleverna oftast detta på största allvar. Detta betyder att eleverna sätter, allt som oftast, 
för stor press på sig själv och nedvärderar sig själva. När de sedan skall ha samtalet är de 
oftast ledsna att de inte gjort mer och bättre än vad de gjort trots att de kan ha varit 
väldigt duktiga.  
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Diskussion 

Denna studie syftar till att undersöka vilka föreställningar om formativ bedömning som lärare har 

i årskurs 1-3 och i årskurs 4-6 samt att se vilka skillnader i läranas föreställning om formativ 

bedömning mellan dessa två årskurser 1-3 och 4-6. I analysen av frågeställningarna har vi valt att 

dela upp undersökningen i tre huvudteman för att underlätta för läsarna. Teman är baserade på 

frågeställningarna, för att på ett tydligt sätt få svar på hur lärare i grundskolan tänker och 

resonerar kring formativ bedömning. Temauppdelningen är även till för att överskådligt kunna se 

om lärarnas uppfattningar skiljer sig mellan årskurserna 1-3 och årskurserna 4-6. Huvudteman är 

summativ bedömning, formativ bedömning samt bedömning. Vi har även delat upp formativ 

bedömning i tre underteman, vilka är feedback, kamratbedömning och självbedömning.  

Summativ bedömning  

Utifrån resultat- och analysavsnittet kan vi se att samtliga lärare uppfattar och definierar 

summativ bedömning som en avstämning som har avsikten att kontrollera ifall eleverna har 

uppnått vissa kunskaper eller inte. Som exempel tar de upp prov, diagnoser, nationella prov etc. 

Lärarnas uppfattning kring summativ bedömning stämmer överens med forskningen. Lundahl 

med flera definierar den summativa bedömningen till att syfta till att mäta eller summera en elevs 

nuvarande kunskaper, förmåga och förståelse vid en given tidpunkt (2011, s. 11).  

Att den summativa bedömningen fungerar främst som en insyn i skolarbetet för de som 

befinner sig utanför klassrummet, som exempelvis den politiska styrningen, är en uppfattning 

som Lundahl (2011, s. 20-21) delar med lärarna i de yngre åldrarna (årskurs 1-3) och med L6. 

Vidare betonar dessa lärare att den summativa bedömningen även visar för föräldrar och 

arbetslaget var eleverna befinner sig. Det är endast L6 i de äldre åldrarna (årskurs 4-6) som 

explicit delar denna uppfattning. De resterande inte har något direkt svar kring detta. 

Tidigare illustrerar Lundahl (2011, s. 11) att den summativa bedömningen endast summerar 

bedömningen och endast mäter det som presteras vid en given tidpunkt, vilket är något som L7 

och L8 har erfarit. L7 och L8 är noggranna med att uppmärksamma att om en elev har en “dålig” 

dag i skolan för att hen har varit sjuk, har det dåligt hemma eller tillfälligtvis har dålig motivation 

så kommer detta att starkt påverka resultatet vid provtillfället. Sällan förekommande summativ 

bedömning kan bli missvisande eftersom elever kan besitta mer kunskap och vid ett annat tillfälle 

eller dag prestera betydligt bättre. 
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Formativ bedömning  

Black och William (2009, s. 9) menar med andra ord att en pedagog endast kan sägas arbeta 

formativt om hen inhämtar bevis på elevens kunskaper och att dessa bevis sedan används av 

lärare och elever för att informera vad ett bättre nästa steg i inlärningsprocessen skall vara. 

Jönsson (Jönsson, 2011, s. 87-88) är även han inne på samma spår att ett formativt 

bedömningsätt tar sikte på och strävar mot elevernas långsiktiga kunskapsmål. För att nå dit 

används liknande uppgifter vid flera tillfällen som bedöms och förbättras för att stimulera en 

progression. De intervjuade lärarna nämner att formativ bedömning är ett arbetsätt med 

bedömning som hjälper eleverna att nå de långsiktiga kunskapsmålen. För att den skall vara 

formativ krävs det att läraren tillsammans med eleven använder den utförda bedömningen för att 

utveckla elevernas förmågor, kunskaper och förståelse. Lärarnas svar under intervjuerna visar på 

att samtliga lärare har en bild av vad formativ bedömning betyder som i princip överensstämmer 

med forskningen.  

L5 och L7 nämner att formativ bedömning används bäst genom att variera olika former av 

formativ bedömning och inte endast av att använda sig av en form som exempelvis att använda 

sig av loggböcker, diskussioner, observationer etc. Det finns ingen forskning som normerar kring 

detta utan endast att det finns flera varianter av formativ bedömning, exempelvis feedback, 

kamratbedömning och självbedömning. Forskningen beskriver hur det inom varje variant finns 

olika former man kan använda sig av, men bland den forskning vi har studerat finns inget explicit 

om att variationen av olika former av formativ bedömning ger bättre resultat. 

De intervjuade tycker att det positiva med formativ bedömning är att den positiva feedbacken 

från läraren som eleverna får genom arbetssättet förstärker elevernas självförtroende, något som 

även Hattie och Temperly (2007, s. 96) betonar. Hattie och Timperly (2007, s. 96) menar att 

feedback kan ges som beröm till en person, som socialt samspel mellan läraren och eleven som 

exempelvis “vad duktig du är” eller “fortsätt att arbeta på det sättet”. Detta är den vanligaste 

formen av feedback och den kan ge väldigt positiva effekter. Forskningen nämner även att det 

finns många fler positiva egenskaper och effekter med formativ bedömning som inte lärarna 

explicit tar upp, som exempelvis att den hjälper eleverna att finna strategier/koder för att ta sig an 

en uppgift man tidigare har haft problem med eller att man ger eleverna samma uppgift och med 

hjälp av kamratbedömning så ser eleverna olika lösningar och kan ta till sig dessa och tillämpa 

dem vid senare tillfällen när liknande uppgifter uppstår (Hattie och Temperley, 2007, s. 93-95). 

Däremot anser samtliga intervjuade att det även finns negativa följder med formativ 

bedömning som exempelvis risken att arbetssättet gör att eleven inte riktigt vet vilken förmåga 

hen skall träna på om informationen till eleven är inte är tillräckligt tydlig och eleven inte förstår 

den återkoppling som ges. Jönsson (2013, s. 88–92) beskriver detta genom att hävda att oavsett 

hur effektiv lärarens återkoppling till eleverna är måste eleverna förstå den och tillämpa sig av den 

för att den skall ge något resultat. Ifall eleverna inte använder sig av den återkoppling de får av 
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läraren är det ren information som de får och inte återkoppling. Detta är ytterligare ett tecken på 

hur nära lärarnas uppfattning om formativ bedömning är till forskarnas synsätt.  

Slutligen visar studien hur både forskningen och L6 och L8 tycker att formativ bedömning 

fungerar olika beroende på vilken elev det är och vilka kunskaper hen har. Lärarna ger exempel 

hur de använder sig av muntlig formativ bedömning till elever med mindre kunskap och skriftlig 

till elever med högre. Ibland måste kroppsspråk användas, och det kan även krävas att läraren 

behöver använda sig av elevernas omvärld för att de skall skapa motivation och förståelse. 

Jönsson menar på att det  beror på situationen när den skall ges och hur den skall vara utformad 

för att ge bäst rresultat. Han nämner även att elevernas olika föreställningsvärldar som naturligt 

följer deras skiftande erfarenheter gör att de olika sätt att ta till sig information. Eftersom 

uppfattningar och erfarenheter skiljer sig mellan elever är detta något som läraren måste anpassa 

sig efter. Jönsson nämner också att lärarna själva är en faktor som kan påverka eftersom vissa 

elever känner sig mer trygga med vissa lärare samt att vissa lärare har bättre känsla för när och 

hur den formativa bedömningen skall ges.  

 

Feedback/Återkoppling 

Alla intervjuade lärare har liknande svar på vad feedback är men formulerar sig olika. De 

definerar det till när läraren ger information som reaktion på något som eleverna har gjort och 

där informationen gör att de kan utveckla sina förmågor. Feedback får inte endast ske någon 

enstaka gång utan måste måste ske kontinuerligt för att eleverna ska få möjlighet att uppnå sina 

långsiktiga mål. Däremot anser de även att feedback kan vara en förstärkning som ges  i form av 

ögonkontakt, klapp på axeln etc. Jönsson (2011, s. 17, och s. 170) talar om exakt samma sak när 

han nämner att den formativa återkoppling beskriver informationen som ges för att stärka och 

utveckla elevernas vägar för att nå sina långsiktiga mål och detta är baserat på tidigare bedömning. 

Forskarna talar inte lika mycket om feedback i form av förstärkning av ögonkontakt, klapp på 

axeln. Däremot talar de om personlig feedback som ges som beröm eller kritik till en person som 

socialt samspel mellan läraren och eleven. Denna typ av feedback är inte kopplad till en uppgift. 

Exempel på denna typ av feedback kan vara “vad duktig du är” eller ”bra ansträngning”. Denna 

form av feedback är den vanligaste formen och kan ge positiva effekter men den kan även ge 

negativ effektivitet genom att eleven tappar motivationen när hen får negativ kritik  (Hattie och 

Timperley, 2007, s. 96).  

Alla intervjuade lärare är eniga om att de finns en skillnad på hur man ger ut feedback mellan 

de högpresetade eleverna och de lågpresterade eleverna. De högpresterade eleverna har de lätt att 

ta till sig informationen tillbaka och hanterar oftast skriftlig feedback bättre medan de 

lågpresterade eleverna oftast behöver få en muntlig feedback tillbaka eftersom de oftast behöver 

ställa en fråga tillbaka direkt som berör feedbacken de fått, för att de inte förstått den. Utöver 

muntlig feedback kan det även vara till hjälp med bilder, gestikulationer etc. Oavsett hur effektiv 
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lärarens återkoppling till eleverna är måste eleverna förstå den och använda sig utav den för att 

den skall ge någon form av resultat, i annat fall så är den ren information som de får och inte 

återkoppling (Jönsson, 2013, s. 88–92). Detta gör att återkopplingen mellan eleverna ser olika ut 

eftersom lärarna vill att eleverna skall förstå informationen för att den ska kunna räknas som 

återkoppling. 

De flesta lärarna antyder att feedback bör ges så ofta man kan för att alla elever skall känna sig 

delaktiga och att den feedback man ger skall vara framåtsyftande och ges vid upprepade tillfällen. 

Däremot tycker samtliga lärare i de yngre åldrarna att de fäster stor vikt vid att inte sänka eleverna 

genom för mycket negativ feedback och istället ha en frekvent feedback som är positiv.  Lundahl 

(2011, s. 129) och Thompson och Williams (2006, s. 5) anser även de att återkoppling bör vara 

frekvent. Med frekvent återkoppling menas att den skall ske ”minute by minute”, ”day by day”. 

För att bedömningen skall ge någon effekt i lärandet är det viktigt att återkoppling integreras i 

undervisningen och sker kontinuerligt. Studien visar hur nära forskarna är till lärarnas 

föreställningar och hur de flesta lärarna vill att alla elever skall vara delaktiga och att den feedback 

de ger skall vara framåtsyftade för att eleverna skall ha möjligt att uppnå deras långsiktiga mål 

samt att återkopplingen inte endast sker en enstaka gång eller inte återupptas vid senare tillfälle. 

Kamratbedömning 

När det kommer till kamratbedömning tycker samtliga lärare att kamratbedömning är att hjälpa 

eleverna att bedöma varandras redovisningar eller texter enligt instruerade kriterier, mallar och 

instruktioner som beskriver vad eleverna skall bedöma. Däremot uppfattar L8 att det kan vara 

svårt för eleverna att bedöma varandras arbeten och att vissa elever inte vill ge någon konstruktiv. 

Denna förmåga kan man träna upp. Jönsson (2013, s. 109-117) och Lundahl (2011, s. 127-129) 

delar de intervjuade lärarnas uppfattning att kamratbedömning kan tränas genom att exempelvis 

låta eleverna bedöma varandras texter och ge respons på dem. För att kunna genomföra 

bedömning måste eleverna vara medvetna om kriterier som bedömningen skall ske utifrån. En 

viktig del av lärarens arbete blir därmed att ge eleverna verktygen för bedömning som de senare 

kan använda för att kunna nå de långsiktiga målen.  Jönsson (2013, s.115)  delar även L8 

uppfattning om att det kan vara svårt för eleverna att kritisera varandra, eftersom de riskerar att 

få mottagaren att känna att bedömningen är riktad mot deras person snarare än deras text.  

L6 och L7 anser att träning av kamratbedömning sparar tid för läraren eftersom eleverna så 

småningom självmant kommer att fråga grannen om hen kan ta en titt på texten. Jönsson betonar 

en annan kamratbedömningsmetod som kan vara fördelaktig. Läraren ger inledningsvis alla elever 

samma uppgift. Genom att eleverna löser uppgiften kommer det uppstå flera olika lösningar då 

deras föreställningsvärld och kognitiva förmåga skiljer sig från varandra. Sedan kan de ta del av 

varandras lösningar och bedömningar och få insikt om varierande egenskaper hos olika lösningar, 

som inför framtida uppgifter hjälper att nå de långsiktiga målen. Genom att arbeta på detta sätt 
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med återskapnings utvecklas deras kognitiva förmåga och strategier för att nå långsiktiga målen 

(Jönsson, 2013, s. 110 och Lundahl, 2011, s. 138-139). 

Självbedömning 

Kamratbedömning är ett mellansteg till att lära sig om självbedömning, anser Jönsson (2013, s. 

110-111). Med detta menar han, likt samtliga intervjuade lärare, att kamratbedömningen leder till 

att eleverna utvecklar sina egna styrkor och förmågor att bedöma sig själv i uppgifter där man får 

formulera återkopplingen åt andra. Ett personligt engagemang i uppgiften kan stå ivägen för att 

se svagheter och styrkor i sitt eget arbete då det blir för personligt. Genom att bedöma varandras 

uppgifter kan eleverna få syn på sina egna kvalitéer, styrkor och förmågor i sina egna uppgifter. 

Enligt samtliga lärare är själva grunden för att lära sig självbedömning att läraren tränar eleverna 

på att gå tillbaka till tidigare uppgifter och genom reflektion finna strategier i dessa för att klara av 

uppgiften man håller på med. Detta är ett form av metakognitivt tänkande enligt Hattie och 

Timperly (2007, s. 93-96). Som lärare handlar det om att kunna ge eleverna de metakognitva 

strategierna för att kunna på egen hand analysera sitt lärande metakognitivt och ta sig genom 

uppgiften. Det handlar om förmågan att som elev återkoppla till sitt lärande på liknande sätt som 

läraren skulle ha gjort när hen bedömt eleven (2013, s. 123 och126).  

Lärarna i de yngre åldrarna kopplade även begreppet självbedömning till självutvärdering och 

självuppskattning vilket även Hattie och Timperly sammankopplar. Hattie och Timperley (200, s. 

93-96) menar att självvärdering är elevens förmåga att bedöma och värdera sina egna förmågor, 

kunskapstillstånd och kognitiva strategier genom en rad olka självövervakningsprocesser.  

Fördelarna med självbedömning är att eleverna kan på egen hand kan klara av att ta sig an ett 

problem genom att i tanken återgå till tidigare uppgifter genom ett metakognitivt tankesätt och 

reflektera hur de bedömde dessa uppgifter då, vad som var bra och mindre bra och vilka 

strategier de behöver använda sig utav. Ett problem som kan uppstå kan vara att eleverna kan 

sätta för stor press på sig själv när de bedömer sig själva. De kan känna ångest när det kommer 

till att visa föräldrarna vad de åstadkommit eller oroar sig för sina framtida prestationer. I sådana 

tillfällen kan eleverna sätta för stor press på sig själva och nedvärdera sina kunskaper trots att de 

har mer kunskap än vad de visar på ett prov eller och tror sig ha när de skattar sig själva. En av 

anledningen till detta kan vara nervositet då föräldrarna är mottagaren och därmed kan 

bedömningen bli fel.  

Forskningen pekar också på att det finns fördelar med självbedömning genom att de utvecklar 

en metakognitiv förmåga och strategier att ta sig an ett problem, men att denna positiva effekten 

kan komma att försvinna ifall läraren upphör att stötta utvecklingen genom att ge återkoppling 

för tidigt inom en viss kunskap eller ämne. Detta eftersom eleverna riskerar att inte utveckla 

någon självständighet i sitt lärande av att bedöma sig själva, vilket gör att eleverna blir beroende 

av läraren. De intervjuade tidigare illustrerade hur viktigt det är att läraren i en process med att 

lära sig kamratbedömning eller självbedömning väntar med att ge sin återkoppling för att eleverna 
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skall kunna dra nytta av den positiva effekten av att lära sig att ha ett metakognitivt tänk och 

strategier som eleverna fått ifrån återkopplingen av läraren vilket är precis som (Jonsson, 2013, s. 

123-124 och Hattie och Timperley, 2007, s. 93-96) 

Bedömning 

I bakgrunden till denna studie talade vi om att skolan bedömer elevernas lärande vilket används 

som underlag för den politiska styrningen men som även används för att hjälpa elevera genom att 

informera planeringen av det pedagogiska arbetet utifrån vad de tidigare har gjort. De intervjuade 

lärarna beskriver i stor utsträckning liknande uppfattningar kring begreppet bedömning, vilka 

ligger nära det som forskningen visar. De flesta intervjuade lärarna är medvetna om att 

bedömningen har ett skiftande syfte; att man dels har bedömningen som ett måttmedel till 

politiker och föräldrar för att visa var eleverna befinner sig och dels som underlag för hur man 

kan gå vidare med lärprocessen. Detta visar på medvetenhet av det summativa sättet att se på 

bedömning när det syftar till att mäta eleven enligt uppsatta mål och kriterier vid en given 

tidpunkt (Lundahl, 2012, s. 11). De intervjuade lärarna vittnar även att de använder samma 

bedömningstillfälle formativt. De relaterar främst till hur begreppet används i skolan i deras 

yrkesroll. Lärarna talar alla om att bedömning är en del av lärarens arbete som är omöjlig att skilja 

från undervisningen. Den måste ske kontinuerligt och utgöra underlaget som läraren grundar sina 

beslut i. Detta överensstämmer med Black och William (2009, s. 9) som menar att en pedagog 

endast kan sägas arbeta formativt om hen inhämtar bevis på elevens kunskaper och att dessa 

bevis sedan används av lärare och elever för att informera vad ett bättre nästa steg i 

inlärningsprocessen. 

Vår studie visar inte som Harlen och James (1997, s. 367-377) att skillnader mellan formativ 

och summativ bedömning skapat problematik bland lärare, där lärarna har svårt att uppfatta 

skillnader mellan begreppen relaterat till elevens eget arbete. En möjlighet som ligger utanför den 

här studien är att det kan finnas kognitiv dissonans mellan det lärarna uttrycker in en intervju och 

hur praktiken i klassrummet ser ut. 
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Konklusion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur lärare i grundskolan tänker och resonerar kring 

formativ bedömning och att jämföra uppfattningarna mellan lärare i de yngre åldrarna med lärare 

i de äldre åldrarna. Resultaten pekar även mot att om det finns variationer bland lärarna i hur de 

uttrycker sig så visar studien att den variation på respondenternas svar som finns inte har ett 

samband mellan åldern där de är verksamma. 

Studien visar på att det finns små variationer mellan vad forskarna säger och hur lärarna 

uppfattar bedömning. De uppfattar summativ bedömning som bedömning av ett specifikt 

kunskapsinnehåll vid en angiven tidpunkt, och formativ bedömning som återkommande 

bedömning med syfte att användas för att informera beslut om nästa steg i inlärningsprocessen 

mot elevens långsiktiga mål. Den fenomenografiska metoden gör det svårt att generalisera 

studiens resultat på lärare i allmänhet, men väcker funderingar kring om det är så att detta gäller 

även mer generellt. Skulle så vara fallet så kan det vara intressant som inlägg i debatten om 

svenska skolans likvärdighet. Förslagsvis så borde en mer kvantitativ studie av lärares 

uppfattningar genomföras med ett större underlag. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

* Vem personen är 

* Vilka ämnen, årskurs, beskrivning av arbetsplatsen (skolan, plats, skolans arbetsformer) 

o Erfarenheter och utbildningar. 

* Tid som lärare 

o Fritid 

 

Tema 2:Bedömning 

Vad associerar X till begreppet bedömning? 

Vad anser X att bedömningens roll i skolan är? 

Hur ser X på bedömning utifrån kursplanens mål? 

 

Tema 3: Summativ bedömning 

Hur definierar X summativ bedömning? 

Vilka för- och nackdelar med summativ bedömning ser X? 

För vem bedömer X sina elever? (sin egen skull, för skolledningen/betygens skull, för 

elevernas skull, ?) 

Vilka sätt (konkreta exempel på metoder) använder X för att bedöma eleverna? 

 

Tema 4: Formativ bedömning 

Hur definierar X formativ bedömning? 

Vilka för- och nackdelar med formativ bedömning ser X? 

Tänker du annorlunda på något sätt i hur bedömning används formativt i olika ämnen och 

årskurser? (X ämnen/årskurser) 

Ser du några skillnader i hur bedömning används formativt mellan olika elever? 

 

Tema 5: Underteman av formativ bedömning 

Feedback/Återskapning/Återkoppling 

Vilka föreställningar har X om feedback?  

(Vad är feedback? När är det effektivt? Finns det feedback som inte är effektiv och hur ser 

den ut?)  

Hur individualiserar X sin feedback till eleverna?  
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(använder X bilder, förenklar språket, muntlig återkoppling? skillnader mellan hög- och 

lågpresterande elever?) 

Hur ofta ger X feedback? 

Hur ofta återkopplar X till tidigare feedback? 

Vad gör X för att eleverna skall förstå X’s feedback? 

  

Kamratbedömning 

 Vilka föreställningar har X om kamratbedömning? 

  (Vad anser X att det finns för fördelar/nackdelar med att låta 

eleverna bedöma sina kamraters prestation i relation till sin egen? Hur och varför/varför inte 

använder sig X av kamratbedömning?) 

Hur vana är eleverna att bedöma varandra och ge varandra konstruktiv kritik? 

 (vad krävs för att eleverna skall klara av att bedöma sina kamrater formativt?)  

Arbetar X med kamratbedömning och i så fall hur? 

 (effekten av kamratbedömning i par/ i grupp? kamratbedömning i klassens sociala 

samspel - bedömer bästa kompisar varandra olika? ) 

 

Självbedömning 

 Vilka föreställningar har X om självbedömning? 

  (Vilka för- och nackdelar ser X med att låta eleverna få större ansvar 

över sitt eget lärande? Hur upplever X att eleverna klarar av att reflektera över sitt eget lärande 

och korrigera sig själva?) 

 På vilket sätt använder sig X för att eleverna skall självabedömma? 

 

Avsluta intervjun 

* Ta kontakt senare – komplement. 

* Tacka.  

 

 

 

 


