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Sammanfattning  

 

Syftet med min studie är att ta reda på hur lärare och rektorer i grundskolan beskriver att de arbetar 

med formativ bedömning för att stärka lärande. I forskningsläge presenterar jag teori och forskningar 

om formativbedömning och dess nyckelprocesser. I resultatet beskriver jag lärares och rektorers 

uppfattningar om begrepp och genomförande av formativ bedömning samt hinder som de upplever 

med arbetet. Resultatet visar att informanterna anser att tydlig information om målen kan underlätta 

lärande. Återkopplingen kan också utveckla elevs kunskaper. Genom självbedömning kan eleverna få 

djupare förståelse för sin nivå. Kamratbedömning ger eleverna möjligheter att få höra återkoppling på 

ett annat språk. Hela processen kräver att lärare och rektorer fungerar som vägledare. Avslutningsvis 

presenterar jag nya forskningsfrågor som kan komplettera min studie. 
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Formativ bedömning, nyckelprocesser i formativ bedömning, feedback/återkoppling, själv-och 
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1.Inledning 

“Assessment in this spirit does not concern assignment of grades or evaluation of whether instruction 

was effective. It's assessment designed squarely to feed into the learning process and make the 

learning stronger” (Perkins, 2010). 

Bedömning har alltid varit ett viktigt ämne för diskussioner. Perkins (2010) anser att bedömningens 

syfte ska vara att stärka lärande i stället för att bara vara ett sätt att sätta ett betyg och för att ge ett 

omdöme. I nuläget betyder bedömning inte bara bedömning av lärande eller summativ bedömning, 

utan bedömning för lärande som sker genom formativ bedömning. Formativ bedömning anses leda till 

ett ökat lärande enligt Jensen och Karlberg (2012). Bedömning i ett summativ syfte är att ge ett 

omdöme medan den formativa bedömningens mål är att motivera eleverna att lära för att lära. Nästan 

alla lärare kan bedöma elever i ett summativ syfte på ett enkelt sätt. Men formativ bedömning som har 

en stor betydelse i inlärningsprocessen anses mer komplex att genomföra kontinuerligt. Så för att 

bedömning ska vara formativ måste den öka lärande. Frågan här är hur lärare kan bedöma på ett 

formativt sätt så att det kan bli ett effektivt verktyg för att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling. 

 Jag har valt att intervjua båda lärare och rektorer för att skolan är en organisation som bör arbeta med 

formativ bedömning tillsammans. Enligt Hirsh och Lindberg (2015) finns det många artiklar som 

handlar om ”att formativa interventioner är kontextberoende, och att ansvaret för ett förändrat 

arbetssätt därmed inte kan vila enbart på lärarna” (s. 30). Hirsh och Lindberg (2015) menar att det 

finns också en studie som handlar om hur bedömningspraktiker kan förändras beroende på en 

”dynamisk interaktion mellan personlig nivå (läraren som genomför förändringarna), mikronivå 

(skolnivå) och makronivå (policynivå) ” (s. 29). Hirsh och Lindberg (2015) skriver att i studien deltog 

högstadielärare och deras elever. De talar positivt om samarbetet med lärarna och formellt stöd från 

rektor samt om ”en gemensam förståelse hos lärare och rektor av hur formativa praktiker möter 

strategiska mål som handlar om att höja resultat på ett sätt som märks i externa mätningar” (s. 29). 

Lärare och skolledning bör komplettera varandra i införandet av formativ bedömning. När skolledare 

samarbetar med lärare kan arbetet med formativ bedömning lyckas med att öka lärande. Dels för att 

rektor som pedagogisk ledare kan vägleda processen och dels för att läraren kan få större möjligheter 

och mer tid att genomföra formativ bedömning. 

Utgångspunkten i min studie handlar om formativ bedömning och hur den genomförs i skolan. Jag 

ska först presentera olika definitioner av formativ bedömning och dess nyckelprocesser. Sedan 

redogör jag för tidigare forskning om formativ bedömning och hur den genomförs i skolan. Min 

studie baseras på fem kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med två lärare och tre rektorer inom  
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grundskolan. Jag ser resultatet som en bas för mig som lärare att reflektera över samt att förbättra min 

undervisning och bedömningspraktik för att stärka den enskilda elevens lärande.  

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med min studie är att presentera hur lärare beskriver sitt arbete med att genomföra formativ 

bedömning i klassrummet. Jag vill också redogöra för vad rektorer berättar om vad de gör för att 

säkerställa att formativ bedömning genomförs, samt hur de kan stötta läraren i processen. Jag har valt 

att skriva om vad lärare och rektorer beskriver återkoppling, själv- och kamratbedömning. Enligt 

Skolverket (2011) är lärarens roll att samla information om elevens prestationer och att tydliggöra hur 

eleven kan uppnå målen. Enligt Skolverket (2011) sker detta ” genom att samtala om styrkor och 

svagheter och ge återkoppling och vägledning kring vad eleverna behöver utveckla vidare och hur 

man tillsammans ska ta sig dit skapas goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. En 

sådan bedömarpraktik ger även läraren återkoppling på den egna undervisningen fungerar och vad han 

eller hon behöver ändra på eller utveckla för att nå bättre resultat” (s. 24). Syftet är att synliggöra 

lärares och rektorers uppfattningar om begreppet formativ bedömning och hur den genomförs i 

undervisningen. 

Mina forskningsfrågor är: 

Hur uppfattas formativ bedömning som begrepp? 

Hur beskriver rektorer och lärare att formativ bedömning genomförs?  

 

3.Forskningsläge 

 

3.1.Bedömningens syfte 

Bakgrunden beträffande bedömningskunskaper har börjat redan innan skolan fanns till och att bedöma 

elevernas kunskaper är en företeelse som är äldre än skolan själv (Lundahl, 2014). Bedömning har 

olika syften vilka har förändrats och utvecklats med tiden. Bedömning kan ha formativt och 

summativt syfte. Synen på bedömning där produkten är i fokus har bytts till en mer modern syn, där 

processen är central istället. Detta är en viktig förändring i kunskapsbedömningens historia. 

Bedömning innebär inte längre enbart bedömning av lärande; det som menas med summativ 

bedömning, då läraren summerar resultatet i läroprocess, utan bedömning för lärande som sker via  
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formativ bedömning och leder till ökat lärande (Jensen och Karlberg, 2012). Detta på grund av att 

läraren hela tiden samlar information för att bilda en oavslutad och kontinuerlig läroprocess. Korp 

(2011) menar att summativ bedömning innebär ”alltid ett värderande moment”. Enligt Korp (2011) är 

bedömningen summativ när läraren jämför elevernas uppvisade kunskaper med mål (s. 72). Korp 

(2011) menar att det som skiljer den formativa bedömningen från den summativa är ”att den enbart 

har ett pedagogiskt syfte” (s. 42). Men det finns en likhet mellan både formativ och summativ 

bedömning och den är att det är viktigt att läraren tydliggör kriterierna i förväg för eleverna och att de 

förstår dem. De” har rätt att veta på vilka grunder bedömningar görs…Bedömningen ska vara 

genomskinlig, så att de förstår varför deras prestationer har bedömts på det ena eller andra sättet” 

(Korp, 2011, s. 73). 

I andra ord summativ bedömning är att ge eleverna ett omdöme medan den formativa bedömningens 

funktion är att motivera dem att lära för att lära. I en formativ bedömning är elevens 

prestationsresultat inte så intressant för att sätta ett betyg på dem utan för att förstå vad eleven har 

förstått, för att se hur läraren kan hjälpa eleven att komma vidare (Nordgren, Odenstad & Samuelsson, 

2017). Formativ bedömning kan belysas med exempel genom en analogi som en karta över var eleven 

är och som illustrerar att hen kan ta olika väger för att nå målen baserade på förutsättningar (Jönsson, 

2013). Detta kan underlätta lärares uppdrag att vägleda eleverna och anpassa sin undervisning efter 

elevernas behov och förutsättningar för att öka deras lärande (Jönsson, 2013). 

 

3.2. Formativ bedömning; bakgrund och definition 

Begreppet formativ bedömning har spridits i hela världen under 2000-talet. Paul Black och Dylan 

Wiliams (1998) forskningsöversikt spelar stor roll för det nuvarande intresset för denna syn på 

bedömning fast begreppet är äldre än så enligt Hirsh och Lindberg (2015). Hirsh och Lindberg (2015) 

skriver att enligt Bertil Roos och David Hamilton (2005) går den formativa bedömningens bakgrund 

tillbaka till 1930- och 1940-talen. Dessutom skriver Hirsh och Lindberg (2015) att formativ 

bedömning som begrepp introducerades av Michael Scriven (1967) i The methodology of evaluation 

som skrev om termerna summativ och formativ utvärdering. Det finns ett kapitel i Scrivens bok som 

handlar om frågan om formativ utvärdering som en del av curriculum development (kursplanens 

utveckling) (Hirsh och Lindberg, 2015). Hirsh och Lindberg (2015, s. 8) citerar från Bloom, Hastings 

och Madaus vidareutvecklar Scrivens formative evaluation (s. 117): “We regard formative evaluation 

as useful not only for curriculum construction but also for instruction and student learning”. De har 

skrivit vidare att Bloom m.fl. hävdar att formativ bedömning inte bara handlar om kursplanens 

utveckling men också om elevers lärande samt lärarens undervisning. Både Scriven och Bloom anser 

att utvärdering och bedömning är formativ bara när den information som samlas används för att 

utveckla något. 



4 
 
År 1989 presenterade Sadler termen assessment istället för evaluation som Scriven och Bloom 

använde. Senare har Sadlar etablerat begreppet feedback. Hirsh och Lindberg (2015) citerar från 

Sadlers artikel som handlar om varför feedback användes i relation till formativ bedömning: 

Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of student responses 

(performances, pieces, or works) can be used to shape and improve the student’s competence by short-

circuiting the randomness and inefficiency of trial and- error learning. […] Feedback is a key element 

in formative assessment, and is usually defined in terms of information about how successfully 

something has been or is being done. […] Broadly speaking, feedback provides for two main audiences, 

the teacher and the student. Teachers use feedback to make programmatic decisions with respect to 

readiness, diagnosis and c. Students use it to monitor the strengths and weaknesses of their 

performances, so that aspects associated with success or high quality can be recognized and reinforced, 

and unsatisfactory aspects modified or improved (a.a., s. 120-121). 

Här menar Sadler (1989) att läraren bör samla in information om elevs kunskaper för att hjälpa läraren 

att anpassa sin undervisning samt att stötta eleven med att utveckla sitt lärande. 

Även i Blacks och Wiliams (1998) forskningsöversikt Assessment and classroom learning pekar de på 

att feedback associeras med formativ bedömning. Hirsh och Lindberg (2015) citerar från denna 

forskningsöversikt och relaterar formativ bedömning till” all those activities undertaken by teachers, 

and/or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and 

learning activities in which they are engaged” (s. 7–8). Detta är precis vad som Sadler och Bloom 

m.fl. menar att formativ bedömning handlar om, nämligen att samla information för att utveckla en 

elevs lärande genom att ge återkoppling. 

Bedömningen är formativ enligt Sadler (1989) när den informationen som lärare samlar in används 

för att bilda en oavslutad kontinuerlig läroprocess. Läraren kan genomföra detta genom att ge 

kontinuerlig återkoppling eller feedback som är ett centralt begrepp i Sadlers artikel Instructional 

Science. Sadler (1989) citerar Ramaprasad för att definiera feedback och anser att "Feedback is 

information about the gap between the actual level and the reference level of a system parameter 

which is used to alter the gap in some way" (s.120). Detta innebär att den informationen som lärare 

samlar in bör informera om var eleven befinner sig i relation till målen samt hur hen kan utveckla sig 

för att nå målen. Enligt Sadler (1989) kan bedömning vara formativ bara när läraren bedömer elevers 

prestationer för att få information om följande tre frågor; vilken/vilka mål eleven ska nå, var eleven 

befinner sig i relation till målen och samt vad eleven behöver göra för att nå målen (s.121). I Blacks 

och Wiliams (1998) forskningsöversikt Assessment and classroom learning har Sadlers tre punkter 

eller frågor utvecklats genom deras arbete i Assessment Reform Group (ARG) som är en brittisk 

forskningsgrupp.  
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3.3.Nyckelprocesser i formativ bedömning 

Det finns ett stort antal artiklar vilka har som huvudsakligt syfte att utveckla begreppet formativ 

bedömning (Hirsh och Lindberg, 2015). Nästan alla artiklar baseras på ett eller annat sätt på Blacks 

och Wiliams Assessment and Classroom Learning. De har även påverkat hur formativ bedömning 

definieras här i Sverige. Enligt Hirsh och Lindberg (2015) har Blacks och Wiliams definition av 

formativ bedömning fått genomslag inte bara hos lärare och skolledare utan även hos Skolverket. 

Skolverket har kommit ut med bl.a. med skriften Kunskapsbedömning – vad, hur och varför? (Hirsh 

& Lindberg, 2015). 

 I Blacks och Wiliams (2009) Developing the theory of formative assessment försökte de att inte bara 

definiera vad formativ bedömning innebär men också att ge grunder för formativ bedömning baserade 

på lärandeteori. Därför kunde de etablera en definition av fem huvudsakliga aktivitetstyper som kan 

sägas vara effektiva för lärande (Black et al, 2003; Wiliam & Leahy, 2007; Hirsh& Lindberg, 2015). 

Hirsh och Lindberg (2015) summerar Blacks och Wiliams fem huvudsakliga aktivitetstyper som 

följande: 

• Dela framgångskriterier med eleverna  

• Klassrumsfrågor 

• Kommentarer på elevprestationer  

• Kamrat- och självbedömning 

• Formativ användning av summativa prov (s. 21) 

Hirsh och Lindberg (2015) jämför de fem aktivitetstyperna med tre nyckelprocesser som Wiliam och 

Thompson (2007) listar i deras artikel om undervisning och lärande utifrån Ramaprasad (1983):  

• Fastställandet av var den lärande befinner sig just nu  

• Fastställandet av vart den lärande är på väg  

• Fastställandet av hur gapet mellan nuläge och mål ska överbryggas (Hirsh och 

Lindberg, 2015, s. 21) 

Det som är intressant i figur 1 som Hirsh och Lindberg översätter från Black och Wiliam är att det inte 

bara läraren som är den enda aktören i nyckelprocesserna utan också eleverna själva och deras 

kamrater. 
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Aktörer Vart den lärande är på 

väg 

Var den lärande befinner 

sig just nu 

Hur gapet mellan 

nuläge och mål ska 

överbryggas 

Lärare Tydliggöra mål och 

framgångskriterier för 

lärande 

Skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner 

och andra situationer som 

ger bevis för lärande 

Ge återkoppling som 

tar den lärande framåt 

Kamrat Förstå och dela mål och 

framgångskriterier för 

lärande 

Aktivera elever som 

resurser för varandra 

 

Elev Förstå och dela mål och 

framgångskriterier för 

lärande 

Aktivera elever som ägare 

av sitt eget lärande 

 

 

Figur1. Nyckelprocesser i formativ bedömning (efter Black & Wiliam 2009, s. 8 – hämtad ur Hirsh och Lindberg (s. 21) 

Hirsh och Lindberg (2015) menar att Blacks och Wiliams (2009) aktivitetstyper kan vara ett medel för 

att arbeta med de fem nyckelstrategierna i figur 1, till exempel ”klassrumsfrågor är ett sätt att arbeta 

med strategi 2 och kommentarer på elevprestationer är ett sätt att arbeta med strategi 3” (s. 21). Enligt 

Black och Wiliam kan användandet av de fem nyckelstrategierna påverkas av kontextuella aspekter 

som skolämnesmässiga men de ser fortfarande att nyckelstrategierna kan ”vara den lins genom vilken 

praktiker såväl som forskare betraktar vad som innefattas i termen formativ bedömning” (Hirsh och 

Lindberg, 2015, s. 22). Wiliam hävdar att de fem nyckelstrategierna kan bilda en forskningsgrund för 

lärare för att arbeta med bedömning formativt. I nedanstående avsnitt klargörs de fem 

nyckelstrategierna. 

 

3.4 Nyckelstrategier 

Nedan beskrivs…. 

3.4.1 Att tydliggöra mål 

Det finns inte tydliga instruktioner eller rutiner för hur läraren kan tydliggöra målen. Därför fokuserar 

Wiliam (2013) på vad läraren inte ska göra och ger några exemplar på detta. Wiliam (2013) skriver 

om ”mål för gallerierna” (s. 71). Detta innebär att det inte är tillräckligt att skriva upp lektionens  
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mål på tavlan eller att säga dem muntligt och sedan låta eleverna skriva eller lyssna på det, för att 

sedan helt enkelt börja undervisningen utan att koppla den till målet.  

Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2004) hävdar att det första steget för att lärande ska ske 

är att tydliggöra målen så att eleven förstår dem och att bekräfta att eleven har förstått dem. Black 

m.fl. (2004) markerar vikten av att läraren förklarar målen tydligt i början av området som de jobbar 

med och att läraren ska säkerställa att eleven har förstått målen från en uppgift, genom att till exempel 

diskutera detta i klassrummet. Black m.fl. (2004) ger exemplar på hur läraren kan ställa frågor för att 

kontrollera att eleven har förstått uppgiftens syfte. De rekommenderar att läraren bör ställa öppna 

frågor om uppgiftens syfte samt att ge eleven tillräcklig med tid att tänka på svaret. När eleven ser 

syftet med en uppgift kan hen ha lust att lära samt öka sitt lärande i arbetsområdet och tillägna sig de 

nödvändiga kunskaperna. Dessutom kan läraren tydliggöra målen genom att koppla målkriterierna till 

konkreta exempel i andra elevers arbete. Ett annat exempel är att lärare och elever formulerar och 

tillsammans skriver ner en bedömningsmatris (Wiliam, 2013).  

 

 

3.4.2 Att ge bevis för elevernas prestationer 

När läraren är färdig med att tydliggöra målen är nästa steg att veta var eleven befinner sig. Wiliam 

(2013) presenterar ett antal metoder och tekniker för att hjälpa läraren notera var elevernas 

kunskapsposition är. Det är inte lätt att formulera frågor som ger en inblick i elevernas 

kunskapsposition även om de är viktiga för att öka elevernas lärande (Wiliam, 2013). Därför har 

Wiliam (2013) konstruerat några praktiska tekniker för att ställa frågor. Exempel på det är att 

formulera om frågor till påståenden för att se var eleven befinner sig, eftersom eleven visar sina 

kunskaper bättre när de tar ställning till eller reflekterar över ett påstående, jämfört med en kort-svars 

fråga (Wiliam, 2013). Ett annat sätt är att använda varför-/ hur- frågor t.ex. att ställa en fråga som 

Varför är kol inte en metall? istället För Är kol en metall? (Wiliam, 2013, s. 101). Om läraren 

omformulerar frågor på det här sättet kommer det att krävas mer från eleverna och då kan de visa mer 

av sitt tänkande. 

 

3.4.3. Återkoppling 

Återkoppling är en grundläggande del av en formativ bedömningsprocess. Det står tydligt i 

Skolverket (2011) att för att bedömningen ska vara användbar och ett led i lärandet är det viktigt att 

båda lärare och elev följer upp den. Det är också viktigt att läraren tydliggör återkopplingen på 

elevernas arbetsprestationer. Enligt Skolverket (2011) används informationen som samlas när läraren 

bedömer ” inte bara till att se hur långt eleven har nått utan också till att vägleda eleven vidare i 

kunskapsprocessen” (s.8). Det är inte bara eleven som kan utnyttja återkopplingen utan också 
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läraren, eftersom sådan bedömarpraktik ger läraren bra idéer om hur den egna undervisningen 

fungerar samtidigt som den kan ge läraren information om vad hen behöver ändra på eller utveckla för 

att öka en elevs lärande och uppnå bättre resultat (Skolverket, 2011, s. 24). Black och Wiliam (1998) 

anser också att återkopplingens syfte är att förbättra båda elevens lärande och lärarens undervisning 

och den samlade information bör” be used as feedback to modify the teaching and learning activities 

in which they are engaged “(s. 7–8).  

Hattie och Timperley (2007) har sammanställt ett antal metastudier som handlar om elevrelaterad 

feedback. Hattie och Timperley (2007) anser att återkoppling är formativ om den ger information som 

fyller ett gap mellan vad eleven förstått och målen. De citerar från Sadler (1989) att “feedback needs 

to provide information specifically relating to the task or process of learning that fills a gap between 

what is understood and what is aimed to be understood “(s. 82). Hattie och Timperley (2007) 

kategoriserar feedback i fyra nivåer: den uppgiftsrelaterade, den processrelaterade, den 

självreglerande och den personliga. De tre första gäller vad eleven lär sig från en uppgift, vad är 

lärprocessen för att förstå uppgiften och hur eleven själv kan bedöma sitt lärande. De tre anses som 

effektiva för lärande medan återkoppling på personlig nivå kan ha negativ effekt på inlärning eftersom 

den kan upplevas som förvirrande om den ges vid fel tillfälle (Hattie och Timperley, 2007).  

Wiliam (2013) anser att feedback är formativ när den skapar tänkande och fokuserar på vad eleverna 

ska göra för att gå vidare och utveckla sitt lärande:” Feedback fungerar formativt endast om eleverna 

använder den information de får tillbaka för att förbättra sina prestationer” (s.134). Däremot visar 

studiersresultat att inte alla typer av feedback kan öka elevernas lärande och detta testas i flera 

undersökningar. Feedback kan få motsatt effekt baserade på hur den är planerad (Wiliam, 2013). I de 

undersökningar som Wiliam (2013) skrivit om testas olika former av feedback: konstruktiva 

kommentarer; betyg; kommentarer ihop med betyg; beröm och ingen feedback. Undersökningarnas 

resultat visade att de elever som fick konstruktiv feedback kunde lära sig mer jämfört med övriga 

elever i undersökningarna. Medan de elever som fick både kommentarer och betyg fick samma 

resultat som de som bara fick betyg. De elever som fick både kommentarer och betyg och de som fick 

beröm hade inte utvecklat sig mer än de som inte fått någon feedback (Wiliam, 2013). 

Dessutom är Butler (1988) inne på samma linje och har genomfört en undersökning som testar olika 

former av återkoppling och omdöme. Hon delade elever i tre grupper; grupp ett som fick betyg; grupp 

två som fick återkoppling och grupp tre som fick både betyg och återkoppling på en lektionsuppgift. 

Resultat visade att eleverna i grupp ett och tre inte har förbättrat sig medan de elever i grupp två 

kunde utveckla sina resultat med 30 procent (Butler, 1988). Butler (1987) gjorde ett annat experiment 

där 200 elever i årkurs sex och sju delades i fyra grupper: grupp ett som fick uppgift- och 

målrelaterade kommentarer; grupp två som fick beröm; grupp tre som fick betyg, och grupp fyra  
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som inte fick feedback. Resultat visade att grupp ett kunde utveckla sig medan grupperna tre och två 

inte hade förbättrat sig mer än grupp fyra (Butler, 1987). 

Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2003) samt Black och Wiliam (2006) har genomfört ett 

projekt kallas KMOFAP där 48 lärare och elever mellan 11 och 16 år deltog. Ämnena som ingick i 

projektet var matte, naturvetenskap och engelska. Syftet med projektet var att lärarna skulle förbättra 

sina sätt att använda sig av formativ bedömning och skulle ändra deras sätt att ge muntlig och skriftlig 

återkoppling. Förändringar i den skriftliga återkopplingen var till exempel att lärarna gav 

kommenterar på vad som kunde förbättras och hur eleverna kan göra detta istället för att bara skriva 

rätt eller fel. Denna förändring gäller också den muntliga återkopplingen. Exempelvis är att lärarna 

förändrade sina muntliga frågor och gav elever mer tid för att fundera på dem. Det här leder till att ” 

klassrumsdialogen blev mer inriktad på förståelse” (Grönlund, 2011, s. 25). De deltagande lärarna såg 

att denna bedömningspraktik visade bättre resultat. Black med fl (2003) skriver att “They all came to 

understand that it was worthwhile putting in the effort to work with feedback by comments because 

they could sense that learning was improving” (s.48). 

För att summera, när återkoppling sker i form av omdöme eller betyg har den en svag effekt på 

inlärningsprocessen medan när återkoppling i form av kommentarer ger information om vad som ska 

förbättras och vilken effekt den har för att öka lärandet (Grönlund, 2011, s. 23). Dessutom för att 

återkopplingen ska fungera formativt bör den förklara för eleven hur skillnaden ser ut mellan den 

nuvarande prestation och målen (Wiliam 2010; Hattie & Timperley 2007). Grönlund (2011) menar att 

återkoppling bör vara målinriktad och inriktad på uppgiften och inte på eleven som person (s. 33). 

Black och Wiliam (2006) anser också att “Feedback to students should focus on the task, should be 

given regularly and while still relevant, and should be specific to the task” (s. 8). 

 

Jönsson (2013) har också listat tips på en återkopplingspolicy som kan vara nyttig. Det är viktigt att 

eleven kan använda sin återkoppling och utnyttja den eftersom det finns många elever som tycker att 

återkopplingen inte är användbar. Han tycker att för att återkoppling ska vara användbar behöver det 

svara på vad är målet? var befinner sig eleven i relation till målet? Och hur ska hen nå dit? Det är 

också viktigt att eleven får möjligheten att använda sig av återkopplingen i nya uppgifter (Jönsson, 

2013). Enligt Skolverket (2011) är den mest effektiva återkopplingen den som kan generaliseras till 

andra uppgifter eller som riktas mot att stärka elevens förmåga att driva det egna arbetet framåt (s. 

21). Det är också viktigt att eleven förstår vad läraren har skrivit i återkopplingen. Lärare bör skriva 

noteringen på ett tydligt och enkelt språk med hjälp av en dator eller att läraren spelar in sina 

kommentarer som ljudfiler (Jönsson, 2013). Enligt Skolverket (2011) behöver återkopplingen inte 

vara individuell. Många gånger är det samma problem som delas av många elever och då kan det vara 

lämpligt att ge återkoppling till hela klassen (s. 34). Enligt Jönsson (2013) bör läraren endast ge” 

betyg vid de tillfällen när detta krävs” (s.93) eftersom det är många elever som blir stressade på 
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grund av att de vet att läraren kommer att sätta ett betyg. I det fallet kan de inte tänka och njuta av 

återkopplingen.  

3.4.4.Självbedömning 

Att ge formativ feedback har olika syfte. Ett av dem är att hjälpa eleverna att ta ansvar för och att äga 

sitt lärande. Hattie och Timperley (2007) anser att för att återkoppling ska vara formativ behöver 

eleverna själva kunna jämföra sina prestationer med målen. Eleverna som lär sig bättre är de som kan 

utveckla sina strategier för självstyrning (Hattie & Timperley, 2007). Dessutom finns det en 

amerikansk forskning som Nicol & Macfarlane-Dick (2006) skriver om. Forskningsresultatet visar att 

eleverna som har utvecklat självstyrning kunde lära sig bättre jämfört med de andra som inte gjorde 

det. Forskningen drar slutsatsen att eleverna kunde utveckla sina självvärderingsförmågor genom 

formativ återkoppling. 

Black och Wiliam (1998) betonar vikten av elevernas förmåga att bli självbedömare. Deras idéer 

baseras på Sadler (1989). De anser att formativ återkoppling bör fylla i gapet mellan elevernas 

nuvarande kunskapsposition och målen. Detta kräver att eleven kan förstå var hen ligger jämfört med 

målen. För att lärande skulle vara effektivt behövs det att eleverna ska vara medvetna om sina 

självbedömande förmågor samt att de kan utveckla dem (Black&Wiliam,1998). Andrade (2010) listar 

åtta element som är bas för att elever ska utveckla självreglerande förmågor: 

1) Medvetenhet om värdet av självbedömning 

2) Tillgång till tydliga bedömningskriterier 

3) En specifik uppgift att bedöma 

4) Modeller för självbedömning 

5) Direkta instruktioner och stöd i att göra självbedömningen 

6) Övning 

7) Antydningar om när det är lämpligt att självbedöma 

8) Möjlighet att revidera och förbättra prestationer (Andrade, 2010, s. 93) 

 

Enligt Andrade (2010), behövs alla åtta elementen för att självbedömning ska fungera. 

McDonald och Boud (2003) skriver om självbedömning. De genomförde en undersökning om hur 

självbedömning kan förbättra elevers presentationer och i studien deltog 256 elever som tränats i 

självbedömning. McDonald och Boud jämför den gruppen med en annan kontrollgrupp som inte fick 

samma träning. Resultatet visade att det finns stora skillnader mellan de båda grupperna. De elever 

som fått träning visade på bättre prestationer. De anser att resultatet betyder att arbete med 

självbedömning ger positiva effekter på lärandet. Det som gjorde att experiment lyckades är att 

forskarna själva, har hjälpt både elever och lärare med självbedömning samt att lärare i 

experimentgruppen var mer motiverade än de lärare som jobbade med kontrollgruppen (McDonald & 

Boud, 2003). 
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3.4.5.Kamratbedömning 

Kamratbedömning är en viktig aspekt och en av de centrala nyckelstrategierna för formativ 

bedömning (Black & Wiliam, 2009). Wiliam (2013) anser att kollaborativt lärande visat sig vara 

lyckosamt. Han listar fyra fördelar med att använda kamratbedömning. Den kan skapa och öka elevers 

motivation samt bidra till social sammanhållning. Utöver detta och genom att använda 

kamratbedömning blir eleverna hjälpta på individnivå. Wiliam (2013) motiverar detta med att 

eleverna kan öka sitt lärande eftersom deras kamrater kan hantera deras svårigheter på ett bra sätt. Till 

sist anser Wiliam (2013) att det kan ge kognitiv utveckling eftersom eleverna som ger respons 

kommer att behöva tänka när de jobbar tillsammans med en uppgift. Dessutom måste det finnas ett 

mål för gruppen samt ett mål för individen för att kamratbedömning ska bli effektiv (Wiliam, 2013). 

Hirsh och Lindberg (2015) var på samma linje som Wiliam. De anser att kamratbedömning kan ge 

”större möjligheter för varje individ att få feedback, samt att den som granskar någon annans 

prestation i avseende att ge feedback får en ökad förståelse för sin eget lärande på köpet, och att den 

metakognitiva förmågan därmed tränas” (s. 33). Även Topping (2010) skriver om möjligheterna med 

att få återkoppling från varandra. Han menar att det finns fler elever i klassen än lärare därför kan 

kamratbedömning vara mer aktuell, och individualiserad än lärarens återkoppling. Det kräver övening 

och tar tid att uveckla färdigheter för kamratbedömning men det blir en tillgång i klassrummet på sikt 

(s. 62). Topping (2010) anser att lärare bör dela elever i grupper och sedan para dem i hop baserade på 

deras kunskapsnivå. Han menar att de elever som har bra kunskaper ska vara i en grupp och att de 

elever som behöver hjälp ska vara i en annan och här behöver läraren stötta dem mycket. 

Det finns inte så många studier på effekter av kamratbedömning på lärande speciellt för yngre 

studenter och i de flesta studier deltog elever som är mellan 12 och 16 år (Hirsh och Lindberg, 2015). 

En av de studierna genomfördes av Gielen, Peeters, Dochy, Onghena och Struyven, K. (2010) på 

högstadiet där 43 elever i års 7 deltog. Eleverna har skrivit två tester; förtest (innan de fått 

kamratrespons) och eftertest (efter att de fått karatrespons). Eleverna var delade i två grupper; en 

grupp som fick berätta för sin lärare om vilka kamraters respons de fick och hur de utnyttjade den, och 

en annan grupp som inte behövde lämna något till läraren. I båda grupperna jobbade eleverna med att 

ge och få feedback från varandra. Resultaten visade i både grupper att kamratbedömning kan hjälpa 

de lågpresterande elever som har låga resultat på deras förtest, att förbättra sina prestationer på 

eftertest. Medan de högpresterande som har höga resultat på deras förtest inte har visat någon 

förbättring. Lundahl (2011) anser däremot att alla elever, både de högpresterande och lågpresterande, 

kan utveckla sitt lärande med kamratbedömning. Lundahl (2011) listar tre fördelar som 

kamratbedömning har: den hjälper eleverna att bedöma sina egna förmågor på grund av att de  
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får möjlighet att bedöma sina kamraters uppgifter; den hjälper dem att öka sitt lärande och genom att 

använda kamratbedömning kan eleverna vara bättre resurser för varandra (s.135–144).  

 

4. Metod och material 

I följande avsnitt beskriver jag forskningsstrategin som är basen för den metod som jag har valt. Jag 

presenterar också vilka deltagare som ingår i min studie samt genomförandet av datainsamlingen. 

 

4.1. Intervju  

I studien har jag valt en semi-strukturerad intervju som forskningsmetod. Jag har två intervjuguider; 

en för rektorer och en för lärare, som innehåller specifika teman men samtidigt har de intervjuade 

frihet att utforma svaren på det sättet hen vill (Bryman, 2002, s.301). Enligt Kvale (1997) anses 

kvalitativa intervjuer som användbara för att förklara människors perspektiv på sitt liv (s.100). Kvale 

och Brinkmann (2009) skriver att målen med den kvalitativa intervjun är att ”förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter” (s. 17). Därför har jag 

valt kvalitativa intervjuer för att redogöra för vad lärare berättar om hur de arbetar med formativ 

bedömning och vad rektorer talar om hur de säkerställer att formativ bedömning genomförs. Jag har 

gjort intervjuerna på tre grundskolor eftersom jag vill veta hur mina deltagande lärare och rektorer 

jobbar med den.  

Jag har valt semistrukturerad intervju som intervjuform eftersom det ger mig möjligheter att fokusera 

på speciella teman och samtidigt kan jag ställa följdfrågor för att få djupare information från mina 

deltagare. Det är som Kvale (1997) skriver att ”Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda 

parter eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun 

presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna” (s. 13). 

Enligt Bryman (2002) är semi-strukturerad intervju en typ av kvalitativa intervjuer som anses vara 

användbar eftersom det innehåller flexibilitet. Då kan deltagarna röra sig åt olika håll och även avvika 

från det frågeschema som har formulerats. Enligt Bryman (2002) är i kvalitativa intervjuer är 

intervjuades synpunkter intressanta (s.209–300). 

 

4.2. Deltagare och urval 

Jag har intervjuat tre rektorer och två lärare. Jag presenterade min studies syfte först via mejl som jag 

har skickat till mina deltagare och sedan muntligt när jag fick intervjua dem. Jag har skickat mejlet till 

två lärare och tre rektorer i tre grundskolor. En av dem är en rektor i en kommunal skola för års F–6, 

den andra är också en rektor i en kommunal skola för års 7–9 och den tredje är rektor på en 
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privatskola för års F–9. Jag har också valt två legitimerade lärare; en av dem är leg. i NO och matte 

för års 4–6 och den andra är leg. i engelska för års 7–9. Intervjupersonerna har getts nya namn enligt 

följande tabell;  

 

Sofie 4 år lärare NO lärare års 4–6 

Sabina 7 år lärare engelska lärare års 7–9 

Sara 23 år rektor rektorn i privata skolan års F–9 

Stefan 4 år rektor rektorn i kommunala skolan års F–6 

Lina 1 år rektor rektorn i kommunala skolan års 7–9 

Jag har valt lärare och rektorer som jobbar på mellan- och högstadium inom grundskolan för att få 

insikt i lärares och rektorers perspektiv på hur formativ bedömning genomförs i årskurs 4–9. Nästan 

alla undersökningar om formativ bedömning fokuserar på gymnasieelever därför vill jag ta reda på 

hur lärare och rektorer ser på möjligheterna att jobba på ett formativt sätt med grundskolans elever. 

 

4.3. Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer finns det fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekra (Vetenskapsrådet, 2009). 

Jag följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Jag presenterade först undersökningens syfte via mejl 

skriftligt till mina deltagare och jag har skickat ett informationsbrev till dem (se bilaga 1). Detta 

gjorde jag för att min studie ska fylla de etiska kvaliteterna och kraven om informerat samtycke och 

konfidentialitet (Kvale, 1997). Brevet innehåller en sammanfattning om syftet med studien, några 

etiska överväganden och att alla deltagare och platser ska vara anonyma. I brevet står det också att det 

samlade materialet bara ska användas i undersökningssyfte samt att alla samlade uppgifter skall 

hanteras konfidentiellt. Till exempel när jag skriver ner intervjuer kommer jag att använda fiktiva 

namn på personer för att uppfylla konfidentialitetskravet. I brevet skriver jag också att alla 

ljudinspelningar ska raderas när jag är färdig med analyserna för att uppfylla nyttjandekravet. 

 

4.4. Genomförandet och analys 

Mina deltagare och jag bestämde en tid för att genomföra intervjuer på den skolan som de arbetar på 

och varje intervju tog ca 30 minuter. I slutet av varje intervjua sammanfattade jag det som personen  
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hade sagt för att se om jag hade förstått rätt. Alla intervjuer har spelats in med min mobil. Intervjuerna 

började med en sammanfattning om studiens syfte. Jag hade med mig två intervjuguider; en för 

rektorer och en för lärare De innehåller specifika teman men samtidigt ska de intervjuade ha frihet att 

utforma svaren på det sättet hen vill. Efter detta ställde jag följdfrågor baserade på deras svar, för att 

sedan transkribera intervjuerna. Jag kommer att använda mig av analysmetod av meningskoncentrering. 

Kvale (1997) skriver att ”Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna 

uttryckt. formuleras mer koncist... Koncentrering av meningen innebar således att större intervjutexter 

reduceras till kortare och koncisare formuleringar” (s. 174). Detta gjorde jag för att kunna fokusera på 

det som jag anser är viktigt för syftet med min undersökning. 

Jag har delat upp resultatavsnittet i olika rubriker. Under varje rubrik sammanfattas och analyseras 

vad mina deltagare har sagt under intervjuerna. Jag kommer att beskriva resultatet i presens. Jag 

kommer att skriva en kort sammanfattning i slutet av varje rubrik. 

 

4.5. Databearbetning 

Jag lyssnade igenom inspelningen efter varje intervju och jämförde den med mina anteckningar som 

jag tog under intervjuer. Sedan lyssnade jag på den en gång till mer noggrant för att transkribera den. 

Jag skrev transkriberingarna som svar på varje fråga i min intervjuguide för att det blir lättare för mig 

att särskilja svaren när jag analyserar min data. Detta gjorde jag för att kunna se och analysera 

mönster bland intervjuerna. Denscombe (2009) skriver att man behöver kategorisera svaren i 

transkriberingen från början för att det ska bli lättare för forskaren att se detaljer. Eftersom studiens 

syfte är att ta reda på vad lärare och rektorer berättar om hur de genomför formativ bedömning har jag 

valt att dela upp insamlade data i olika områden: ”Hur uppfattas formativ bedömning som begrepp?”, 

”Genomförandet” som har också delats i: ”I arbetet som ett team”, ” I rektors arbete”, ” Arbete med 

strategier” som delas till tre rubriker; återkoppling, kamratbedömning och självbedömning, 

Tydliggöra målen. Till sist kommer jag att presentera vilka hinder med formativ bedömning som mina 

deltagare upplever. 

 

4.6.Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) definierar begreppet validitet och anser att validitet i en undersökning mäter giltigheten 

av studieresultaten. Det betyder att vetenskapsmannen mäter det som studien ska mäta (Stukát, 2005). 

Kvale (1997) är också på samma linje. Han anser att ”validitet till om en intervjuundersökning 

undersöker vad som var avsett att undersökas” (Kvale, 1997, s. 85). Däremot skriver Bryman (2002) 

att det finns en diskussion kring validitet när det gäller kvalitativ metod. Han anser att mätning  
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inte är det viktigaste intresset i kvalitativa forskningar och den inte har stor betydelse. (Bryman, 

2002, s. 257). För att min studie ska ha hög reliabilitet behöver det att jag genomför den på ett 

tillförlitligt sätt. Dessutom definierar Bryman (2002) extern och intern reliabilitet. Den externa 

reliabiliteten betyder att om man gör undersökningen en gång till måste man få samma resultat och 

utslag. Medan den interna reliabiliteten innebär att alla medlemmar i undersökningen bör ha samma 

tolkningar på data eller bör komma överens om detta (Bryman, 2002, s. 257). I min studie försökte 

jag att undersöka enbart det som min undersökning fokuserar på och detta är att ta reda på hur de 

fem lärarna och rektorerna berättar att de arbetar med formativ bedömning. Jag höll fast vid 

intervjuguide samt försökte att ha även samma följdfrågor under alla intervjuer. Dessutom är 

syftet från min studie inte att generellt dra slutsatser på hur lärare och rektorer arbetar med 

formativ bedömning utan min studie visar variationer i deltagarnas uppfattningar om det som 

studien behandlar. 

 

 

5. Resultat och analys  

Syftet med min studie är att presentera hur lärare beskriver att de arbetar med formativ bedömning 

och hur rektorer redogör för att de säkerställer att formativ bedömning genomföras. I kapitlet kommer 

jag att presentera resultatet under rubrikerna. De är ”Uppfattningar om begreppet” som delas till två 

rubriker; Stärka lärande och Pågående process, ”I arbetet som ett team”, ” I rektors arbete”, ” Arbete 

med strategier” som delas till tre rubriker; Återkoppling, Kamratbedömning och självbedömning, 

Tydliggöra målen. 

 

5.1 Uppfattningar om begreppet 

Definitionen av formativ bedömning var inte så tydlig i alla intervjuerna. Deltagarna försökte att 

beskriva formativ bedömning och dess syfte.  

5.1.1 Pågående process 

Det var lite svårt för lärare Sofie att sätta ord på formativ bedömning. Men hon tror att formativ 

bedömning betyder att kontinuerligt bedöma eleven hela vägen och i alla kontakter; när till exempel 

läraren förklarar ett område i klassen; när det är grupparbete och lärare vägleder elever osv. Hon 

säger: 

Jag tycker ordet är svårt. Jag tycker att det är svårt att sätta ett ord på det. Jag tror att man bedömer 

elever hela vägen hela tiden och inte bara i slutet av området.  
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Lärare Sofie anser att formativ bedömning innebär att man kontinuerligt bedömer elever hela vägen. 

Detta gör hon genom att se hur elever utvecklas sig och vad elever använder för begrepp inom ämnet 

och hur de kan koppla samman de begreppen med ny kunskap. På frågan om hur hon genomför detta 

svarar hon: 

Jag genomför detta hela tiden och i alla kontakter med eleverna; när man pratar med eleverna, när de 

ställer frågor under lektionen och material de skriver och lämnar in. Det är hela tiden. 

Lärare Sabina beskriver formativ bedömning som en pågående process av att titta på elevens 

kunskaper som en helhet. Lärare Sabina säger:  

Formativ bedömning är en pågående process därför gör jag flera av allt hela tiden för att se hur 

elevernas kunskap utvecklas och ska utvecklas. För att göra detta behöver man titta på helheten; hur 

eleven är under lektionen och gör t.ex. i språket finns det fyra delar att bedöma; läsförståelse, 

hörförståelse, skriftliga och muntliga förmågor. Därför när jag bedömer gör jag flera av allt. Samt ger 

jag eleverna feedback för att utvecklas nästa gång.  

Lärare Sabina menar att formativ bedömning i språkundervisning kräver att läraren bedömer inte bara 

ett område eftersom i språket finns det fyra delar att utvärdera. De delarna går ihop och de är 

läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga förmågor. Så genom att ge eleverna feedback hela 

tiden i alla de fyra områdena i språket blir bedömning formativ. 

Sammanfattning: Det var lite svårt att beskriva formativ bedömning för några deltagare men en 

tolkning är att formativ bedömning är en pågående process av att titta på helheten. Genom att ge 

eleverna feedback för att utvecklas blir bedömning formativ. Formativ bedömning betyder att 

kontinuerligt bedöma eleven och att ge dem feedback hela vägen och i alla kontakter med dem. 

 

5.1.2.Stärka lärande 

Nästan alla deltagare anser att syftet med formativ bedömning är att öka lärandet. Rektor Lina anser 

att bedömning är en viktig del av lärares uppdrag i skolan men det är inte lätt att definiera vad 

formativ bedömning är i ord. Men hon tror att syftet med formativ bedömning är att öka elevens 

lärande. 

Jo, formativ bedömning för mig. Jag tror att den innebär att stärka elevens lärande. 

Rektor Sara tycker också att syftet med formativ bedömnings är att stärka elevens lärande. Hon har 

kopplat det till att läraren behöver anpassa och förbättra sin undervisning för att hjälpa elever att nå 

högre mål. Hon menar att läraren ska anpassa sin undervisning för att hjälpa eleven att nå målen samt 

att utmana de som har redan nått målen. Hon säger:  

 

 



17 
 

 

Den är en del utvärdering under arbetets gång med syfte att stärka elevernas lärande. Märker du att 

alla når alla delmålen bör du utmana mer, märker du att ingen når eller att ytterst få når målen ja då 

bör du anpassa mer. Det är en viktig del i lärarens arbete. Genom formativ bedömning får du som 

lärare ett svar på om din undervisning har gett resultat eller om det inte har skett. Syftet med formativ 

bedömning är att ständigt förbättra lärarnas undervisning och elevernas kunskapsinhämtning. 

Rektorn Stefan var också inne på samma linje att man behöver anpassa sin undervisning för att öka 

elevens lärande men han anser att de kräver att ”alla ska hjälpas åt” Han säger:  

Att alla ska titta på sina ämnen och hjälpas åt och lärare måste fundera på varför en elev når målen i 

ett ämne och inte i ett annat. Man hjälps åt när man är osäker på att bedöma en elev utifrån olika 

kriterier.  

Han menar att lärarna bör diskutera tillsammans var eleven befinner sig och hur de kan hjälpa hen för 

att nå målen i ett ämne. Lärarna bör hjälpa varandra i formativ bedömningsprocess. 

Sammanfattning: Syftet med formativ bedömning är att öka och stärka lärande och ständigt förbättra 

lärarnas undervisning. För att göra detta behöver alla hjälpas åt som individer och som team.     

 

5.2. Genomförande 

Under följande rubrik kommer jag att redogöra för hur mina deltagare beskriver att de jobbar med 

formativ bedömning som team. Jag kommer också att skriva om vad mina deltagare säger om hur 

rektorn säkerställer att formativ bedömning genomförs och samt hur både lärare och rektorer arbetar 

med strategier. 

 

5.2.1 I arbetet som ett team  

Resultatet från mina intervjuer visar att alla mina deltagare jobbar som team med formativ bedömning 

i sina skolor. Lärare Sofie säger att de arbetar med formativ bedömning som team eftersom det är ett 

gemensamt arbete. De har arbetslag och där diskuterar de varje elev om de har tid. Men i skolan där 

lärare Sabina jobbar har de inte bara arbetslag utan också ämneslag. Där diskuterar de vilka elever 

som inte har nått målen i ett ämne och vad de kan göra för att hjälpa dem att uppnå målen och hur. De 

skriver tillsammans ihop matriser vid prov. Ämneslärare hjälper varandra vid bedömning genom att 

visa varandra elevuppgifter. De gör detta för att se att de tänker lika för att skapa rättvisa. Lärare 

Sabina beskriver hur de arbetar i arbetslag: 

Vi diskuterar eleverna vid prov. Vi delar och visar varandra elevers uppgifter för att se att vi ligger i 

fas att vi tänker lika. Vi malar ihop matriser på svenskan och engelskan 

 



18 
 
Rektorerna jobbar också i team i skolan med den formativa bedömningen. Rektor Sara anser att 

ämnesarbetslaget är ett effektivt sätt. Till exempel under ämneslaget kan ämneslärarna sitta och 

diskutera var elever ligger och hur de kan utveckla och hjälpa alla elever genom att dela eleverna i 

olika grupper och att anpassa ämnets material. I rektorn Saras skolan har de förstelärare som har 

uppdraget att följa formativt de ämnen de har ansvar för genom att sitta med ämneslärare individuellt 

eller i en grupp och diskuterar hur de kan hjälpa eleven i ämnet. Dessutom finns det arbetsrum för 

lärarna som också inbjuder till kontinuerliga samtal. Jag frågar om hur de hjälper eleverna. Hon 

svarar: 

 Vi måste skapa tid eftersom det är viktigt för att hjälpa eleverna uppnå målen. Ibland delar vi eleverna 

till mindre grupper enligt deras nivå och då kan lärare ha mer tid för att hjälpa dem genom t.ex. att ge 

dem feedback med mera. 

 

I Rektor Linas skolan har de lärargrupper i personalen där de diskuterar formativ bedömning 

generellt. I rektor Stefans skola har de förutom ämneslag även ett tre-lärar-system. Det är tre lärare 

som har en årskurs och de kan därför ge eleven mer möjligheter och tid att bedömas på ett formativt 

sätt. Jag ställer samma fråga som Rektorn Sara fick om hur de hjälper eleverna. Han svarar: 

Vi försöker att skapa tid eftersom det är viktigt att vi kan se att man kan nå målen i vissa ämnen men 

inte i andra och diskutera varför eleven nå målen i de här ämnena men inte i de andra. Vi analyserar 

varför och så man hjälps åt. Här försöker vi att dela elever i mindre grupper eller att ha en special 

lärare i gruppen för att titta på att alla elever lyckas. 

Rektorn Stefan klargör att när de har lärargrupp sitter de och diskuterar tillsammans var elevens 

kunskaper ligger och hur de kan utveckla eleven för att nå målen. De försöker hitta lösningar genom 

att dela elever i mindre grupper samt att ha en speciallärare i gruppen för att analysera vad de kan göra 

i skolan för att hjälpa eleverna att öka sitt lärande. 

Sammanfattning: Alla mina deltagare menar att de jobbar som team i skolan med formativ 

bedömning men under olika former som arbetslag; ämneslag; förstelärare; speciallärare och 

specialpedagogik och tre-lärare-system där både lärare och rektor är involverade. Här menar jag att 

skolan som organisation arbetar med formativ bedömning. När lärarna och rektorn träffas diskuterar 

de hur de kan hjälpa eleven uppnå en högre mål.  

 

5.2.2. I rektors arbete 

Under denna rubrik kommer jag att presentera hur rektorer beskriver att de säkerställer att formativ 

bedömning genomförs. Resultatet visar vad rektorn berättar om hur de som individer på olika sätt 

försöker säkerställa att formativ bedömning genomförs. Rektor Sara begär in olika resultat, 
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exempelvis provresultat, för att följa lärandet. Sedan talar hon med både elever, lärare och föräldrar 

om resultatet. Här utgår hon från summativ bedömning för att samla in information om elevens 

kunskaper och använder den samlade informationen för att se hur de kan utveckla elevens kunskaper. 

Jag frågade henne om hur hon stödjer arbetet med formativ bedömning i klassrummen. Hon svarar att 

tidigare kunde hon vara med under några lektioner men tyvärr kunde hon inte fortsätta på samma sätt 

på grund av tiden. Denna frågan har rektor Stefan också fått. Han svarar: 

Förra året var jag väldigt mycket som pedagogik ledare i klassen men i år har jag två skolor så det är 

alldeles för mycket personal och elever. Jag hinner inte vara med lika mycket. 

”Ett annat sätt är genom uppföljningar” säger rektor Stefan. I skolan där rektor Stefan jobbar finns det 

uppföljningar; mitt-terminskonferens och i slutet av varje termin. Genom uppföljningarna kan han 

själv titta på vilka elever som har nått målen eller inte och han kan analysera hur de ska gå vidare med 

detta. Sedan träffar han specialpedagog och speciallärare en gång i månaden för att titta på 

kartläggningar, åtgärdsprogram, uppföljningar. När jag frågor rektor Lina om hur hon säkerställer att 

formativ bedömning genomförs i klassen svarar hon som  

Jag kan inte säga att jag säkerställer det. Det gör jag inte och vet att inte alla gör. Men vi fortfarande 

diskuterar den så jag tänker på sikt kommer fler och fler att jobba med den.  

Dessutom vill jag veta om hon följer upp arbetet med formativ bedömning och hur. Hon svarar: 

Jag vet inte om jag gör det verkligen. Jag gör så gott som jag kan genom pedagogiska diskussioner 

med lärare. Jag diskuterar också med eleven. När jag pratar med dem om olika bedömningar och prov 

så man kan höra mellan raderna hur de får tillbaka sina prov och då vad det är för typ av bedömning 

de får. Och då kan jag diskutera den där. Ungefär så. 

Här också visar det sig igen att det inte är lätt för rektor Lina att säkerställa att arbetet med formativ 

bedömning genomförs. Hon låter litet osäker när hon berättar att hon försöker att förstå vilken typ av 

bedömning eleven har fått för att hon ska följa upp det formativa arbetet. Därför ställer jag en fråga 

till henne om hon stödjer arbetet med formativ bedömning i klassrummen. Hon förklarar att hon inte 

är med i klassen alls men hon är med i pedagogiska diskussioner och i lärargrupper. Under de mötena 

försöker hon att ge flera bra exemplar där formativ bedömning används för att visa lärarna hur viktigt 

det är att bedöma på ett formativt sätt.  

 

Sammanfattning: Rektorn säkerställer att formativ bedömning genomförs genom att begära in olika 

resultat från prov samt talar med både elever och lärare. Men inte alla rektorer känner att de följer upp 

arbete med formativ bedömning i klassen. De säkerställer att den genomförs genom att titta på 

kartläggningar, åtgärdsprogram, uppföljningar samt genom att vara pedagogisk ledare om de hinner. 
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5.2.3. Arbete med strategier 

Här kommer resultatet att visa vad mina deltagare tycker om de strategierna att tydliggöra målen; 

kamrat- och självbedömning och återkoppling. Här framgår också hur lärarna beskriver att de arbetar 

med dem. 

Kamrats- och självbedömning 

I följande avsnitt kommer en variation av uppfattningar att presenteras när det handlar om att eleverna 

bör få möjligheter att bedöma sina egna presentationer och sina kamrats prestationer. 

Det är nödvändigt att eleven bedömer sina egna presentationer för att hen behöver reflektera över sitt 

eget arbete och så blir hen mer medveten om vad hen har lärt sig och vilka kunskaper hen har 

utvecklat anser lärare Sofie. Det kan också starka självförtroendet, försätter hon. Vidare tycker lärare 

Sabina att genom självbedömning kan eleverna få djup förståelse om var de ligger. De kan också 

undvika den konflikt som kan uppstå av att de tycker att de ligger på A-nivå men i verkligheten ligger 

de på E-nivå. Bägge lärarna menar att problemet är att de flesta elever har svårt för att bedöma sina 

presentationer eftersom de inte är vana och inte har självinsikt i sitt lärande. 

Därför frågar jag lärare Sabina vad hon kan göra för att hjälpa eleverna i processen. Hon svarar: 

Jag hjälper dem genom dialogen för att undvika den konflikten. T.ex. jag säger till eleven att ”jag vet 

att du vill uppnå högre nivå” Sedan jämför vi vad är ett E svar och ett C svar och jag ger dem exempel. 

Man får resonera runt så och sedan säger ”Du ser att i C svar behöver du att motivera och här har du 

inte gjort det…” 

Lärare Sabina menar att ibland tycker eleven att hen ligger på en högre eller lägre nivå än hens riktiga 

förmågor. Hon visar en sådan elev några exempel på olika nivåer av texter. Sedan försöker hon att 

motivera eleven att resonera om texterna och jämföra dem med sin egen text. Detta sker genom en 

muntlig dialog mellan läraren och eleven. 

Rektorn pratar mycket om lärarens roll i självbedömning. Rektor Lina tycker att det är essentiellt 

eftersom eleven behöver få en chans att reflektera över det hen gör. Hon betonar att alla elever kan 

bedöma sina egna presentationer om de har en duktig pedagog som guider dem i processen. Dessutom 

anser rektor Sara att eleverna bör få möjligheter att bedöma sina egna presentationer kontinuerligt 

under arbetsgången. Men det är beroende på vilket ämne det är samt att det är läraren som bestämmer 

när detta lämpligast sker. Däremot säger rektor Stefan: 

Läraren ska ge dem små doser hela tiden i alla ämnen, att man jobbar med den hela tiden och att man 

utvecklas hela tiden. 

Rektor Stefan anser att det är ett måste att läraren ger elever möjligheter att bedöma sina egna 

presentationer. Detta måste ske i alla ämnen kontinuerligt men lite i taget. 
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Alla deltagare tycker inte att det är bra med kamratrespons. Rektor Sara anser att eleverna bör få 

möjligheter att bedöma sina kamrats presentationer sällan, och läraren måste planera detta mycket 

noggrant eftersom det finns risker för kränkningar här. Lärare Sofie tror också att det kan vara 

problem när det blir negativ respons från en kamrat jämfört med en lärare och att man behöver ha koll 

på vilka elever som sitter tillsammans och som kommer att bedöma varandras arbeten. Dessutom tror 

lärare Sabina att det också finns de elever som är blyga och som tycker att det kan finnas stavfel som 

hen inte vill visa. Rektor Stefan betonar den negativa effekten av kamratrespons och säger: 

 Man har svårt självkritiskt och det svårt att kritisera något annan som en kompis. Att man ser det på 

ett annat sätt. Man har kommit på olika nivå på inlärningen så någon som är långt från kanske 

kritiserar någon som inte kommit så jättelång. Där är det svårt. Så tror jag att när man blir äldre att 

kritisera varandras texter. Det gäller det att veta hur man kritiserar. Därför är det litet svårt med 

elever i års 4 till 6. 

Kamratbedömning kan inte ge så mycket om eleverna är ovana med att ge eller få kamratrespons samt 

om eleverna saknar kunskaper och inte har utvecklat sitt lärande klargör rektor Lina. 

Däremot om kamratrespons ges på ett bra sätt kan detta öka lärande eftersom eleverna hör den på ett 

annat språk och med andra ord. I den här sammanhang säger lärare Sofie: 

Vuxna och barn pratar på olika sätt. Det bra om elever hör det på ett annat språk från någon som är 

samma ålder. 

Kamratrespons kan också starka elevens självförtroende. I den sammanhang säger lärare Sofie: 

Kamratrespons kan öka självförtroende hos eleverna speciellt när man pratar till en kompis om vad 

som är bra. 

Det kan också skapa en stark gemenskap i klassen anser lärare Sofie. Lärare Sabina tycker att det inte 

bara är bra men det ingår i engelskan och svenskan att kamratrespons är viktigt för att kunna vägleda 

andra. Det blir lättare för elever att ta hjälp från sina kamrater innan de lämnar uppgiften till läraren. 

Rektor Lina påpekar att det är bara positivt med kamratrespons om det ges naturligt. Hon menar att 

när elever ger och får återkoppling från sina kamrater på ett naturligt sätt kan detta påverka deras 

lärande positivt. Rektor Lina anser att detta kan ha några hinder speciellt för de blyga eleverna. De 

vågar inte uttrycka sig framfört andra. 

Sammanfattning: Genom självbedömning kan eleverna nå djup förståelse på var de ligger 

kunskapsmässigt men detta kräver att lärare ska vara en bra vägledare. Kamratbedömning spelar roll i 

inlärningsprocess eftersom eleverna får återkoppling från sina kamrater på ett annat språk jämfört med 

läraren. Men läraren måste planera noggrant detta annars det finns risker för kränkningar. 
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Tydliggör målen 

I följande avsnitt kommer jag att presentera varför mina deltagare tycker att det är viktigt att 

tydliggöra målen. Lärare Sofie tycker att det är grundläggande att tydliggöra målen. Det är svårt att 

jobba mot ett mål som man inte vet vad det är och svårt att motivera det förklarar lärare Sofie. 

Samtidigt finns det stora möjligheter att man tappar lusten att lära om man känner att det inte finns 

någon mening med att jobba med en uppgift klargör Sabina. Därför frågar jag henne om hur läraren 

kan tydliggöra målen. Hon svarar: 

I svenskan blir det lättare; tex när de jobbar med insändare så man tar från LGR och säga att ”du 

behöver att kunna det här och det här”. Det står i detaljer och enkelt vad eleven behöver kunna Men 

med engelskan är det svårare eftersom man behöver ännu och tydligare tydliggöra och omformulera 

målen genom att säga” vi har de stegen; att man behöver läsa, lyssna, skriva olika texter. Idag kommer 

vi att jobba med det här området för att …” 

Rektorn menar att det första steget för att göra det lättare för eleven att lära är genom att läraren 

tydliggör målen. De försöker att hjälpa lärarna genom att träffas och diskutera varför det är viktigt 

under arbetslaget och i lärargruppen. Dessutom ber rektor Lina alla lärare att börja varje lektion med 

ett syfte och mål.      

Sammanfattning: Genom att tydliggör målen blir det lättare att lära tycker både lärare och rektorer.      

Återkoppling till elev och lärare 

Här kommer jag att redogöra varför mina deltagare tycker att lärare bör ge elever nyanserad 

återkoppling på deras presentationer jämfört med målen samt att presentera vad lärarna har berättat 

om detta. 

Lärare Sofie genomfor några samtal med elever och då kan hon notera att eleverna vet var deras 

kunskapsposition ligger och samt hur de kan nå målen. Hon ger dem feedback på gruppnivå samt på 

individnivå. Lärare Sabina är på samma linje som lärare Sofie. Hon tycker att lärare inte ska bara 

tydliggöra målen men hen ska också ge elever nyanserad återkoppling på deras presentationer jämfört 

med målen. Hon ger eleverna återkoppling under lektioner muntligt på gruppnivå och hon ger dem 

feedback skriftligt när de skriver t.ex. en uppsats. Dessutom berättar lärare Sofie att formativ 

bedömning inte bara handlar om att stärka lärande men också att förbättra undervisning och anpassa 

planering. Hon säger: 

Ibland när jag pratar med eleverna känner jag att de inte kan vissa områden som jag tror att de har 

klarat redan. Därför ändrar jag i planering eller går genom de område igen. 

Så för henne handlar formativ bedömning inte bara om att ge elever återkoppling men också att ge 

läraren feedback om hans/hennes undervisning och planering och samt vad som behövs för att stärka  
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elevens lärande. Jag frågade lärare Sabina om hur formativ bedömning hjälper henne att förändra sin 

undervisning och planning. Hon svarar: 

Ibland så kan jag upptäcka ”jo vänta lite! Här är några stycken i den här gruppen som inte klarar det 

här hörförståelsen” då kan jag ge dem en extra uppgift eller då jag kan individ-anpassad att den 

personen skulle ha extra tid på ett annat tillfälle så de kan sitta och jobba med den här uppgiften. 

Lärare Sabina menar att ibland ser hon att vissa elever inte klarade en viss uppgift. Då försöker hon att 

ge dem en liknande uppgift. Det kräver också att uppgiften individanpassas och att eleverna får extra 

tid. I det här fallet har formativ bedömning gett läraren återkoppling och information om hennes 

undervisning som hon kan använda för att öka elevers lärande. 

Genom att eleven är involverad i sin kunskapsutveckling ökar hans/hennes vilja vilket är det primära 

för att utveckling överhuvudtaget skall ske påpekar rektor Sara. Rektor Lina var på samma linje. Hon 

säger att återkoppling spelar en stor roll i lärande eftersom eleven får information om vad som man 

gör bra och mindre bra och det blir tydligt för eleven vad som behöver göras för att utvecklas. Rektor 

Stefan beskriver också att syftet med återkoppling inte bara är att återkoppla vad eleverna har gjort fel 

men också vad de skulle kunna göra bättre. Det är så viktigt att man får träffa läraren och diskutera 

med honom eller henne för att förstå hur man nästa gång kan göra bättre menar rektor Stefan. 

           Båda lärarna berättar att det är grundläggande i inlärningsprocess att läraren ger återkoppling 

eftersom det är svårt för eleverna att se sin utveckling själva. Lärare Sofie förklarar: 

Vi jobbar med en grupp i skolan som är väldigt negativa. Om läraren frågar eleverna ”vad lärde du 

idag?”, svarar de med ”ingenting”. Då behöver man börja med att prata och ställa några frågor och 

ge de feedback för att visa dem att de lärt sig eftersom de inte kan se det själva. 

Det är så essentiellt att läraren försöker att lägga in den varje dag. När jag ställer en fråga om hur 

läraren bör ge feedback får jag ett svar från lärare Sofie att det känns litet jobbigt när man sitter och 

pratar individuellt med eleverna men om man återkopplar hela tiden i klassrumssituation känns det 

mycket bättre. Lärare Sabina tycker också mycket om att ge feedback på gruppnivå eftersom alla kan 

lära från återkoppling samtidigt samt att läraren sparar tid jämfört med att ge feedback på individnivå. 

Däremot tycker lärare Sabina att det också är bra om läraren hinner ge återkoppling på individnivå för 

att se var och en av eleverna. Men jag blir nyfiken på om alla elever kan använda återkoppling därför 

frågar jag lärare Sofie om detta. Hon svarar: 

Det är olika. En del elever kan ta till sig och vissa vill inte och andra har inte förmåga att ta den till sig 

och då måste man nå dem på ett annat sätt. Det är inte alltid lätt att hitta det. Kanske man kan samtala 

med bilder istället 
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Lärare Sofie menar att inte alla elever kan ta till sig och förstå återkoppling därför behöver man att 

använda olika sätt. Till exempel kan läraren visa eleven en bild på ett öra som betyder att eleven 

behöver komma ihåg att lyssna på en text noggrant. 

Sammanfattning: Det är viktigt att läraren ger elever feedback för att öka deras lust att lära samt 

lärande och att eleven är med om sin kunskapsutveckling. Dessutom kan läraren ge återkoppling på 

individnivå som hjälper läraren att se var och en elev; samt på gruppnivå som sparar tid och hjälper 

alla elever samtidigt. 

 

5.3. Hinder med formativ bedömning 

Under följande rubrik kommer jag att presentera vilka hinder med formativ bedömning som mina 

deltagare upplever. 

Läraren själv måste förstå hur bra det är med formativ bedömning och att läraren förstår hur hen kan 

bli bättre som lärare och hur eleven kan bli bättre istället för att lägga fokus på att det är bara elevens 

fel. De flesta lärare lägger ansvaret på eleven anser Stefan. Han som rektor öppnar möjligheter till att 

få hjälp från andra kollegor och att alla ska hjälpas åt. Det störste utmaning och hinder med formativ 

bedömning enligt honom är att läraren ska våga vara självkritisk och ändra på sig själv samt att 

läraren förstår att det här är viktigt. Därför behöver Stefan, som ledare, driva frågan och visa dem hur 

formativ bedömning kan utveckla lärande om de arbetar med den. Han säger: 

Det är viktigt att alla hjälpas åt. Men den viktigaste är att man våga kritisera sig själv och inte tycka 

att man har rätt. Jag som rektor har ett uppdrag att visa lärarna att formativ bedömning är bra. Men 

problemet är att inte alla lärare anser att den är grundläggande för att öka lärande. 

Som hinder kan det vara att eleverna inte är vana vid formativ bedömning menar rektor Lina. När 

eleven får tillbaka en skriftlig återkoppling och bedömning tittar de bara på betyg. Hon säger: 

Det är en lång process och man bör börja med den för att eleven ska förstå att det inte bara betyg som 

är den viktigaste. Att man kan bedöma utan att prata betyg. Därför kräver det litet mer från lärare. Det 

ska vara genomtänkt och väl formulerade om lärare skrivit ner så eleven förstår. 

Rektor Lina menar att när eleven får en återkoppling med betyg tittar eleven bara på betyget. Eleven 

bryr sig mycket om betyg och kan inte förstå återkoppling när det ges i samband med betyget. Hon 

berättar att det kan också handla om hur van läraren är med att ge feedback och hur hen gör det. Inte 

alla lärare gör så eftersom läraren tycker att det är tidskrävande anser rektor Lina därför föreslår hon 

att läraren kan ta feedbacken muntligt när man går runt i klassrummet. Man kan göra den löpande och 

behöver inte göra den hela tiden med dator. Rektor Sara var på samma linje. Hon tycker:  
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Svårigheter för lärare är kopplat till arbetstiden. För lärare är nackdelen att ju fler ämnen och ju fler 

formativa bedömningar att analysera, så blir det en hög arbetsbelastning. 

Rektor Sara menar att när läraren har flera ämnen blir det svårare för honom/henne att hinna analysera 

och bedöma på ett formativt sätt. Båda lärare Sofie och Sabina upplever detta. De har ett stort problem 

med tid. Lärare Sabina säger: 

Jag rättar jämt. Problemet med formativ bedömning förutom att du rätter jämt är det tar tid. Du måste 

tänkta till kring varje uppsats och har du en stor grupp på mellan 25–30 elever så det är svårt att 

hinna med. 

Lärare Sabina menar att för arbetet med formativ bedömning krävs inte bara energi men också mycket 

tid från läraren för att följa upp själv arbetet. Dessutom anser hon att i nuläget har lärares uppdrag 

ökat. Läraren har mentorskap och administrativa uppdrag. ”Så det har redan mycket att göra ”säger 

hon. Lärare Sabina föreslår att organisationen i skolan kan hjälpa läraren med detta genom att minska 

de olika uppdrag som lärare har för att läraren ska hinna med formativ bedömning. Dessutom anser 

lärare Sofie att stor omsättning på personal också kan vara ett hinder. 

Sammanfattning: Formativ bedömning är tidskrävande. Det finns andra hinder som att både lärare 

och elever är ovana vid formativ bedömning. Det kan också vara att läraren inte våga vara självkritisk. 

Dessutom kan det vara att organisationen ställer många krav på läraren så hen inte hinner med att 

genomföra formativ bedömning. 

 

 

6. Diskussion och sammanfattning 

I det avslutande kapitlet kommer jag att börja med en diskussion kring mitt undersökningsresultat 

utifrån tidigare forskning. 

 

6.1. Resultatdiskussion 

Utifrån min studies syfte intervjuades lärare och rektorer i grundskolor. Eftersom de fem strategierna 

är grundläggande för formativ bedömning har jag fokuserat på dem i min resultatdiskussion, för att 

kunna följa upp mitt arbetes syfte och frågeställningar: 

Syftet med min studie är att presentera hur lärare beskriver sitt arbete med att genomföra 

formativ bedömning i klassrummet. Jag vill också redogöra för vad rektorer berättar om vad 

de gör för att säkerställa att formativ bedömning genomförs, samt hur de kan stötta läraren i 

processen. Jag har valt att skriva om vad lärare och rektorer beskriver återkoppling, själv-  
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och kamratbedömning. Enligt Skolverket (2011) är lärarens roll att samla information om 

elevens prestationer och att tydliggöra hur eleven kan uppnå målen.  

Uppfattningar om begreppet 

Sadler (1989) tydliggör i sin artikel att bedömning kan vara formativ bara när läraren bedömer elevers 

presentationer för att få information om följande tre frågor; vilken/vilka mål eleven ska nå, var eleven 

befinner sig i relation till målen och samt vad eleven behöver göra för att nå den och öka sin lärande 

(Sadler, 1989, s.121). Mina deltagare hade samma uppfattningar. De anser att huvudsyftet från 

formativ bedömning är att stärka lärande och utveckla elevens kunskaper. Men problemet var att mina 

deltagare lät något osäkra när de försökte definiera formativ bedömning som begrepp. Till exempel 

var det svårt för läraren Sofie att sätta ord på formativ bedömning. Hon sa att ”jag tycker ordet är 

svårt. Jag tycker att det är svårt att sätta ord på det...”. Mina deltagares uppfattningar om begreppet 

kan vara en indikation på att de saknar teoretiska kunskaper om vad formativ bedömning innebär. De 

pratar nästan hela tiden bara om syftet av formativ bedömning och inte begreppets innebörd. Det är ett 

spännande resultat att det är bara rektorn Stefan som är kunnig i ämnet jämfört med andra deltagare. 

Han har listat de tre frågor som Sadlar (1989) har skrivit om. Rektor Stefan har mer kunskaper om 

formativ bedömning på grund av att han gjorde en studie om den. Lärarna Sofie och Sabina har svårt 

att sätta ord på vad begreppet formativ bedömning betyder. En av lärarna uttrycker att formativ 

bedömning är något nytt för henne och att hon inte har läst något om ämnet under sin lärarutbildning. 

Dessutom enligt Sadlar (1989) är bedömningen formativ när den informationen som läraren samlade 

används för att bilda en oavslutad kontinuerlig läroprocess. I mitt resultat framkommer också att 

formativ bedömning är en pågående och oavslutad process. Man bedömer på ett formativt sätt 

kontinuerligt och hela tiden. Till exempel menar läraren Sabina att formativ bedömning är en 

pågående process. 

Hur formativ bedömning genomförs 

Mina deltagare anger formativ bedömning som ”ett gemensamt arbete” och att skolan som 

organisation bör arbeta kontinuerligt med den. Mina intervjuade menar att de jobbar som team i 

skolan med den men under olika former eller namn som arbetslag; ämneslag och tre-lärare-system, 

där lärare, förstelärare, speciallärare, specialpedagogik och rektor är involverade. Begreppet ”alla 

hjälps åt ” har använts för att betona vikten av gemensamt arbete i skolan. Men det som var intressant 

är att lärarna tycker att organisationen bör fungera på ett annat sätt. Både lärare och rektorer menar att 

formativ bedömning är tidskrävande och att de inte hinner med den. Lärare Sabina menar också att de 

redan har mycket att göra som mentorskap och administrativa uppdrag. Det behövs att skolan ska 

organiseras på ett annat sätt för att ge både lärare och rektor tid och utrymme att arbeta med formativ 

bedömning.  
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Ett annat spännande resultat är att en rektor tycker att det är inte bara elever som är ovana med 

formativ bedömning utan även lärare. Det här innebär att alla lärare inte kan genomföra den på grund 

av att det är svårt för dem att ge respons om sig själva.  

Resultatet om hur lärare genomför formativ bedömning visar att lärarna använder de fem strategierna 

som Wiliam har listat. Mina deltagande lärare tycker att det är viktigt att klargöra målen eftersom det 

blir lättare för eleven att lära sig och att jobba mot ett mål som man känner väl. Black m.fl. (2004) 

hävdar att det första steget för att lärande ska ske är att tydliggöra målen så att eleven förstår dem och 

att få bekräftelse på att eleven förstått dem. Nästa steg är att veta var eleven befinner sig och här har 

mina deltagare sagt att de använder olika metoder. De kan veta detta genom att analysera vad eleven 

visar under lektioner samt genom provresultat. Det som var intressant var att rektorer begär in 

provresultat för att följa upp arbetet med formativ bedömning. Här utgår de från summativ bedömning 

för att samla in information om elevens kunskapsposition och använder den samlade information för 

att se hur de kan följa upp arbetet, för att hjälpa till med att utveckla elevens kunskaper. Det som är 

problematiskt är att provresultat inte visar exakt var eleven befinner sig. De kan samla på fel 

information om elevens kunskapsposition och då leder den samlade informationen inte till att stärka 

lärande. I det fallet är inte bedömningen formativ. Sadler (1989) citerar Ramaprasad för att definiera 

feedback och anser att "Feedback is information about the gap between the actual level and the 

reference level of a system parameter which is used to alter the gap in some way" (Sadler, 1989, 

s.120). Detta innebär att den informationen som lärare eller rektorer samlar bör informera om var 

eleven befinner sig i relation till målen samt hur hen kan utveckla sig för att nå de uppsatta målen. I 

provresultat kan detta vara svårt. 

Feedback är ett nyckelord i formativ bedömning. Av resultatet framgår att lärare och rektorer anser att 

eleven bör få återkoppling på sina presentationer för att utveckla sig. Det är viktigt att läraren får 

återkoppling om sin undervisning för att anpassa den efter elevers behov och förutsättningar. Rektor 

Sara anser att läraren behöver anpassa och förbättra sin undervisning för att hjälpa eleverna att nå 

högre mål. Hon säger att ”Syftet med formativ bedömning är att ständigt förbättra lärarnas 

undervisning och elevernas kunskapsinhämtning”. Hirsh och Lindberg (2015) citerar från en 

forskningsöversikt och relaterar formativ bedömning till” all those activities undertaken by teachers, 

and/or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and 

learning activities in which they are engaged” (s. 7–8). Därmed kan man dra slutsatsen att formativ 

bedömning inte bara handlar om att stärka elevs lärande utan även om att förbättra undervisningen 

och anpassa planeringen. Detta är vad läraren Sofie visar på när hon menar att när hon pratar med 

eleverna känner hon att de inte kan vissa områden som hon trodde att de redan hade klarat. Därför 

ändrar hon i planeringen eller går igenom de områdena igen.  
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Däremot kan feedback få motsatt effekt beroende på hur den är planerad anser Wiliam (2013). Wiliam 

(2013) har skrivit om olika former av feedback: konstruktiva kommentarer; betyg; kommentarer ihop 

med betyg; beröm och ingen feedback alls. Undersökningar visade att de elever som fick konstruktiv 

feedback kunde lära sig dubbelt så mycket jämfört med övriga elever i undersökningarna. Även 

deltagarna i studien menar att återkoppling har en stor roll i lärande. Medan de elever som fick både 

kommentarer och betyg gav samma resultat som de som bara fick betyg. De eleverna som fick både 

kommentarer och betyg med de andra som fick beröm hade inte utvecklat sig bättre än de som inte 

fått någon feedback (Wiliam, 2013). Detta är vad rektor Lina anser som ett hinder. Hon anser att när 

eleven får tillbaka en skriftlig återkoppling och betyg tittar eleverna bara på betyget. Rektor Lina 

menar att det är en lång process och läraren bör börja med den tidigt och alla lärare ska göra det för att 

eleven ska förstå att det inte är betyget som är det viktigaste. Hon anser att läraren kan bedöma utan 

att prata betyg. Det här är intressant att se som ett resultat i min studie. Det betonar vikten av att 

läraren bör skilja mellan betyg och återkoppling. Hen ska ge skriftliga återkopplingar utan att prata 

betyg för att kunna hjälpa en elev att se vad som behövs för att öka lärande. Det är det viktigaste i 

bedömningen. 

Dessutom finns det ett annat viktigt resultat som gäller mina deltagares variation av uppfattningar 

kring kamratrespons. Hirsh och Lindberg (2015) skriver att det inte finns så många studier på effekt 

av kamratbedömning på lärande speciellt för yngre studenter och i de flesta studier deltog elever som 

är mellan 12 och 16 år. Rektor Stefan som jobbar med åk F–6 betonar den negativa effekten av 

kamratrespons. Han anser att det är svårt att vara självkritisk och kritisera någon kompis. Han menar 

att när man blir äldre är det lättare att kritisera varandras texter och veta hur man kritiserar. Därför är 

det svårt med elever i åk 1 till 6 anser rektor Stefan. Enligt rektor Stefans erfarenhet ser det ut som att 

yngre elever inte har förmåga att ge och få kamratrespons. Det finns en stor risk för kränkningar här 

eftersom det är svårt för dem att ge och få kritik. Därför tycker min deltagare rektor Sara, att 

kamratbedömning inte bör genomföras så ofta och att läraren måste planera det mycket noggrant. 

Däremot om kamratrespons ges på ett bra sätt kan det öka lärandet. Eleverna hör den på ett annat 

språk och med andra ord. Wiliam (2013) anser också att kollaborativt lärande har visat sig vara 

lyckosamt. Det kan öka elevers motivation och bilda social sammanhållning. Det kan också ge 

kognitiv utveckling eftersom eleverna som ger respons kommer att behöva djupa sin tänkte när de 

jobbar tillsammans med en uppgift.  
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6.2 Slutsatser 

Att arbeta med formativ bedömning kan genomföras på olika sätt, men det finns några grunder för 

det. De grundera kallas för strategier enligt Black och Wiliam (2009). De handlar om att tydliggöra 

mål och framgångskriterier för lärande, förstå och dela upp mål, ge bevis för lärande, aktivera elever 

som resurser för varandra, aktivera elever som ägare av sitt eget lärande, ge återkoppling som tar den 

lärande framåt enligt Black och Wiliam (2009, s. 8). Resultatet har visat att läraren anser att att ge 

eleverna tydlig information om målen kan underlätta lärande. Återkopplingen kan utveckla 

elevers kunskaper om den äger rum varje dag under undervisningen och ges på ett enkelt och 

tydligt sätt som tydliggör hur elevernas prestationer kan förbättras. Genom självbedömning kan 

eleverna få djupare förståelse för var de ligger. Men detta kräver att lärare ska vara en bra vägledare 

och professionell. Dessutom är det bra med kamratbedömning eftersom eleverna får höra den på ett 

annat språk. Men detta behöver läraren planera mycket noggrant för annars finns det risk för 

kränkningar. Men för att arbetet med formativ bedömning ska lyckas med att öka lärande kräver det 

att skolledare samarbetar med lärare och att alla ska hjälpas åt. 

 

6.3 Nya forskningsfrågor 

Resultatet i min undersökning har handlat om hur lärare och rektorer berättar och beskriver att de 

genomför formativ bedömning som team och som individ i skolan. Min studie kan kompletteras med 

en enkät som många lärare och rektorer från hela landet svarar på via Linkedin. Vidare kan elever 

intervjuas om deras uppfattningar. Det kan vara av intresse att genomföra en undersökning om vad 

elever tycker om arbetet med formativ bedömning. Nya forskningsfrågor skulle vara: Hur upplever 

eleverna återkoppling som läraren ger? Hur upplever elever de möjligheter att få bedöma sina egna 

presentationer samt sina kamrats? Det kan vara möjligt att involvera eleverna själva i en studie som 

handlar om hur elever upplever formativ bedömning i praktiken.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

 

Hej! 

Lama Mardini heter jag och studerar vid Linköpings universitet. Jag läser nu sista termin på VAL (Vidare 

Lärarutbildning) och just nu håller jag att skriva en examensarbete/ uppsats. Den handlar om hur man kan jobba 

med formativ bedömning som pedagogiskt verktyg. Jag kommer att intervjua några rektorer och lärare i 

grundskolor. Förhoppningsvis deltar du med information hur du jobbar med formative bedömning i er skola. 

 

Allt i det här material ska vara anonym. I undersökningen kommer inte personer eller platser att identifieras 

heller. Alla materialet ska bara användas i undersökningssyfte samt att alla samlade uppgifter skulle 

hanteras i ett konfidentiellt sätt. Alla ljudinspelningar ska raderas Det är självklart frivilligt att delta i 

undersökning. Uppsatsen kommer att publiceras på Electronic press. 

 

Tack snälla du för att du tar dig tid att hjälpa mig. 

 

Kontakta mig gärna om du har frågor om undersökningen. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Lama Mardini 

Student i VAL (Vidare Lärarutbildning) 

Linköpings Universitet. 

0721502706 

Lamma081@student.liu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur länge har du jobbat som lärare? vilken utbildning läraren har? 

 

Bedömningssyfte: 

-Definiera: 

Vad gör du när du bedömer? Hur ser din bedömningspraktik 

Vad är formativ bedömning för dig? 

 

-Klargör: 

Hur jobbar du som individ/lärare med formativ bedömning?  

ser du svårigheter med att arbeta med formativ bedömning? Vad är dem? 

Hur jobbar ni i skolan som team med formativ bedömning? 

Hur markerar du att eleverna vet var ligger deras kunskapsposition och samt hur de ska nå målen? 

Förändras din undervisning av de bedömningar du gör? Hur? 

 

Varför är det viktigt att… samt hur genomfor du detta? 

Att du ger återkoppling till eleverna? 

Att du tydliggör målen av ett moment?  

Att eleverna får nyanserad återkoppling på deras presentationer jämfört med målen?  

Att eleverna bör få möjligheter att bedöma sina egna presentationer?  

Att eleverna bör få möjligheter att bedöma sina kamrats presentationer?  
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-Förklara och ge exempel 

Formativ bedömning handlar om att eleven ska äga sitt lärande. Vad/hur kan elever göra för att ta 

ansvar om sitt lärande?  

En av formativ bedömnings delar är att ge feedback. Hur/vad gör du för att elever ska ta till sig 

feedback? 

 

-Diskutera och argumentera: 

Vad som är bra och mindre bra med kamratbedömning? 

Vad som är bra och mindre bra med självbedömning? 

Vad är hinder för formativ bedömning för dig? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 

Bakgrund: 

Hur länge har du jobbat som rektor? 

Har du jobbat tidigare som lärare? I vilka ämne har du undervisat? 

 

Bedömningssyfte: 

-Definiera: 

Vad är formativ bedömning för dig? 

 

-Klargör: 

Hur jobbar ni som team i skolan med formativ bedömning? 

Hur säkerställer du som rektor att formativ bedömning genomförs? 

Hur stödjer du arbetet med formativ bedömning i klassrummen? 

följer upp arbetet med formativ bedömning? Hur? 

 

-Varför är det viktigt … 

Att ni jobbar med formativ bedömning? 

Att målen tydliggörs? 

Att göra lärande synligt? 

Att läraren bör ge elever nyanserad återkoppling på deras presentationer jämfört med målen?  

Att eleverna bör få möjligheter att bedöma sina egna presentationer?  

Att eleverna bör få möjligheter att bedöma sina kamrats presentationer?  

-Argumentera: 

 



37 
 
Vilka hinder ser du för en formativ bedömningspraktik? 

Finns det nackdelar, anser du? Vilka? 

 

 


