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Sammanfattning  

I denna uppsats har jag genom en kvalitativ analys av intervjuer utifrån en aktör, nätverksteori 

undersökt hur elever uppfattar den formativa bedömningen och IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) på en gymnasieskola. Tidigare forskning inom formativ bedömning 

fokuserar främst på feedback. När det gäller både elevperspektiv och IKT finns det ett 

forskningsbehov. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär och det var totalt nio stycken elever 

på nio olika nationella program på en svensk gymnasieskola som intervjuades. Det som kom fram i 

intervjuerna var att den strategi inom formativ bedömning som eleverna upplever påverkar dem 

starkast och även används mest av lärarna är feedback. Det handlade till exempel om att stärka 

positiv självbild och tydliggöra vad som är en bra prestation. När det gällde övriga strategier 

nämner eleverna att diskussioner är i viss mån positivt då det ger dem olika perspektiv. Eleverna tar 

även upp de skriftliga uppgifternas betydelse där de utrycker en önskan att dessa ska vara tydligare 

utformade.  

Eleverna lyfter fram att de får ta ett stort eget ansvar men även här efterfrågade de större tydlighet 

och det finns ett behov att utveckla deras studieteknik så de kan ta ett större eget ansvar i en digital 

miljö. Det som eleverna såg som positivt med de digitala plattformarna var främst att det hjälpte 

dem i att ha ordning och struktur på uppgifter och material. Utifrån aktör- nätverksanalysen i 

studien framgår det att eleverna betonade lärarna som den viktigaste aktören för att förtydliga och 

förklara uppgifter samt för att komplettera den skriftliga feedbacken muntligt.  

 

 

Nyckelord  
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1. Inledning  
Det stora genomslaget för begreppet formativ bedömning kom på 1990-talet och fick stor 

spridning framförallt genom en forskningsöversikt av Paul Black och Dylan Wiliam (1998a). 

På svenska dyker begreppet upp som nyckelord i en vetenskaplig artikel först 2008 (Jönsson 

& Svingby, 2008). När sedan Skolverket ger ut ett stödmaterial för bedömning 2011 i och 

med de nya läroplanerna samma år får begreppet relativt stort utrymme i materialet (Karlsson 

& Grönlund, 2011). Formativ bedömning är ett område som det enligt olika 

forskningsöversikter finns evidens för (Levinsson, 2013). Även Skolverket lyfter fram 

formativ bedömning på sin hemsida om forskningsbaserat arbetssätt i undervisningen 

”Formativ bedömning har alltså mycket stor positiv effekt på lärandet” (Skolverket, 2018 ).  

På grund av avsaknad av en tydlig definition för begreppet menar Wiliam (2013) att 

begreppet behövde ge mer ledning för hur man kan genomföra praktisk formativ bedömning i 

klassrummet. Han identifierade utifrån detta resonemang att formativ bedömning kan ses som 

resultatet av tre processer (vart eleven är på väg, var eleven befinner sig och hur man kommer 

dit) med tre aktörer som finns i klassrummet (lärare, kamrat och elev). För att tydliggöra och 

konkretisera dessa processer identifierar Wiliam (2013) fem strategier:  

1.Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier.  

2. Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande.  

3. Ge feedback som för lärandet framåt.  

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.  

5. Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande.  

 

Jag har följt arbetet med formativ bedömning på en gymnasieskola i södra Sverige. Där har 

man under ett läsår läst och samtalat kring boken Handbok i formativ bedömning av Dylan 

Wiliam och Siobhán Leahy (2015). Under detta läsår ska lärarna påbörja en implementering 

av de strategier som tas upp av Wiliam med syfte att utveckla sin undervisning. I den 

forskningsöversikt kring formativ bedömning som publicerades av Vetenskapsrådet (Hirsh & 

Lindberg, 2015) framgick bland annat att det finns ett fördjupat behov av förståelse kring det 

arbete som sker med formativ bedömning i svenska klassrum utifrån ett elevperspektiv. Ett 

annat behov som tas upp i forskningsöversikten är Informations- och 
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kommunikationstekniska (IKT)-lösningars relation till formativ bedömning. Av dessa 

anledningar vore det intressant att fördjupa sig mer i hur elevernas lärande påverkas av den 

formativa bedömningen utifrån elevernas perspektiv.  Enligt en kanadensisk studie av DeLuca 

et al. (2018) som tar upp elevperspektivet kring formativ bedömning är äldre elever mer 

tveksamma till formativ bedömning än yngre elever, vilket är intressant för min studie i och 

med att den är genomförd på gymnasiet. Samma studie lyfter även fram feedback från läraren 

som mest hjälpfullt för eleven i sitt lärande. Eftersom undervisning är så komplext kan man 

inte bara fråga sig vad som fungerar utan även vad som fungerar för vem och i vilket 

sammanhang (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). Black och Wiliam (1998b) 

liknar skolan vid en svart låda som vi bara har börjat att kika in i för att undersöka och 

beforska. Enligt dem behöver pedagoger lära sig från varandra genom goda exempel som 

bygger på forskning. De behöver också spridas och vissa hinder måste slipas ner i 

utbildningsystemen för att lärandet ska utvecklas.  

 

Ett annat sätt att beskriva skolan är som ett nätverk som består av en rad olika aktörer. Dessa 

aktörer kan vara både människor och ting. Jag vill därmed få reda på mer om hur den 

formativa bedömningen fungerar på den aktuella skolan som kan ses som ett nätverk 

(Fenwick & Edwards, 2010). Viktiga aktörer för lärandet i nätverket skola är som nämnts 

tidigare givetvis lärare och elever men en del av den formativa bedömning som sker, både på 

den aktuella skolan och på många andra skolor, sker genom olika digitala plattformar. Det är 

rimligt att anta att dessa plattformar även påverkar både lärare och elever, både hur den 

formativa bedömningen sker och vilken effekt den får på elevernas lärande och därmed även 

bör ses som aktörer i nätverket. Detta är av stor vikt eftersom digitaliseringen har fått stort 

genomslag på landets skolor och getts ett större utrymme i läroplaner.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt eleverna möter och påverkas av mötet med 

Dylan Wiliams fem nyckelstrategier inom formativ bedömning på en gymnasieskola där 

lärare arbetar med att implementera dessa strategier. Genom att studien har ett aktörs- 

nätverksteoretiskt anslag är ett syfte även att uppmärksamma de icke-mänskliga aktörerna 

som finns på skolan och hur dessa påverkar elevernas uppfattningar kring sitt lärande.  
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1.2 Frågeställningar 

Anser eleverna att de olika strategierna inom formativ bedömning stärker deras lärande och 

om så är fallet på vilka sätt? 

Skiljer sig tillämpningen av strategierna åt mellan olika lärare enligt eleverna och vilka 

tillämpningar ser eleverna som mest gynnsamma för sitt eget lärande?  

Vilka olika aktörer är involverade i den formativa bedömningen enligt eleverna och på vilka 

sätt påverkar dessa aktörer enligt eleverna deras lärande? 

På vilka sätt är IKT enligt eleverna en aktör i den formativa bedömningen och på vilka sätt 

påverkar den elevernas uppfattning om sitt lärande?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
Inom den pedagogiska forskningen har formativ bedömning det senaste decenniet fått ett stort 

utrymme (Hirsh & Lindberg, 2015). För att rama in vad som avses med begreppet i denna 

uppsats och ge en bild av forskningsläget kommer jag i detta kapitel ta upp de aspekter av 

formativ bedömning som är aktuell för denna studie. Jag kommer även ge en fördjupad bild 

av hur forskningen ser på den formativa bedömningen ur ett elevperspektiv då jag har detta 

som huvudfokus. Då studien även har ett aktör- nätverkteoretiskt anslag redogör jag i detta 

kapitel även hur tidigare forskning tar upp formativ bedömning ur ett IKT-perspektiv. Själva 

aktör- nätverksteorin redogörs för i en separat teoridel.  

 

2.1 Formativ bedömning 

När man börjar närma sig begreppet formativ bedömning inser man ganska snart att det råder 

ett stort definitionsproblem vad man menar med begreppet. Det är framförallt genom Blacks 

och Wiliams (1998a) forskningsöversikt Assessment and classroom learning som begreppet 

får en större allmän spridning. Detta är även den mest citerade artikeln inom såväl svensk som 

internationell forskning kring formativ bedömning (Hirsh & Lindberg, 2015). Redan i 

forskningsöversikten från Black och Wiliam konstateras att det inte finns någon konsensus 

kring en definition av begreppet utan de konstaterar att formativ bedömning kan vara, ”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” 

(Black & Wiliam, 1998, s. 7-8).  

 

En av de första och mest genomgripande kritiska analyserna av framförallt Blacks och 

Wiliams (1998) studie utfördes av Dunn och Mulvenon (2009). De pekade på att definitionen 

av formativ bedömning är det första problemet då de menar att det finns alltför många och 

vaga definitioner som används. Begreppet används dessutom både för att beskriva själva 

teorin och för att beskriva vissa pedagogiska praktiker. De menar att man utan en tydlig 

definition kommer att få svårigheter med att hitta vetenskapligt stöd när man inte riktigt vet 

vad man undersöker.  

 

Även om begreppet formativ bedömning fortfarande kan anses som mångtydigt har de fem 

strategierna (Black & Wiliam, 1998a) ändå utgjort ett slags paraplykoncept för att definiera 

formativ bedömning och de används till exempel i Skolverkets  stödmaterial till lärare 
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(Karlsson & Grönlund, 2011). Jag kommer därför i denna studie att använda mig av formativ 

bedömning som detta samlingsbegrepp för de fem strategier som tagits upp i inledningen. I 

den forskning som finns kring formativ bedömning är det även vanligt att den utgår från en 

eller flera av de strategier som Black och Wiliam (1998a) lyfter fram som framgångsrika 

(Bennett, 2011; Dunn & Mulvenon, 2009; Ekecrantz, 2015; Hirsh & Lindberg, 2015; 

Levinsson, 2013).  

James och Lewis (2012) är kritiska till det linjära tänkande som ofta finns i samband med 

formativ bedömning och förespråkar att formativ bedömning snarare behöver förstås utifrån 

Vygotskiljs begrepp ZPD (den proximala utvecklingszonen) där det indikeras att lärandet inte 

alltid sker linjärt. Vidare menar de att lärande ofta behöver förstås utifrån specifika situationer 

och ett holistiskt tänkande. Därmed blir det svårt att generera den ofta summativa bedömning 

och absoluta mått på lärande som det omgivande samhället och skolorganisation ofta kräver.  

I den forskningsgenomgång som genomförts av Hirsch och Lindberg (2015) framgår det från 

flera håll en oro att begreppet formativ bedömning har kommit att få en allt mer instrumentell 

användning, detta gäller framför allt studier med ett inslag av IKT. I den internationella 

konferens kring bedömning för lärande som hölls på Nya Zeeland 2009 framkom det att den 

klassiska definitionen av formativ bedömning ”vart befinner sig eleven, vart ska de och hur 

ska de nå dit” har kommit att misstolkas som en uppmaning till lärare att allt oftare testa 

eleverna summativt för att avgöra var de befinner sig. I detta ser man en risk att resultaten på 

tester som var tänkt som en indikator på var eleven befinner sig i sitt lärande blir ett mål i sig 

(Hirsh & Lindberg, 2015). Enligt Bennett (2011) är det olyckligt att tala om formativ 

bedömning som antingen process eller instrument. Han menar att det krävs en 

konceptualisering där processen byggs kring metodik tydligt grundad i ett specifikt 

lärandeinnehåll. För att lärare ska lyckas med detta krävs både tid och professionell stöttning i 

processen. Process och verktyg måste fungera tillsammans som en helhet.  

Trots att mycket av forskningen pekar på fördelarna med formativ bedömning kvarstår 

dilemmat kring en testkultur som ska mäta elever mot kunskapskrav snarare än individuella 

framsteg. Sverige har under den sedan 2011 ökat antalet standardiserande tester och även på 

Nya Zeeland som anses ligga i framkant kring formativ bedömning infördes 2010 ett nytt 

nationellt prov-system där forskare har uttryckt oro att det formativa arbetet riskerar att hamna 

i skymundan (Hirsh & Lindberg, 2015).  
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I och med att formativ bedömning är ett så pass vitt begrepp har många studier i ämnet 

begränsat sig till att undersöka något eller några av de strategier eller verktyg som ryms under 

paraplybegreppet formativ bedömning. De flesta studier handlar om feedback. Andra verktyg 

som har undersökts i ett flertal vetenskapliga studier är bedömningsmatriser, 

kamratbedömning, självbedömning, klassrumsinteraktion och portfolio (Hirsh & Lindberg, 

2015).  

Även inom feedback finns det ett definitionsproblem när det gäller att definiera vad som är 

bra feedback. Efter en genomgång av forskningslitteraturen har Nicol och Macfarlane-Dick 

(2006) i sju punkter sammanfattat vad som är goda feedback praktiker. (i) det ska hjälpa till 

att tydliggöra vad som är en bra prestation, (ii) erbjuda och utveckla självbedömning för 

lärandet, (iii) vara hög kvalitet på den information som ges till elever kring deras lärande, (iv) 

uppmuntra lärare till en jämlik dialog kring lärande, (v) uppmuntra positiv självbild, (vi) 

erbjuda möjligheter att överbrygga glappet mellan nuvarande prestation och önskvärd, (vii) ge 

läraren information som kan användas för att forma undervisningen.  

 

2.1.1 Formativ bedömning – kritiska röster kring kontextens betydelse  

Förutom definitionsproblem som rör den formativa bedömningen är ett annat problem att 

forskning är gjord i väldigt olika kontexter. Till exempel refererar Black och Wiliam (1998) i 

sin tur till Fuch och Fuchs (1986) studie som till stora delar byggde på elever med 

funktionsnedsättning och därmed borde belysas utifrån denna specialpedagogiska kontext. 

Därmed är det enligt Dunn och Mulvenon (2009) osäkert om resultaten kan generaliseras på 

alla elever.  

 

I en annan kritisk studie av Bennett (2011) tas det upp att formativ bedömning inte bara ska 

ses som en pedagogisk färdighet utan även behöver studeras ur ett bredare perspektiv utifrån 

tillämpning av läroplaner. Det finns även ett problem i att mäta just bedömning på ett 

tillförlitligt sätt. Bennett menar att det även finns problem kring hur formativ bedömning ska 

implementeras i klassrummet där lärare behöver tid och stöd för att lyckas med detta. Han 

framhåller även kontextens betydelse och att det är ett arbete som ständigt är pågående och 

ingen ”quick-fix”.  

I Hirsh och Lindbergs (2015) forskningsöversikt pekar flera studier på riskerna att effekterna 

av formativ bedömning får ett stort fokus på policynivå men inte tar tillräckligt stort hänsyn 

till den aktuella kontexten då man menar att formativa inslag i undervisningen är 



  

9 
 

kontextberoende och att ansvaret för ett förändrat arbetssätt därför inte enbart kan vila på 

lärarna. I en sammanställning från OECD (CERI, 2005) konstaterar man att det finns två 

huvudsakliga hinder för en effektivare användning av formativ bedömning; (i) en spänning 

mellan den klassrumsbaserade formativa bedömningen och summativ test, och (ii) en 

avsaknad mellan de samband som kan finnas mellan klassrumsbedömningar och systematiskt 

skolutvecklingsarbete. Utifrån detta konstaterar man att det inte räcker med att peka på 

metoder för lärare utan tid måste investeras i fortbildning för att lärare ska kunna göra dessa 

metoder till sina egna i den egna kontexten (Hirsh & Lindberg, 2015).  

Enligt Pryor och Crossouard (2008) som gått igenom elva års forskning baserad på olika 

åldersstadier betonas att resultaten utifrån forskningen alltid är beroende av den aktuella 

kontexten. De menar att formativ bedömning alltför ofta har framställts som en ”quick-fix” 

för att lösa undervisningsproblem. Deras slutsats blir att en ambition med formativ bedömning 

inom undervisning istället bör bli att dekonstruera den kontext där undervisningen sker och se 

bredare på undervisning än ett alltför snävt fokus på innehåll. För att i någon mån 

dekonstruera den kontext som en svensk gymnasieskola utgör har jag i denna studie 

analyserat utifrån en aktör-nätverksteorisk ansats.  

Stefan Ekecrantz (2015) har vid en kritisk närläsning av de mest inflytelserika metastudierna 

om effekten av feedback konstaterat att de inte har studerat elevers lärande på det sätt som det 

framställs i efterkommande forskning och policybeslut. Många av skolstudierna är dessutom 

baserade antingen på elever med särskilda behov eller på högskolestudier. Slutligen är det 

bara en mindre mängd studier kvar som bygger på lärande för elever på grund- och 

gymnasieskolan. Ekercrantz liknar spridningen av formativ bedömning och feedbackens 

fördelar för lärande vid viskleken där fakta och information har förvanskats något för varje 

steg och gång som det har reproducerats i olika skrifter. För att komma djupare i förståelsen 

för hur feedback och bedömning fungerar i klassrummet efterlyser Ekercrantz mer forskning 

som tar fasta på feedbackens validitet och effektivitet för lärande. Han pekar även på att 

lärares tid inte är oändlig och att olika studier även behöver inkludera denna aspekt, hur 

mycket tid lärare har att lägga på sin feedback och bedömning.  

Utifrån dessa invändningar kring kontextens betydelse vill jag med denna studie belysa 

formativ bedömning ur ett elevperspektiv på en svensk gymnasieskola som kontext då detta 

sammanhang inte har belysts i någon omfattande utsträckning. Bara för att formativ 

bedömning har visat fördelar på elevgrupper med specialpedagogiska behov samt 

högskoleelever är det inte givet att så är fallet för gymnasieelever.  
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2.1.2 Formativ bedömning ur ett elevperspektiv  

Eftersom jag i min studie har ett elevperspektiv har jag gått igenom den forskning som tar upp 

formativ bedömning ur ett detta perspektiv. Forskning som studerar elevperspektivet av 

formativ bedömning är relativt eftersatt och i behov av en utveckling (Hirsh & Lindberg, 

2015). Vid en sökning av vetenskapliga artiklar ger ”formative assessment” och ”student 

perspectives” 18 träffar. Dock finns det relativt god geografisk spridning och både kvalitativa 

och kvantitativa studier bland dessa få artiklar.  

Enligt en brittisk kvantitativ studie bland studenter på grundläggande universitetsstudier 

visade det sig att en formativ föropponering på akademiska rapporter gav goda resultat enligt 

studenterna (Vickerman, 2009). I studien som omfattade 90 studenter framkom att de fick en 

ökad förståelse för det akademiska skrivandet, djupare förståelse för sitt och andras arbeten. 

När det gällde olika variabler av rena färdigheter kring hur man arbetar akademiskt som 

källsökning, analytiskt skrivande ansåg hela 70-80% att de hade fått en ökad kunskap genom 

det formativa arbetssättet. Däremot visar inte studien några entydiga resultat till hur eleverna 

har ökat sin inlärning kring själva ämnesstoffet som de har behandlat i sina arbeten som 

bedömdes formativt av studiekamraterna (Vickerman, 2009). I en omfattande studie från Nya 

Zeeland som byggde på 193 elever på både grund- och gymnasieskolenivå var uppfattningen 

från eleverna att den vanligaste formen av feedback var skrivna kommentarer och betyg på 

uppgifter. 70 % av eleverna var positivt inställda till den feedback som de fick. Denna studie 

visar en högre tolerans för prov än tidigare studier och det kan enligt författarna bero på att 

eleverna ser proven som en bekräftelse för var de är på väg med sitt lärande (Harris, Brown, 

& Harnett, 2014). En av de största studier som har gjorts kommer från Kanada där man 

genomförde en enkätstudie bland 1079 elever från förskoleklass till årskurs 12 (DeLuca et al., 

2018). Enligt denna studie både uppskattades och användes den formativa bedömningen av 

eleverna, dock avtog effekten med stigande ålder. Den strategi som eleverna fann som mest 

hjälpfull för sitt lärande var feedback från läraren, man upplevde även att läraren var den 

viktigaste aktören för att driva lärandet framåt. Två slutsatser som författarna kommer fram 

till är att bedömning för lärande kräver kontinuitet över olika skolstadier samt att det kräver 

tid att integrera bedömningen med andra pedagogiska infallsvinklar i undervisningen (DeLuca 

et al., 2018). En brittisk studie bestod av tolv semi-strukturerade intervjuer av 

förstaårsstudenter på universitet som har studerat tillsammans i forskningsgrupper under ett 

år. I studien framkom att studenterna visade en viss skepsis och ovana inledningsvis men att 
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de mot slutet kunde se hur metoden hade haft positiv effekt på hur de aktiverade varandra för 

sitt lärande samt tog större eget ansvar för sitt lärande (Sambell, 2010). I en annan kvalitativ 

studie från högre utbildning följde man upp fyra studenter som genomgått ett portfoliobaserat 

system inom en medicinsk utbildning i USA. Även i denna studie framkom en initial skepsis 

och ovana hos studenterna men sedan tyckte studenterna att de hade lärt sig att inte bara ge 

och få feedback från varandra utan att även reflektera över feedbacken och att detta i 

förlängningen gav dem djupare insikter (Altahawi, Sisk, Poloskey, Hicks, & Dannefer, 2012).  

 

2.1.3 IKT och formativ bedömning  

Min studie bygger på en aktör-nätverksteoretisk ansats som framhåller ting som aktörer. Ett 

av de viktigaste tingen som jag analyserar som aktör är de digitala plattformar som alla på 

skolan använder. Av den anledningen har jag även gått igenom delar av den forskning som tar 

upp IKT:s roll i den formativa bedömningen. När det gäller IKT:s roll för lärandet utifrån 

formativ bedömning finns det betydligt mer genomförd forskning än inom området formativ 

bedömning ur ett elevperspektiv. I denna genomgång har jag valt att i första hand lyfta fram 

studier från Sverige men även ett visst internationellt perspektiv.  

Enligt en fallstudie från Umeå har arbetet med IKT på en en-till-en gymnasieskola lett till att 

73% av eleverna upplever att de tar ett större eget ansvar då arbetet kring datorerna gör att 

lärare lägger upp arbetsuppgifter på detta sätt. Samtidigt har det försvårat ett mer kreativt och 

samarbetsinriktat arbete hos eleverna (Håkansson Lindqvist, 2013). I studiens enkätdel 

uppgav 83% av eleverna att datorerna hade hjälpt deras lärande medan 10% menade att det 

inte hade gjort det. Som största hinder för lärande uppgav eleverna teknikproblem och 

distraktioner från spel och sociala plattformar (Håkansson Lindqvist, 2013).  

I en kvantitativ studie från Örebro Universitet på 502 grundskoleelever har det visat sig att 

resultatet i både litteracitet och matematik har ökat markant i den grupp som använt IKT i 

kombination med ”skriva sig till lärande” (STL)-metoden gentemot kontrollgruppen där man 

bedrivit traditionell undervisning, dessutom har skillnader mellan könen minskat (Genlott & 

Grönlund, 2016). I denna studie framkommer det att nyckelfaktorn ligger i hur man har 

använt IKT, det viktiga har inte varit datorn i sig utan att man genom att dela dokument har 

kunnat använda sig av både feedback och låtit eleverna lära sig av varandra som givit resultat. 

I den kontrollgrupp som använt datorer men inte kopplat till någon specifik metod blev 
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resultatet något sämre än i den grupp som använda traditionell undervisning (Genlott & 

Grönlund, 2016).  

I en amerikansk kvantitativ studie bland universitetsstudenter kan man visa på ett positivt 

samband mellan formativ bedömning och IKT (Espasa & Meneses, 2010). Tre former av 

feedback kunde identifieras som gav högre resultat och högre tillfredsställelse hos 

studenterna: interaktion, där man fick svar på frågor via mail, anvisningar under arbetets gång 

samt anvisningar efter slutinlämning. En slutsats från studien var att lärare behöver fokusera 

mer på och få mer träning i hur man ger feedback i digitala miljöer. I en annan amerikansk 

studie där man hade ett större fokus på ett specifikt web-baserat verktyg (ADDS) framkom att 

de lärare som använde sig av verktyget fokuserat mer på de kognitivt utmanande faktorerna 

och gav feedback kring de ”stora idéerna” snarare än faktadetaljer (Vendlinski, Niemi, Wang, 

Monempour, & Lee, 2005). Ett liknande resultat visade sig i en brittiskt studie (Fernando, 

2018) med ett etnografiskt perspektiv gjord på 15 universitetsstuderande utbytesstudenter. I 

denna studie visade det sig att det formativa arbetssättet via en digital plattform ökade 

studenternas akademiska litteracitet och skrivande. Att kunna få omedelbar feedback online 

på sitt skrivande sågs som särskilt värdefullt då studenterna kände en trygghet i att det 

akademiska skrivandet skedde på ett korrekt sätt.  

I en omfattande italiensk kvantitativ studie (Comi, Argentin, Gui, Origo, & Pagani, 2017) 

framkom att IKT får en positiv effekt där den fokuserar på att öka elevernas medvetenhet och 

förmågor kring faktasökning, källkritik och hantering av digital information. I övrigt kunde 

man se olika resultat i olika ämnen, där matematiken förbättrades medan det gav en sämre 

effekt på språkundervisningen. Slutsatsen i studien var att det inte är tekniken i sig som är 

avgörande utan hur den används och att beslutade investeringar i IKT också måste följas upp 

av investeringar i fortbildning för lärare.  

I en amerikansk studie (Hooley & Thorpe, 2017) fick 54 elever formativ bedömning via en 

digital plattform och jämfördes med 49 i en kontrollgrupp som använde sig av en traditionell 

textbok. I denna studie gjorde gruppen med formativ bedömning större framsteg under 

kontrollperioden. Det några av eleverna i studien uppgav som anledning var att det var mer 

motiverande att få feedback från den digitala plattformen än att endast läsa i boken kring 

lärostoffet om den amerikanska konstitutionen som flera uppfattade som relativt tråkigt.  

Då många studier har visat på att IKT fungerar bättre för motiverade elever är det intressant 

att ta del av en isländsk studie (Jóhannesson & Bjarnadóttir, 2016) som har gjorts bland 
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avhoppade elever som har återvänt till gymnasiet efter en tid. På den skola som man 

undersökte arbetade alla lärare med samma webbaserade lärplattform där eleverna kunde 

strukturera upp sina studier och uteslutande arbetade formativt utan några slutprov i slutet av 

terminerna. I studien framkom att skolkulturen och arbetssättet underlättade för elever att 

återkomma till akademiska studier och förbereda sig för högskola. Skolan organiserade 

studielektioner där lärarna fanns tillgängliga, dessa var frivilliga att gå på och både lärare och 

elever var nöjda med det upplägget. Slutsatsen i denna studie var att den digitala plattformen 

kompletterades med en unik skolmiljö där eleverna möttes av ett starkt ethos med en varm 

och vänlig lärmiljö som bidrog till att de själva tog sitt ansvar.  

I en mindre forskningsöversikt (Webb, Gibson, & Forkosh‐Baruch, 2013) där man analyserat 

forskning inom formativ bedömning och IKT för att undersöka dess potential för ökat lärande 

drar man slutsatsen att IKT kan spela en avgörande roll för bedömningspraktiker. Men för att 

denna potential ska kunna utvecklas till sin fördel behöver lärare utveckla sin 

bedömningslitteracitet för att förstå möjligheter och begränsningar i att använda IKT på ett 

konstruktivt sätt i bedömningssammanhang. Man menar att digitaliseringen fortfarande är i 

sin linda men att det finns stora möjligheter för att utveckla olika bedömningssätt. Författarna 

trycker på att det är viktigt att undersöka olika påverkansfaktorer noga vid utformandet av 

bedömningsdesign för att undvika negativ påverkan på lärandet. Vissa studier som man gått 

igenom pekar till exempel på goda effekter av att använda portfoliosystem men man 

understryker där vikten av att utforma dessa portfolios på ett genomtänkt sätt där lärmiljön 

och eleverna gynnas.  

I Hirsh och Lindbergs (2015) forskningsöversikt sammanfattar man de IKT-relaterade 

studierna med att det har gett en ny dimension till den formativa bedömningen. Man pekar på 

två olika infallsvinklar, en där datorn ses som en egen aktör och vi har i sådana fall fått en 

fjärde aktör. Utöver lärare, elev och kamrat har vi nu även datorn att ta hänsyn till. Den andra 

infallsvinkel tar upp hur tekniska lösningar ska ses i relation till formativ bedömning. Hur 

tekniken kan bidra till formativ bedömning. Många av studierna i översikten har kommit fram 

till ett positiv resultat i och med användningen av IKT men forskarna framhåller även att det 

är svårt att ta fram den typ av program som är önskvärd för olika ämnen. Det är även relativt 

små studier som har gjorts med lärare och elever som i regel har varit positivt inställda och 

motiverade inför IKT i undervisningen.   
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3. Aktör-nätverksteori som teoretisk ansats   
I skolan finns inte bara lärare och elever och det är inte bara undervisning som bedrivs utan 

det är fyllt med olika objekt som sätter ramar, ger möjligheter och påverkar de andra 

aktörerna i skolan. Maskiner, labbutrustning, powerpointpresentationer är exempel på olika 

materiella objekt i skolans värld som på olika sätt påverkar vardagen och på vilket sätt 

undervisning sker och lärande äger rum. Ett sådant objekt som är relativt central är en skolas 

digitala plattformar eftersom dessa används av alla elever och lärare men även till viss del av 

vårdnadshavare och elevhälsoteam. Dessa objekt är inte endast passiva mottagare av mänsklig 

input utan de påverkar, förändrar och skapar mänskliga beteenden, intentioner, förhållanden, 

minnen och även våra självuppfattningar i olika grad (Fenwick & Edwards, 2010). För att 

uppmärksamma hur även ickemänskliga aktörer påverkar elevernas lärande genom den 

formativa bedömningen har jag analyserat mitt material utifrån en aktör-nätverksteori (ANT). 

Fokus inom ANT ligger inte i vad ett objekt säger utan vad det gör med de andra aktörerna 

(Fenwick & Edwards, 2010). Inom ANT finns det en tanke att den teknik som finns inbäddad 

i olika mänskliga samhällsformer inte bara möblerar vår tillvaro som passiva föremål utan att 

de även bidrar till vårt sociala liv (Ahn, 2015). ANT har tillämpats inom en rad olika områden 

men har sitt ursprung i vetenskapssociologi. Med tiden har det blivit ett paraplybegrepp som 

beskriver flera olika forskningsinriktningar och sätt att tänka om sociala relationer i 

förhållandet till materiella ting (Ahn, 2015). Latour (2005) menar att ANT är lika mycket en 

teoretisk utgångspunkt som en ansats till metod och därmed även påverkar hur man samlar in 

data och analyserar den. Hans checklista på vad som är ANT-arbete innehåller följande:  

1. Det materiella betraktas som aktörer som på olika sätt påverkar andra aktörer i ett 

nätverk.   

2. Strukturer är det som behöver förklaras.  

3. Syftet med en ANT-analys är att förstå de olika beståndsdelarna i ett nätverk och hur 

de samverkar.  

Ahn utvecklar dessa punkter i sin introduktion till ANT. Hon menar att människans agerande 

inte bara kan förstås utifrån människans kropp utan att det sträcker sig bortom det mänskliga 

genom relationer till det materiella. Det materiella kan förmedla människors idéer, tankar, 

intentioner och planer men det kan även svika människans planer och förvränga det avsedda 

budskapet (Ahn, 2015). Utifrån detta resonemang har ANT sina förtjänster när det gäller en 

skola som använder digitala plattformar vars syfte är just att förmedla information på olika 

sätt. ANT är inte en universell förklaringsmodell på samma sätt som många andra 
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sociologiska teorier utan den är beroende av den kontext som analyseras. ANT belyser det 

nätverk som olika mänskliga- och icke-mänskliga aktörer utgör tillsammans genom olika 

länkar. Tillståndet i nätverket är till viss del stabilt men vissa delar byts ut eller påverkas och 

därmed är nätverket samtidigt bräckligt och utsatt för olika förändringar (Ahn, 2015). I denna 

studie ryms nätverket inom en svensk gymnasieskola. En skola som har funnits där i många år 

men som samtidigt ständigt förändras genom att aktörer både byts ut och förändras vilket i sin 

tur påverkar relationerna inom nätverket och därmed även nätverket i sig.  

Att varje aktör inom nätverket får sina funktioner, egenskaper och roller genom en ömsesidig 

påverkan gentemot andra aktörer i nätverket benämns inom ANT för materiell semiotik. En 

handling sker aldrig helt isolerad från andra aktörer i nätverket. De olika objekten i nätverket 

är samtidigt alltid en effekt av de förbindelser där de ingår (Ahn, 2015). I denna studie 

kommer en del av analysen undersöka hur de digitala plattformarna och verktygen påverkar 

hur lärare bedriver formativ bedömning samt hur elever tar till sig det och påverkas i sina 

uppfattningar kring sitt lärande. Ett grundantagande blir därför att de digitala verktygen 

påverkar både lärare och elever och att jag genom en ANT-analys ska belysa hur detta tar sig 

uttryck. En av styrkorna med ANT-analys är att den belyser ickemänskliga aktörers inflytande 

i ett nätverk. I detta finns även en risk och en av de allvarligaste invändningarna mot metoden 

är att den ger materiella ting ett alltför stort värde i hur de påverkar aktörerna i ett nätverk 

(Michael, 2016). Trots dessa invändningar vill jag ändå hävda att datorer och dess mjukvara 

gör saker med oss och vad de gör med oss inom skolans värld är inte utforskat i särskilt stor 

utsträckning. Fenwick och Edwards (2010) menar att det finns en diskurs där teknologin har 

tagits för given och separerats från sitt sociala sammanhang. De har blivit till svarta boxar 

vars innehåll vi inte känner till i tillräcklig utsträckning. Inte minst utifrån hur de påverkar 

elevers lärande.  

Inom ANT finns det ett semiotiskt inslag där termer och begrepps relationella effekter 

beaktas. Aktörerna inom nätverket tillskriver begreppen en mening. Denna mening är inte 

given en gång för alla utan formas och omformas i ett sammanhang. Det är inte heller givet att 

samma begrepp betyder samma sak för olika aktörer inom nätverket (Nyvaller, 2015). För att 

få syn på aktörernas handlande inom nätverket behöver man olika ”titthål”. I Nyvallers (2015) 

avhandling utgörs sådana titthål av rutiner, riktlinjer, procedurer, planer, fortbildningsdagar, 

kollegiala möten etc. I denna studie kommer titthålen främst utgöras av intervjuer med elever. 

Detta blir en begränsning av analysen för att göra en mer utförlig ANT-analys hade det varit 

bättre att ha fler titthål genom att även ta del av lärarnas och skolledningens syn på nätverket. 
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Det hade även varit givande att ta del av dokumentationen som sker inom nätverket men inom 

ramen för denna studie har jag valt att begränsa mig till elevperspektivet för att få deras syn 

på de olika aktörerna inom nätverket.  
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4. Metod  
Inom ANT finns det en grundprincip att följa aktörerna (Ahn, 2015). Detta har i denna studie 

skett genom en analys av intervjuer med elever. Det som är mitt fokus har legat i analysen av 

materialet är där de olika aktörernas görande (Fenwick & Edwards, 2010) har kommit till 

uttryck. Det kan till exempel handla om att en elev berättar att en lärare skrev följande i 

digital plattform och det fick eleven att agera på ett visst sätt eller att en elev uttrycker att ett 

digitalt hjälpmedel var tråkigt och då gjorde eleven omotiverad.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer  

I studien har jag använt mig av intervjuer för att kunna göra en kvalitativ analys. Jag har velat 

få fram ett brett spektrum av hur den formativa bedömningen har påverkat elever. Utifrån 

detta har jag intervjuat en elev från varje program på en medelstor gymnasieskola. 

Intervjuerna har haft karaktären av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014) för att försöka förstå hur den formativa bedömningen och andra aktörer i 

elevernas nätverk uppfattas utifrån deras perspektiv. Genom ett sådant intervjuupplägg 

försöker jag utifrån elevernas beskrivningar förstå och tolka deras livsvärld när det kommer 

till hur de upplever undervisningen. Detta liknar ett vardagssamtal men genomförs med ett 

syfte och utifrån en intervjuguide (se bilaga 1) (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden 

konstruerades utifrån de fem strategierna inom formativ bedömning och frågor kring de 

digitala plattformar som används på skolan. Varje intervju inleddes med ett mer allmänt 

samtal kring skolan och studier för att informanterna skulle känna sig avslappnade och 

komma in i samtalet.  

 

4.2 Urval  

Urvalet av informanter skedde i tre steg. För att överhuvudtaget få till intervjuerna rent 

praktiskt gjorde jag ett bekvämlighetsurval på den skola där jag själv arbetar. Skolan är en 

medelstor gymnasieskola med ca 600 elever. Den befinner sig i en landsbygdskommun som 

historiskt har präglats av tillverkningsindustri. Industrinäring utgör fortfarande en relativt stor 

del av kommunens sysselsättningsgrad. De senaste åren har kommunen tagit emot ett stort 

antal flyktingar och idag har ungefär en tredjedel av eleverna annat modersmål än svenska. En 

aspekt är att jag har en relation i form av undervisande lärare till några av informanterna. 

Detta kan både ha sina för- och nackdelar. Informanterna kan känna sig trygga med en person 
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som de redan känner men det kan även hämma dem i vad de vill utlämna om sig själv och 

sina lärare.  

För att kunna göra en så pass stor kartläggning av skolan som nätverk som möjligt har jag valt 

en elev på varje program. De elever jag tillfrågade om de ville ställa upp på intervju valdes ut 

inom i första hand årskurs 1 på skolan, på tre program blev det elever från årskurs 2. Jag var 

med andra ord intresserad av att fånga in data från varje gymnasieprogram men inom 

gymnasieprogrammet gjorde jag ett medvetet urval för att få så jämn könsfördelning som 

möjligt. Då skolan har en stor andel elever med annat modersmål än svenska valde jag även 

medvetet ut fyra elever från denna grupp. Utifrån urvalet kring kön och modersmål slumpade 

jag den elev som jag tillfrågade om hen ville ställa upp på intervju. Skulle jag bara ha valt en 

elev som jag kom att tänka på per program är det för stor sannolikhet att mina egna 

förkunskaper om elevgruppen hade styrt vilken individ jag skulle tillfråga. Den elev som 

slumpades fram inom gymnasieprogrammet informerades om studien och tillfrågades sedan 

om villighet att delta. I tre fall tackade den första eleven nej och jag slumpade fram en ny elev 

utifrån urvalsgruppen som accepterade att ställa upp på intervju. 

 

4.3 Genomförande  

Totalt har jag genomfört nio stycken intervjuer med elever från samtliga nationella program 

på en gymnasieskola. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter och skedde i enskilda grupprum 

som eleverna kände sig bekanta med. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan till 

textmaterial. I två av intervjuerna var det två elever som var informanter och intervjuades som 

ett par. Detta var nödvändigt för att de skulle ställa upp på ett skapligt avslappnat sätt. I båda 

fallen ledde det till att en del resonemang blev mer utvecklade då de kunde diskutera och 

reflektera med varandra. 

Intervjumaterialet har sedan transkriberats till text där den totala mängden textdata som har 

analyserats har uppgått till knappt 20.000 ord.   

 

4.4 Etiska aspekter  

För att hålla en god forskningssed har jag gjort en del etiska överväganden angående 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av den information jag har tillgodogjort 

genom mina intervjuer (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 
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Informationskravet. Jag har vid urvalsprocessen via elevernas mentorer informerat om 

studiens syfte och att deltagande i studien är frivilligt. När sedan själva intervjun har ägt rum 

har jag inlett med att utförligare informerat om studiens syfte och vad den ska användas till.  

Samtyckeskravet. Både innan och efter intervjun har jag säkerställt att deltagarna är 

införstådda med att de kommer vara anonyma, att deltagandet är frivilligt och att de även kan 

ta tillbaka sitt deltagande innan studien har publicerats. Jag anser att det är viktigt att påminna 

om denna rättighet även efter intervjun eftersom det kan komma upp saker under intervjun 

som deltagaren inte kunde förutse innan. Ingen av deltagarna ville dra tillbaka sitt deltagande. 

Eftersom jag är några av elevernas lärare kan de ha känt en press att delta därför var jag noga 

med att påpeka frivilligheten och att intervjun inte skedde inom ramen för 

ämnesundervisningen.  

Konfidentialitetskravet. Deltagarnas anonymitet har säkerställts genom att deras identitet 

endast känns till av mig som författare och materialet förvaras i en lösenordskyddad databas. 

Dock känner elevernas mentorer och förmodligen även deras klasskamrater till att de har varit 

med i studien. Av denna anledning har jag valt att i studien inte skriva ut vilket program 

enskilda elever går på. Jag har ersatt deras riktiga namn med fingerade namn. 

Nyttjandekravet. Jag har säkerställt att materialet i studien inte har spridits utanför 

forskningsändamålet. Här har jag tagit i beaktande att skolledning och andra som skulle kunna 

vara intresserade av grundmaterialet inte har rätt till det utan hänvisas till den publicerade 

studien.   

 

4.5 Analys av intervjumaterial   

Som i de flesta kvalitativa analysmetoder har det första steget varit att bekanta sig med 

materialet. Detta har skett genom att jag har läst igenom det transkriberade textmaterialet ett 

flertal gånger.  

Ett viktigt steg i en ANT-analys är symmetriregeln (Ahn, 2015) som grundar sig i att man kan 

använda samma termer för att beskriva hur både mänskliga aktörer och materiella aktörer gör 

saker med andra aktörer. Man vill förstå både vad människor gör med materiella objekt men 

även vad objekteten gör med människor. Utifrån detta använder man vanligen samma termer 

och språk för att förklara vad en aktör gör, oavsett om denna aktör är en människa eller en 

digital plattform. Poängen är att förstå hur de olika aktörerna påverkar varandra. Många ANT-
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analyser har fått kritik för att endast vara beskrivande (Ahn, 2015). ANT-analyser kan dock 

och bör även innehålla förklaringar om varför de olika forskningsaktörerna är som de är 

(Fenwick & Edwards, 2010; Latour, 2005). I denna studie har jag därför försökt att söka 

förklaringar till aktörernas uppfattningar kring hur de har påverkats av olika aktörer som de 

möter i skolans vardag. Dessa förklaringar har jag sökt efter och belyst i det insamlade 

datamaterialet.  

Jag har genomfört min ANT-analys enligt tre steg utifrån mina frågeställningar.  

Steg 1. Vilka aktörer är enligt eleverna viktiga inom nätverket som påverkar den formativa 

bedömningen?  

Steg 2. Vad gör dessa aktörer enligt eleverna?  

Steg 3. Vad blir ur ett elevperspektiv effekten av den formativa bedömningen och de olika 

aktörerna som eleverna interagerar med inom nätverket?  

Inom ANT är översättning ett begrepp som fått stort utrymme. Översättning är en process som 

både skapar och omskapar relationerna mellan olika aktörer. De kan även vara uttryck för 

”taktiska tolkningar” där aktörerna översätter, förändrar och formar intryck utifrån egna 

behov och intressen. Det kan även handla om att försöka forma andras intressen och behov 

(Nyvaller, 2015). Detta kan vara av intresse att uppmärksamma inom skolväsendet då en del 

av läraruppdraget faktiskt är att forma eleverna både utifrån läroplan och kunskapsmål. En 

viktig del av analysen i denna studie har varit att se hur ”översättning” av begrepp som 

bedömning och feedback har gått från styrdokument, via lärare till eleverna. Genom att följa 

aktörerna i ett nätverk kan en ANT-analys bidra till att förstå var och på vilket sätt lärande 

sker i en viss kontext (Fenwick & Edwards, 2010). 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generalisering  
Även om frågor som rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet främst rör kvantitativa 

metoder kan det ändå vara värt att fundera över dessa aspekter även angående kvalitativ 

metod.  Reliabilitet handlar om intervjuernas pålitlighet och följdriktighet. Vid kvalitativa 

studier är det främst frågan om studien kan reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter som är av intresse (Kvale & Brinkmann, 2014). Självklart påverkas reliabiliteten 

av det faktum att jag kände några av informanterna i relationen lärare, elev. Detta kan ha 

hämmat dem men det kan också ha fått dem att känna sig mer trygga och avslappnade än om 

intervjuaren hade varit helt okänd för dem (Bryman, 2011). Detta märktes i ett par intervjuer 
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att eleverna var något hämmade inledningsvis när det gällde saker som de var kritiska mot 

men desto längre intervjuerna pågick desto mer frispråkiga blev de. Det som talar för att 

reliabiliteten ändå är relativt hög är att en stor del av intervjuerna kretsar kring för 

skolforskare välkända begrepp. En stor del av intervjuerna och den efterföljande analysen 

belyser formativ bedömning och därmed kan intervjuerna reproduceras på ett om inte exakt 

lika sätt så åtminstone liknande sätt av andra forskare.  

Validiteten inom samhällsvetenskapliga kvalitativa studier handlar till stor del om att 

säkerställa att metoden undersöker det som den påstår sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att säkerställa så hög validitet som möjlig har jag varit mån om få en hög kvalitet 

på mina intervjuer. Detta har skett genom att välja för mig ett välbekant tema till studien, 

formativ bedömning. Jag har fördjupat mina kunskaper genom att gå igenom tillgänglig, 

aktuell och relevant forskning. Jag har sett till att frågorna har hängt samman med 

frågeställningarna samtidigt som de ska vara lättförståeliga för informanterna. Under själva 

intervjuerna har jag försökt att vara medveten kring möjliga missförstånd och alternativa 

tolkningar hos informanterna. Därför har jag ibland som följdfråga ställt milt ifrågasättande 

frågor till svaren som eleverna har gett mig för att säkerställa att de verkligen menar det som 

jag först tolkar in i svaret. När det gäller intervjusvar säger inte en intervjuperson den absoluta 

objektiva sanningen utan just sin subjektiva uppfattning i frågan och genom att ställa 

följdfrågor och föra ett samtal kring frågan kan man ändå komma den uppfattade sanningen 

närmare än att bara nöja sig med ett rakt svar. Intervjuer fångar med andra ord inte in den 

objektiva sanningen men blir ändå sanningssökande (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Inspelning och transkribering av intervjuerna för att säkerställa exakt vad informanterna har 

sagt har genomförts. Därefter har det skett genomlyssning och genomläsning ett par gånger 

för att bekanta mig med och få en känsla för materialet. Den kanske viktigaste aspekten av 

valideringen har kommit in vid analysarbetet av materialet. I min studie handlar det främst om 

att läsa in hur de olika aktörerna och praktikerna påverkar eleverna i undervisningen. Därför 

blir validiteten av ett pragmatiskt slag i analysen där de praktiker som undersöks också kan 

förändras och förhoppningsvis även förbättras (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Inom kvalitativ forskning kan man inte göra en rent statistisk generalisering som är möjlig när 

man gjort ett sannolikhetsurval inom kvantitativ forskning. När det kommer till generalisering 

av intervjustudien är den viktigaste frågan om resultaten kan överföras till andra kontexter och 

situationer. Genom att göra en analytisk generalisering av intervjumaterialet och jämföra det 

med tidigare forskning kan man genom den kontextuella beskrivningen och forskarens 
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argumentering ändå överföra delar av resultaten till andra studier (Kvale & Brinkmann, 

2014). Även om varje gymnasieskola och varje gymnasieelev är unik finns det även så pass 

många likheter att ett visst mått av generalisering är möjlig eller åtminstone igenkänning. Det 

handlar om att man kan göra en form av situerad generalisering (Larsson, 2009). 

Generaliseringen ligger då på en nivå där förutsägelser inte är direkt möjliga men man kan 

ändå känna igen det aktuella resultatet från andra liknande resultat.  
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5. Resultat  
Vid en ytlig översikt kan man lätt tänka att en gymnasieskola som nätverk är en enkel linjär 

process mellan lärare och elev, men i mitt datamaterial framkommer fler aktörer än så som 

enligt eleverna påverkar deras lärande i olika grad. Förutom lärare och elever framkommer 

studiekamrater, kompisar, datorer, digitala plattformar, mobiltelefoner, schema, skolmiljö, 

föräldrar, styrdokument etc. I denna studie har jag valt att använda de fem olika strategierna 

inom formativ bedömning; i) Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier. ii) 

Skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande. iii) Ge feedback som för lärandet framåt. iv) Aktivera eleverna som läranderesurser 

för varandra. v) Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande. (Black & Wiliam, 1998a; 

Wiliam & Thompson, 2017) som en utgångspunkt för analysen. Analysen kommer utgå från 

strategierna men utifrån det eleverna tar upp i intervjuerna kommer de aktörer, mänskliga 

såväl som icke-mänskliga, som eleverna uppfattar i sitt nätverk att belysas.  

 

5.1 Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier 

I skolan finns det mängder med mål som eleverna ska lära sig för att klara av sina kurser. I 

gymnasieskolan är dessa formulerade som syfte och centralt innehåll i olika ämnen och kurser 

samt kunskapskrav som ska visa på vilken nivå eleven behärskar det centrala innehållet. Inom 

forskning som berör formativ bedömning lyfts det fram som en viktig faktor att veta vart vi 

ska för att kunna hjälpa eleverna framåt (Black & Wiliam, 1998a; Hattie & Timperley, 2007; 

Wiliam, 2009).  

Flera av eleverna framhåller vikten av genomgångar i olika former för att få det tydliggjort 

vad de ska lära sig. De framhåller även att visualisering är viktigt där bilder, filmer och 

livestreams nämns som olika sätt som lärare använder för att förklara och exemplifiera. När 

det gäller läraren som livestreamade sina genomgångar med praktiska moment underströk 

eleven att en fördel var att man kunde gå tillbaka och repetera vissa moment vid behov.   

”Å sen i och med att det är en livestream sparar han den så vi kan gå tillbaka och kolla igen 

om vi skulle behöva. Så då har han både förklarat en gång och man kan gå tillbaka då blir 

det bra och tydligt.”(Niklas)  

Tekniken påverkar här hur läraren genomför sina genomgångar och hur eleverna tar till sig 

dessa. Här kan vi se hur tekniken möjliggör för eleven att gå tillbaka för att bättre förstå 

moment som han ska lära sig. Möjligheten till livestream är ett verktyg som får läraren att 
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genomföra undervisningen på detta sätt och det är enligt eleven till gagn för hans möjlighet att 

förstå.  

Särskilt från elever på yrkesförberedande program framkommer vikten av tydlighet och 

struktur. Att det inte får vara för mycket text eller för långa genomgångar. De framhåller att 

det blir tydligare när det finns en struktur med en tydlig stegvis instruktion.  

”Det är olika hur lärare gör det, i karaktärsämnena är det väldigt tydligt vad man ska göra. 

Där är det väldigt strukturerat vad man ska göra. Man gör 1, 2 och sen 3 det blir en tydlig 

ordning. Det kan det bli i alla ämnen men man måste oftast fråga. Vi har ju mer förståelse för 

karaktären och är mer intresserade så det kanske vore ännu viktigare i kärnämnena att vara 

tydlig där.”(Patrik)  

Här kan vi se själva genomgången eller instruktionen som en översättning av information från 

läraren som aktör. Eleven pekar på att det är viktigt att den ska ha en tydlig struktur och 

ordning. Själva strukturen på instruktionen påverkar därmed elevens motivation för att göra 

uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Sen kan man även se att eleverna påverkas olika av 

olika ämnen. Där karaktärsämnena upplevs som mer motiverande i jämförelse med de 

gymnasiegemensamma ämnena. Det är även troligt att elevens olika inställning inför de olika 

ämnen påverkar undervisningssituationen.  

Flertalet av eleverna nämner att det personliga mötet och engagemanget från lärarna är viktigt 

när det gäller att få lärandemålen förtydligade.  

”När de märker att man har svårt och man får extra förklarat personligt.” (Adam)  

Detta var bara ett av flera exempel på hur eleverna framhåller läraren som en viktig aktör. Det 

som lärarna gör och som inte kan göras av en skriftlig instruktion är att ge den personligt 

anpassade instruktionen. För eleven blir läraren här viktig för att komma framåt i sitt lärande. 

Läraren är dessutom den aktör som har översatt kunskapsmålen genom den uppgift som ska 

göras i en skriftlig instruktion kan det då bli otydligt för eleven och översättningen måste 

individanpassas muntligt för att en del elever ska förstå lärandemålen.  

Från de elever som har ambitioner att få höga betyg framkom att det ibland var otydligt vad 

som krävdes för ett visst betyg.  
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”Kunskapskraven är så lika varandra som ligger i InfoMentor1 typ. Det står nästan samma 

sak, bara något ord som är utbytt och då kan det bli så här att man har till exempel E på den 

ena och C på den andra så förstår man inte riktigt vad skillnaden är. Vad ska jag göra för att 

få högre betyget på alla kunskapskrav?” (Susan)  

Här kan man se kunskapskraven och läroplanen som en aktör. I den digitala plattformen som 

används och är en annan aktör sker en viss översättning av kunskapskraven och blir då en 

länk mellan styrdokument och elev. Dock försvinner en del av läroplanens intentioner i denna 

översättning då InfoMentor endast styckar upp kunskapskraven i matriser som vi kan se i 

bilden nedanför. I exemplet i bilden ser vi även att läraren som aktör har konkretiserat nästa 

steg i rutan ”utvecklingsmöjligheter” genom att skriva att elever behöver visa sina kunskaper 

med fler exempel för att ta nästa steg. Det har med andra ord alltså skett ytterligare en 

översättning.  

  

Bild 1. Exempel på matris och ruta för utvecklingsmöjligheter i den digitala plattformen InfoMentor.  

                                                            
1 InfoMentor är en av två digitala plattformar som används på skolan. Denna kommer att behandlas längre 
fram i studien.  
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Detta tyder på att för vissa elever så är det inte bara vad man ska lära sig som är viktigt utan 

även med vilken kvalitet kunskapen ska presenteras för att motsvara det betyg som eleven har 

som målsättning. Eleven svarar själv på hur det kan förtydligas.  

”Men när de kunskapskrav vi får i matrisen är anpassade till den uppgift som vi gör då 

brukar det inte bli så. Då blir det tydligare när det är mot uppgiften.” (Susan)    

I citatet ovan kan man se att för eleven i fråga behöver kunskapskraven konkretiseras till den 

aktuella uppgiften för att bli mer tydlig. För eleven är inte översättningen som sker genom 

InfoMentor tillräcklig utan hon behöver exempel för att de lärandemål hon har ska bli tydliga. 

Betygssystem och matriser påverkar alltså både lärare och i förlängningen eleverna för hur 

uppgifter utformas och uppfattas. Även en annan elev tar upp vikten av att se tydliga exempel 

som ett bra sätt för att förstå vad som krävs för ett nå ett visst betyg.  

”Det är när de visar upp ett exempel på någonting. Som man har gjort innan eller någon 

annan har gjort innan. Då kan det bli lättare att förstå.” (Amin)  

Ett sätt att förtydliga vilka lärandemål man håller på och arbetar kring är att man som elev blir 

påmind på olika sätt tas upp av en elev i citatet. Från de två olika eleverna som tagits upp här 

ser man en önskan att få tydliga exempel på vad som krävs för en viss kvalitet i arbetet. 

Elevernas syn stämmer väl överens med Wiliam och Leahy (2015) som lyfter fram att 

exempel på arbeten är en bättre väg när det gäller att kommunicera kvalitet än matriser. 

Eftersom den ena digitala plattformen som skolan använder är uppbyggd kring matriser kan 

man möjligen tolka detta som att plattformen har påverkat hur kvalitet har kommunicerats och 

därmed blivit mindre tydligt för eleverna. Enligt både eleverna och en del forskning (Kohn, 

2006) skulle konkreta exempel vara en bättre översättning av läroplaner inom nätverket än 

vad matriserna i InfoMentor är.  

InfoMentor används främst för att kommunicera nuläget och till viss del vilka 

utvecklingsmöjligheter som läraren ser hos eleven och för detta ändamål finns det visst stöd i 

forskning att matriser kan vara fruktbart (Panadero & Jonsson, 2013). Detta är två viktiga 

delar inom den formativa bedömningen, att se vart eleven befinner sig och se vad nästa steg i 

lärandet är (Black & Wiliam, 1998a). För att kommunicera och strukturera kring uppgifter 
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och material mellan elever och lärare används på skolan en annan plattform, Teams2. Vi kan 

här se ett exempel på vad en elev menar att Teams underlättar tydligheten kring uppgifter.  

”När man påminns om vad man ska göra, när det står uppskrivet. Det står i Teams. Att man 

blir påmind på flera sätt och på flera ställen. Å att man får lite muntliga påminnelser utöver 

det. Först går de oftast igenom ett område, sen får man många uppgifter kring det. Sen börjar 

vi jobba med uppgifterna och så. Det känns klart och tydligt vad uppgifterna går ut på. Det 

står uppskrivet gör det ju. Vet man inte så kan man även fråga. Det känns tydligt.” (Adrienne)  

Det som tre av eleverna på olika sätt tar upp som problem är att det ibland blir stressigt och att 

det är mycket som ska hinnas med i kurserna. Stoffet pressas ibland igenom på lektioner och 

eleverna upplever att de inte riktigt hinner bearbeta det som ska läras in och att det på så sätt 

blir lite otydligt. För att det ska bli tydligt pekar eleven på behovet av en tydlig ordning på 

lektionens upplägg, genomgång, förklaring och eget arbete. Detta upplägg blir för eleven 

tydligt.  

”Nä det känns inte så klart för om man ska lära sig något tycker jag att man behöver mer tid 

att lära sig. Sist hade vi en lektion om lagar, vi hade gått igenom en lektion en timme 

någonting. Å sen lektionen efter hade vi någonting annat. Då blir det att man typ hinner 

glömma det man läst gången innan. Sen veckan efter ska vi redovisa om det.” (Beatrice)  

Min tolkning av elevens resonemang är att det är mycket som ska hinnas med i kursen. Eleven 

upplever inte att hon hinner bearbeta de lärandemål som tagits upp under en lektion innan det 

är dags för nästa stoff i kursen. Enligt min uppfattning blir då ramfaktorer som kursplan och 

tid viktiga påverkansfaktorer som gör att själva lärandemålen upplevs som otydliga, då de 

innehåller mycket stoff som ska hinnas med under en kurs. Det upplevs av eleven som att det 

finns en viss diskrepans mellan lärandemål och tiden man har till sitt förfogande. Den 

översättning som sker av läroplanens mål genom lärarens undervisning till eleven upplevs 

som stressig.  

I Teams lämnar eleverna in uppgifter och får viss feedback. I plattformen finns även en 

chattfunktion som används ganska frekvent. Integrerat med Teams finns även en funktion som 

heter OneNote och denna används av vissa lärare. Hos eleverna råder det delade meningar om 

                                                            
2 Teams är den andra av de två digitala plattformarna som används på skolan. Även denna kommer behandlas 
längre fram i studien.  
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de olika plattformarnas förtjänster och nackdelar. Några av eleverna tycker att det hjälper till 

att få viss struktur över uppgifter, material och deadlines.  

”Det finns mycket där. Vi har allt där så man kan hålla reda på. Jag tycker det är lätt med 

Teams. Det står inlämningsdatum. Vilket gör det lättare att prioritera. Man får påminnelser 

från lärare och flikarna gör att det går att hitta.” (Adrienne)  

En positiv påverkan som eleverna upplever med plattformen är att det hjälper dem med viss 

struktur och ordning över sitt arbete. Det är något som även Comi et al  (2017) tar upp som en 

förtjänst med IKT. Flertalet elever nämner också chattfunktionen i Teams som en möjlighet 

även om det är lite olika i vilken omfattning de får svar från sina lärare.  

”Om man behöver något specifikt från läraren så kan man fråga direkt i chatten på teams. 

Det använder jag ibland. Det fungerar bra. Om man skulle behöva fråga på något man missat 

eller vill ha förklarat extra noga eller om man varit borta.” (Niklas)  

Chattfunktion används enligt eleverna mest för att ställa frågor det kan därmed anses som en 

funktion som påverkar eleverna positivt när det kommer till att få uppgifter förklarade och 

lärandemål förtydliggjorda. Detta stämmer överens med Espasa och Meneses (2010) studie 

som visade på att IKT kan användas på olika sätt för att få feedback. Chattfunktionen är en 

funktion som kan förbättra kommunikationen mellan aktörer i nätverket enligt några av 

eleverna. Det som några elever nämner som ett problem med Teams är att systemet inte är 

helt stabilt med filer som försvinner, laddar upp långsamt och inte känns helt tillförlitligt.  

”Det som är mindre bra är att det ibland funkar det inte alls med att lämna in och så, filer 

försvinner ibland, man måste vänta ibland. Nätet kan vara segt eller Teams har problem.” 

(Amin)  

”Det vore bra om man kunde få plattformen smidigare så att det inte försvinner saker och går 

snabbare. Det skulle var enklare, man litar inte på att det finns kvar. Man vågar inte spara på 

onlineläget för det kan försvinna då.” (Patrik)  

En faktor som får en negativ påverkan från IKT är när tekniken inte fungerar ordentligt. Vi 

kan här se att det både skapar irritation men också en känsla av otillförlitlighet. Eleven 

uttrycker att han inte litar på tekniken. Att teknikproblem kan var en negativ påverkansfaktor 

tas även upp av Håkansson Lindqvist (Håkansson Lindqvist, 2013).  

Under punkten övrigt i intervjuerna togs olika aspekter upp som enligt eleverna påverkade 

deras lärande, det kunde handla om skolmiljö, lärare i allmänhet, föräldrar, etc. Ungefär 
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hälften av eleverna tog upp läraren som en viktig faktor för deras lärande. Detta skedde till 

största delen mot slutet av intervjuerna på de lite mer öppna frågorna.  

”När lärarna går runt och frågar mer, det är bra för då kan man förklara för läraren var 

någonstans man är i uppgiften och läraren kan hjälpa en vidare.” (Beatrice)  

”Det är relationen med lärarna som påverkar mitt lärande mest. Om jag känner till lärarna 

och har bra relation, då är det lättare att lära sig. Om jag inte har bra relation så fokuserar 

jag inte så mycket på ämnet. Det finns lärare som ser eleverna som produkter och så ska det 

inte vara. Det finns många lärare som gör så, de tror att de förklarar men de gör det inte 

egentligen.” (Salim)  

Dessa två utdrag får stå som exempel på att relationen med lärarna är något som är väldigt 

betydelsefullt för eleverna. Inte bara för att skapa trivsel utan även för att skapa förutsättning 

för det som de ska lära sig. Lärarna påverkar inte bara med sin ämneskompetens utan även det 

relationella är av stor vikt. Detta har tidigare framkommit i annan forskning att goda relationer 

inte bara är en grund för att lärandet ska fungera så bra som möjligt utan även är ett lärande i 

sig självt (Wedin, 2007). Även i den isländska studie som togs upp kring elever som 

återvände till skolan efter ett misslyckande var den personliga relation med lärare i 

kombination med en välstrukturerad IKT-miljö en nyckelfaktor för att eleverna skulle lyckas 

(Jóhannesson & Bjarnadóttir, 2016). En slutsats jag drar utifrån detta är att för flödet mellan 

aktörerna elev, lärare och IKT ska fungera på ett sätt som ökar eleverna lärande är de 

personliga relationerna med aktören lärare och god struktur i mötet med IKT-aktören viktig.  

Sammanfattningsvis kring den första strategin betonas det från eleverna att tydlighet är det 

viktigaste och att skriftliga instruktioner i regel behöver kompletteras muntligt och ibland 

även individuellt. Angående den muntliga kommunikationen påpekar eleverna att den 

personliga relationen med lärare är av vikt för att en positiv påverkan ska ske.  

 

5.2 Skapa effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande 

Den strategi som handlar om att skapa diskussioner i klassrummet för att locka fram belägg 

för lärande är den strategi som är minst beforskad (Hirsh & Lindberg, 2015). Trots detta 

framställs den ändå i nivå med de andra strategierna av Wiliam (2009; Wiliam & Thompson, 

2017). Strategin ska enligt företrädare för den formativa bedömning i första hand användas 

för att identifiera var eleverna befinner sig i förhållande till sina lärandemål (Wiliam, 2009).  
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När det kommer till diskussioner tar de flesta av eleverna upp att många lärare använder sig 

av diskussioner, ofta i mindre grupper men även då och då i helklass. Det som några elever tar 

upp som gynnsamt för deras lärande genom diskussioner är att de anser att det ger fler 

perspektiv på olika frågeställningar. 

” I svenska läser vi en bok och diskuterar innehållet, vi ska läsa 50 sidor på två veckor sedan 

diskuterar vi det på en lektion. I grupper på ca 4 personer. Det är smidigt då får man ta del 

av vad andra har uppfattat. I religion gör vi också så ibland att vi diskuterar efter att ha gått 

igenom en del. Då diskuterar vi först i par sen i helklass. Det är bra med både och för då får 

man ta del av vad fler har snappat upp, bra med att börja i liten grupp. Variationen är bra 

med både liten grupp och helklass.” (Patrik)   

Här syftar förmodligen eleven på en strategi som tas upp i boken som lärarna har arbetat 

utifrån, att man gör en EPA (Enskilt, par, alla). Eleven lyfter fram att det ger dem olika 

perspektiv och att han tycker att variationen är bra för hans lärande vad gäller andras 

uppfattningar om texten som de har läst.  

En faktor som nämns som något som begränsar möjligheten till goda diskussioner är 

klasstorlek och gruppsammansättningar. Då de flesta eleverna i de gymnasiegemensamma 

ämnena läser ihop med elever från ett eller flera andra program kan detta vara en faktor som 

begränsar fruktbara diskussioner. Vi kan här se att själva klassammansättningen blir en faktor 

som påverkar eleven på ett hämmande sätt.  

”Vi har mest diskussioner på samhällskunskapen men vi är så stor klass så vi har nästan inga 

diskussioner i helklass utan då brukar det bli så att vi delas upp i grupper. Å så får grupperna 

diskutera och sen får grupperna presentera för resten av klassen vad de kommit fram till. Å 

det tycker jag är roligt och man lär sig mycket. För man får höra olika åsikter. Sen ibland har 

vi haft fyrhörnsövningar. Å det är ju bra för då tar det inte så lång tid att gå igenom allas 

åsikter i klassen. Men sen vet jag inga direkta exempel.” (Susan)   

Här har läraren löst problemet med klasstorleken genom att låta eleverna diskutera i mindre 

grupper och fyrhörnsövningar. Även det är system som tagits upp av Wiliam och Leahy 

(2015) för att låta alla elever komma till tals. Som nämnts tidigare är forskningen kring 

diskussioner i klassrummet väldigt begränsad. I en av få studier som omnämns finns visst stöd 

för att lärare som jobbar med hela ESRU-cykler (fråga, svar, bekräftelse och användning av 

information) har viss positiv påverkan på lärandet (Ruiz‐Primo & Furtak, 2007). Eleven i 
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exemplet ovan lyfter fram att en fördel med olika former av lärarstyrda diskussioner är att de 

får ta del av olika perspektiv och eleven tycker att hon lär sig mycket av det.   

Samma elev påpekar även problem som kan uppstå i och med att uppgifter ska lösas i grupp. 

Här finns förmodligen en underliggande oro att det som gruppen presterar tillsamman inte når 

upp till de ambitioner och förväntningar som den enskilde eleven har. Detta kan man se som 

ett exempel på hur betygssystemet påverkar elevens inställning och viss skepsis till 

gruppuppgifter. Eleven uttrycker att hon har högre ambitioner än de som hon utför 

grupparbetet med och jag tolkar det som att hon är orolig över att ett sämre resultat på en 

gruppuppgift kommer dra ner hennes betyg som individ. Det är inte vad eleven lär sig som är 

det som oroar utan hur de kommer bedömas av läraren.  

”Grupparbetet blir lätt att det inte blir grupparbete. Sällan som alla bidrar lika mycket, det 

är inte så stort problem men man vill kunna jobba hemma och kunna skriva på sitt sätt. Man 

vill kunna stå för det man lämnar in till läraren. För många grupparbeten är kanske så att 

någon har skrivit på ett sätt som jag inte håller med om. Så det är väl därför egentligen.” 

(Susan)  

När det kommer till själva uppgifterna kommer ett par av elever återigen fram till att det är 

viktigt med tydlighet i uppgifter.  

”Att man förstår den när man ser den, den ska också vara lite utmanande. Man ska inte 

behöva googla alltför mycket hur man ska göra, utan kunna sätta igång direkt. Det ska inte 

heller vara för stor uppgift. För då känns det inte så motiverande om man känner att den är 

för stor.” (Patrik) 

Eleven nämner att det måste vara utmanande uppgifter och det nämndes även i andra 

intervjuer. Att eleverna måste få utmanande uppgifter för att den formativa bedömningen ska 

vara effektiv tas upp av James och Lewis (2012) och deras kritik att formativ bedömning 

ibland blir lite linjär och inte tar tillräckligt hänsyn till helhet och situation för eleven.  

”En uppgift för inte vara för svår och inte heller för enkel. Är den för svår tänker man bara 

att det är svårt och det svårt att plugga på det. Det blir för mycket för hjärnan då. Är det för 

lätt så lär man sig ju inget. Så lagom svår.” (Amin)  

Även när det kommer till uppgifter lyfter en av eleverna fram vikten av det måste vara 

variation på uppgifterna. Uppgifternas utformning får enligt min tolkning av eleverna en viss 
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påverkan på eleverna, där de framhåller att variation och utmaning är viktigt för att de sak 

finna uppgifterna stimulerande och därmed gynnsamma för deras lärande.  

”Man måste ha variation, inte bara sitta och läsa en massa och sen skriva svar på dem. De 

flesta har inte orken eller viljan att göra det. Det blir ganska ensidigt och det är inte så kul att 

bara läsa och skriva. Är också ganska krävande. Kan vara bra att variera med något. Till 

exempel en film eller något som förklarar något. Eller bara bryta av med någon lek eller vad 

som helst.” (Niklas)  

På frågan om vad eleverna uppfattade som en bra uppgift var några inne på att det var 

fördjupningsuppgifter eftersom man då kunde låta intresset styra i viss mån och man fick mer 

tid att slutföra uppgiften på. Här kan man enligt min mening se att uppgiften i sig själv blir en 

översättning mellan aktörerna läroplan, lärare och elev. Denna översättning tillskrivs olika 

egenskaper av eleverna, varierande, svår, otydlig, krävande eller utmanande. En uppgift som 

har egenskapen otydlig gör enligt eleven honom omotiverad medan en lagom utmanande 

uppgift gör eleven motiverad därmed anser han att han också lär sig mer.  

”När man får göra fördjupningsuppgifter, då får man mer fakta och kan förstå mer. Man får 

ofta välja lite mer vad man är intresserad av och man får mer tid så man hinner fördjupa 

sig.” (Victoria)  

I den beskrivning och de tips som ges av Wiliam och Leahy (2015) angående att skapa och 

leda diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande tar de nästan 

uteslutande upp hur läraren ska styra över just diskussioner kring frågor som läraren ställer. I 

intervjuerna kom samtalen mer att handla om hur uppgifter var utformade. Dessa uppgifter 

skulle ofta leda fram till skriftliga svar och inlämningar. Här kan man se en svag punkt kring 

denna strategi från Wiliam och andra forskare inom fältet eftersom arbetet i skolan är mer 

fokuserat kring skriftliga uppgifter så skulle det enligt min mening behövas mer forskning 

kring hur uppgifter görs tydliga och utmanande. Fokus kring skriftliga uppgifter är det som i 

mitt material framkommer som det tydligaste i samband med strategin att skapa diskussioner 

och uppgifter. Att eleverna utsätts mer för skriftliga uppgifter och därför även fäster större 

uppmärksamhet vid dessa än eventuella diskussioner som sker i klassrummet kan ses som att 

uppgifter i sig blir en viktig faktor där elevernas kunskaper ska bedömas av läraren. Uppgiften 

blir alltså den översättning där eleven redovisar sin kunskap i förhållande till ett lärandemål. 

Med tanke på hur pass central uppgiften är som översättning mellan aktörerna elev, lärare och 

läroplan inom elevernas nätverk är det något som behöver beforskas mer.  
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5.3 Ge feedback som för lärandet framåt 

Feedback eller återkoppling är så pass centralt inom formativ bedömning att det nästan ses 

som synonyma begrepp. För att överbrygga glappet mellan elevens nuvarande nivå och den 

önskvärda målnivån handlar det ofta om att elever får olika former av feedback. Feedback kan 

vara både skriftlig och muntliga, formaliserad och ständigt pågående i klassrummet (Hirsh & 

Lindberg, 2015; Wiliam, 2009; Wiliam & Thompson, 2017). I metastudier har feedback 

särskilt framhävts som ett effektivt verktyg för öka elevers lärande (Hattie & Timperley, 

2007). Hattie och Timperley kategoriserar feedback i fyra olika nivåer: den uppgiftsrelaterade, 

den processrelaterade, den självreglerande och den personliga.  

När det kommer till feedback är det tydligt att det är något som alla elever upplever att alla 

lärare jobbar aktivt med för att föra lärandet framåt. Det som skiljer sig mellan hur eleverna 

uppfattar den feedback som sker är omfattningen, fördelning mellan muntlig och skriftlig 

feedback samt i vilket skede som feedbacken sker.  

”Om man gör en inlämning t.ex. och det har inte funkat så bra när man jobbat men när man 

lämnat in den så får man bra feedback och det blir bra ändå för då gör man så nästa gång.” 

(Adam)   

Citatet visar på att det är tydligt att eleven uppfattar feedbacken som något viktigt för att föra 

lärandet framåt. Han framhåller även att det inte bara är själva ämnet eller uppgiften i sig som 

är viktig utan att det även behövs ett visst mått av feedback för att hålla motivationen uppe.  

”I verkstan får man någon rolig kommentar, och då blir man glad och vill jobba. Så länge 

man hör nått vill man ju jobba. Ibland kommer han med lite tips hur man kan göra något 

bättre, enklare eller snabbare.” (Adam)  

Eleven visar här på det Hattie och Timperley (2007) tar upp att feedback både kan vara 

uppgiftsrelaterad och personlig. För eleven behövs båda delarna för att både komma framåt i 

lärandet men även för att trivas i skolan. Läraren som aktör blir därmed viktig både för 

lärandet men också för att skapa god stämning och trivsel. Det är även noterbart att flera av 

eleverna tar upp att mycket av feedbacken sker skriftligt i Teams. Här kan man alltså se hur 

tekniken påverkar hur feedbacken ges och uppfattas av eleverna. Även om själva feedbacken 

inte skiljer sig mot vad den skulle göra på en uppgift som lämnats via papper gör ändå 

tekniken det möjligt att enkelt gå tillbaka till den feedback som har getts tidigare, både för 

elev och lärare. Plattformen blir då en nod i nätverket där feedback, elev och lärare kan mötas.  
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”Det är mycket skriftligt i teams eller på mail. Sen kan det också vara muntligt också. Men de 

förklarar bra skriftligt. Man vet vad man ska göra efteråt till nästa gång. Det känns som det 

leder framåt.”  (Adrienne)   

Liknande svar ges från alla elever och gäller nästan även alla lärare. Flertalet tar även upp att 

det skriftliga ibland behöver kompletteras muntligt. Teams är en central aktör för att ge 

feedback men för att översättningen till eleven ska bli tydlig och konkret krävs det att aktören 

lärare även använder sig av muntlig kommunikation enligt eleverna.   

”Jag tycker det är skitviktigt att ha det mer muntligt. Men ögonkontakt och inte bara ha det 

på webb. Det är svårt att förklara med känslor och uttryck genom nätet, det ger mycket mer 

förståelse att få det muntligt. Det är som att du har en sköld framför ansiktet man ser inte vad 

du egentligen tycker. Man vill ju veta mera såhär, "nu förstår jag hur du menar". Så man är 

positiv, du kanske skriver något som låter positivt men egentligen är negativt när man får 

höra det. Ha en muntlig feedback är det bästa skulle jag säga.” (Ahmed)   

Genomgående i intervjusvaren så betonas det muntliga i större utsträckning av eleverna som 

inte har svenska som modersmål. Exemplet ovan tar även upp vikten av kroppsspråk och 

miner för att han ska uppfatta feedbacken på ett bra sätt. Utifrån denna elev kan man se hur 

den digitala plattformen som aktör har sina begränsningar i jämförelse med när feedbacken 

kommer från aktören lärare. Eleven understryker att läraren genomför sin feedback med hjälp 

av kroppsspråk och ansiktsuttryck medan nätet är utan känslor och neutral som aktör. Eleven 

får här olika former av översättning kring feedbacken beroende på om han läser den på 

skärmen eller får den muntligt från läraren. Detta visar på att i den aktuella kontexten, en 

skola med många elever som inte har svenska som modersmål, blir den muntliga 

kommunikationen från lärare av än större vikt. Att den formativa bedömningen behöver ta 

hänsyn till kontexten lyfts fram i flera studier (Birenbaum, Kimron, & Shilton, 2011; Hirsh & 

Lindberg, 2015; Pryor & Crossouard, 2008).  

Den mesta av feedbacken sker när uppgifter är färdiga och inlämnande även om det 

förekommer viss feedback under arbetets gång hos vissa lärare.  

”I karaktären får vi via Teams sen brukar vi prata om uppgifterna också. Det är mest efter 

uppgifterna inte så mycket medan vi håller på. Om det är bra eller dåligt. I det praktiska kan 

det hända att man får lite synpunkter, men mest efteråt.” (Patrik)  
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”Ja, så kan det vara t.ex. i svenska kan läraren komma fram och läsa igenom ens text och 

säga vad hon tycker och så ge tips. Å det är bra men om det är lite större uppgifter i samhälle 

eller juridik blir det inte så att läraren läser igenom och kommer med synpunkter oftast utan 

vill bara ha det när han ska betygsätta typ. Jag vet inte om det är för att han vill kolla att man 

förstått själv och inte ska ha berättat hur man ska göra.” (Susan)  

I det andra exemplet här blir det klart att det inte är tydligt för eleven om hon inte får feedback 

under arbetets gång för att läraren bedömer en förmåga under arbetets gång eller inte. 

Samtidigt nämner hon att det är bra med feedback under arbetets gång. Detta tas även upp i 

forskning som ett framgångsrikt sätt att ge feedback när det ges i samband med att eleverna är 

inne i processen eller bearbetar utkast på sin väg mot färdiga texter (Skolforskningsinstitutet, 

2018). Att just feedback har fått ett visst genomslag bland eleverna kan man se på att flera av 

de metoder som tas upp i forskningen (Wiliam & Leahy, 2015) används på skolan. 

Exempelvis att feedbacken är fokuserad på uppgifterna, det finns balans mellan kritisk och 

stödjande feedback och att man tydliggör feedbacken även muntligt i ganska stor 

utsträckning. Uppgiftsrelaterad feedback är som starkast när den ger ledtrådar kring 

felaktigheter och pekar mot mer effektiva sätt att ta sig an och förstå ett material (Hirsh & 

Lindberg, 2015). I mitt material kan man finna en hel del sådana uppfattningar kring feedback 

hos eleverna. Även det att eleverna betonar den personliga kontakten med lärarna och att 

feedbacken ska bygga på förtroendefulla relationer och trygghet är något som betonas i senare 

forskning (Hirsh & Lindberg, 2015) och som jag tolkar in att denna studies elevintervjuer 

syftar på i och med att de återkommer till den muntliga feedbackens betydelse.   

Förutom att skapa struktur och ordning på uppgifter och inlämningar nämner flera av eleverna 

att Teams används av lärarna för att ge feedback till eleverna, ett exempel på hur det kan se ut 

ser ses i bild 2 nedanför. Dock råder det delade meningar bland eleverna hur de uppfattar den 

feedback som ges.  

”Ja det är mycket Teams. Men inte så mycket feedback i det. Det är rätt dålig feedback 

egentligen. Nästan aldrig vad man gör bra utan bara vad man ska göra, ingen feedback om 

vad man kunde ha gjort bättre. Om de skulle säga mer vad man gör bra blir man ju pushad 

och jobbar mer. Om man aldrig hör det försvinner ju motivationen. Man skulle vilja höra mer 

vad man gör bra men också vad man kan göra bättre då skulle man bli mer motiverad.” 

(Adam)  
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I detta citat ser vi hur eleven anser att feedback bör vara. Både uppmuntrande och 

framåtskridande. När eleven, som jag tolkar det, bara får framåtskridande feedback blir inte 

den positiva påverkan lika stark som när den dessutom är uppmuntrande och även har fokus 

på vad som är bra med nuläget. Detta kan också ha att göra med att eleven tolkar 

informationen som kommer från aktören Teams på ett opersonligt sätt. Medan feedback som 

kommer från aktören lärare i en muntlig situation blir mer personlig och därmed lättare att ta 

till sig på ett positivt och uppmuntrande sätt.   

”Feedbacken är tydlig, där till höger.” [pekar på rutan]. (Salim)  

Denna elev tycker däremot att feedbacken är tydlig. Att de två eleverna påverkas olika av den 

feedback som ges via Teams går inte att säga något om orsakerna kring. Det är mer ett 

konstaterande att båda uppfattningarna kring feedback via Teams finns och att olika 

elevaktörer påverkas på olika sätt.  

 

Bild 2. Feedbackruta från lärare till elev i den digitala plattformen Teams.  

När det gäller den andra plattformen InfoMentor så uppger de flesta elever att de använder sig 

av den för att hålla koll på hur de ligger till i de olika kurserna.  

”Mest för att kolla hur man ligger till i betygen. Det är lite otydligt hur man ligger till i betyg 

men där finns ju målen och det är tydligt. Det kan vara beskrivande på sitt sätt. Lärarna 

använder rutan för att beskriva och det kan bli tydligt, det står ofta vad man har gjort, vad 

som var bra och vad man kan göra bättre.” (Patrik)  

Sen är det en del spridda uppfattningar vad man tycker att plattformen ger för stöd för ens 

lärande.  
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”Det [InfoMentor] använder jag mer [än Teams]. Vår största webplats, där ser jag vilka 

ämnen och vilka betyg man kan förbättra och så. Jag använder det för att få det betyget och 

målet som jag vill nå. Vart jag ligger om jag ligger på E-nivå eller B-nivå och vad som 

behövs för A-nivå. Det tycker jag nog är det mest användbara.” (Ahmed)  

”Jag är inte alls inne på InfoMentor. Jag är inne väldigt sällan, det var bara inför 

utvecklingssamtalet. Så det är inget jag använder.” (Adrienne)  

Eleverna använder InfoMentor i olika omfattning. De som säger sig använda InfoMentor gör 

det i första hand för att kolla hur de ligger till i förhållande till sina lärandemål, för feedback 

verkar de i första hand använda Teams. I intervjuerna så framkommer det bara ett exempel 

från en elev som tar upp när lärare ger bra feedback via InfoMentor.  

I InfoMentors matriser är texten hämtad direkt från Skolverkets skrivningar för 

kunskapskraven och detta är för åtminstone en elev lite svårt att ta till sig språkligt. I följande 

exempel kan vi se hur översättningen av kunskapskraven som sker via InfoMentor är svåra för 

eleven att ta till sig. Exemplet visar att det inte är helt oproblematiskt när aktören InfoMentor 

direkt riktar sig till eleven. Här behövs det en koppling till läraren för att göra översättningen 

mer lättillgänglig för eleven. Även när det är lärarens ord i InfoMentor kan det uppstå 

problem att förstå vad som egentligen avses.  

”Det var någon lärare som hade skrivit i InfoMentor och då hade jag frågat vad hen menade 

med det när jag inte riktigt förstod och då fick jag det bättre förklarat muntligt.” (Susan)  

”Det som står i rutan, jag fattar inte alltid vad som menas med det som står där. Ju mer 

uppgifter man gör desto mer förstår man ändå.” (Salim)  

InfoMentor är tänkt att fungera som en nod i nätverket mellan lärare, elev och kurs. I denna 

nod behöver det ske en översättning av information från kursplan till elev via läraren. Detta 

kan vara ett tecken på att lärarna behöver förbättra sin bedömningslitteracitet (Webb et al., 

2013) för att lyckas med denna översättning via plattformen bättre.  

En elev tar även upp betygssystemet som en aktör som påverkar lärandet.  

”Det är så hårt betygsystem. Det kan vara lite olika, ibland är det motiverande och ibland är 

det jobbigt. Om jag känner att jag förstår någonting då blir det mer motiverande, om jag 

känner att jag förstår vad som krävs för att nå ett A. Men om jag har lite svårare för 

någonting då får jag sådan prestationsångest och kan sitta och skriva om en text flera gånger. 

Bara för att jag inte blir nöjd, så sitter man och gör om och gör om.” (Susan)  
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I detta exempel ser vi hur informationen löper genom nätverket. Eleven uppfattar 

betygssystemet som hårt men har fått det översatt via InfoMentor och läraren. Viktigt blir då 

det som eleven påverkar, nämligen att hon förstår nästa steg. När hon däremot inte förstår blir 

det istället en negativ påverkan i form av prestationsångest. Här visar sig InfoMentor ha 

fördelen att det blir tydligt hur eleven ligger till och vilka kunskapskrav som hon behöver 

jobba med. Däremot är det inte säkert att det är tydligt vad som krävs för att ta nästa steg i 

kunskapsutvecklingen. Samtidigt kan det tolkas som att det leder till en stress och i vissa fall 

betygshets där några elever är inne på InfoMentor efter varje uppgift och kollar om det skett 

några förändringar i lärarens bedömning. Något som följande elev tar upp.  

”Jag kollar med jämna mellanrum, för att kolla hur jag ligger till och är det någon nivå som 

jag inte har nått se ser jag till att koll över med läraren vad jag behöver göra för att nå det.” 

(Victoria)  

För skolan blir det då viktigt att ha en genomtänkt strategi hur och vad man kommunicerar 

med hjälp av den digitala plattformen. InfoMentor är därmed en aktör som påverkar eleverna 

positivt genom att öka tydligheten kring målen men negativt genom att öka viss stress. I detta 

nätverk blir då läraren den viktigaste aktören eftersom hen har ansvaret för att det sker en 

översättning av mål och kunskapskrav på ett sätt som eleverna förstår och kan ta till sig.  

Sammanfattningsvis är feedback den strategi inom den formativa bedömningen som har fått 

störst genomslag på skolan. Detta är den enda strategi som samtliga elever nämner att i stort 

sett alla lärare använder sig av. Flera av eleverna är anser att feedbacken ökar deras lärande. 

Dock har man lite olika erfarenheter av hur mycket och på vilket sätt som feedbacken ges. De 

flesta eleverna nämner att det är en kombination av muntlig och skriftlig feedback som är att 

föredra. Det tas även upp från elevhåll att återkopplingen som ges behöver vara tydlig och 

konkret. 

 

5.4 Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra.  

Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra kan genomföras på en mängd olika sätt 

och djup. Inom forskningen är det främst olika former av kamratbedömning som nämns 

(Hirsh & Lindberg, 2015).  När det kommer till att aktivera eleverna som läranderesurs för 

varandra är det inom två delar på den undersökta skolan som det används mest frekvent enligt 

eleverna. Dels inom karaktärsämnena på några av de yrkesförberedande programmen och dels 

inom matematikundervisningen.  
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”Man lär sig när man kollar hur andra gör i verkstan, då kan man se om någon har ett knep 

som man kan ta efter. Om det är något som t.ex. två vet hur man gör så kan vi ibland samlas 

runt dem och kolla på hur de gör. Då lär man sig om man inte vet. Om man ber om hjälp om 

något och då kommer ofta någon i klassen som vet hur man gör det. Det är ganska fritt i 

verkstan med eget ansvar. Det försvinner lite så fort man kommer upp i A-huset3.” (Adam)  

Här beskriver eleven att arbetsmiljön påverkar ganska genomgripande. För eleverna faller det 

sig väldigt naturligt att hjälpa varandra och lära av varandra i sin verkstadsmiljö men att detta 

sedan försvinner när de ska ha gymnasiegemensamma ämnen. Arbetsmiljön kan här ses som 

en aktör som har en positiv påverkan på eleven när han är in verkstaden men får en negativ 

påverkan i A-huset. På frågan om vad det är som förändras i A-huset svarar eleven.  

”Sämre stämning. Det är inte lika sköna lärare, det tror jag är en stor grej. De är mer 

fokuserade på lärandet än på oss om man säger så. De försöker inte ta del av klassen utan de 

bara försöker lära ut. Jag tror det blir bättre om man tar del av klassen så det blir en bra 

stämning tillsammans. Fordonsläraren försöker få gemenskap hela tiden så vi hjälper 

varandra. Det är skillnad. Här sitter man mer i bänken för sig själv och jobbar. Det skulle 

kunna göras på bättre sätt så vi diskuterar mer tillsammans. Ibland är det dock svårt att få 

igång diskussioner även i C-huset4. Man är nog lite rädd att svara fel.” (Adam)   

Det är med andra ord inte främst själva miljön det hänger på i första hand utan lärarens 

inställning till eleverna som de upplever som väldigt annorlunda när det är dags för de 

gymnasiegemensamma ämnena. Här borde det finnas en stor förbättringspotential att ta 

tillvara. Trots att eleverna är vana att samarbeta och lösa problem tillsammans blir de ändå 

sittande med ensamarbete i hög utsträckning med de flesta gymnasiegemensamma ämnena. 

Trots att eleverna på de yrkesförberedande programmen tar upp att det blir mycket 

ensamarbete tar de flesta eleverna på både yrkes- och gymnasieförberedande program upp att 

de i matematik arbetar en hel del tillsammans.   

”I matte sitter vi mycket så och sitter tillsammans och diskuterar olika lösningar. Sen när 

ingen förstår frågar man läraren. Det tycker jag är bra för då lär jag mig själv också. "Ah du 

tänkte så, det var ju smart" typ så. Det är även kul att förklara hur man själv tänker. För då 

                                                            
3 A‐huset är den del av skolan där de gymnasieförberedande programmen har all sin undervisning och de 
yrkesförberedande programmen för det mesta har sina gymnasiegemensamma kurser.  
4 C‐huset är den del av skolan där några av de yrkesförberedande programmen har sin undervisning inom 
karaktärsämnena.  
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kanske det blir lättare för dem. Jag känner mig samtidigt lite smart, det är kul att hjälpa 

kompisarna.” (Adrienne)  

En annan elev angav ett likande svar och på frågan om man även lärde sig själv något av att 

hjälpa andra eller om hon tycket det var jobbigt, svarade hon.  

”Nej, jag tycker att jag lär mig något för då har jag förklarat hur jag tänker och då fattar jag 

om jag också kan göra det muntligt. Förklara hur jag tänker och så. Jag måste tänka till lite 

mer då när jag förklarar för de andra” (Beatrice)  

För en del elever blir det alltså tydligt att de upplever att de lär sig av varandra både i rollen 

som den som får något förklarat för sig och den som förklarar. Detta tyder på att olika former 

av att använda varandra som läranderesurs är positivt för att befästa kunskaper. Förutom i 

matematiken där det verkar ske ett kontinuerligt samarbete mellan elever så tas några exempel 

upp när läraren är inne och styr samarbetet.  

”Vi kanske har haft en genomgång sen får vi sitta med varandra två och två och kolla på en 

uppgift. Sen sitter vi fyra och diskuterar uppgiften och då blir det så att de som kommer ihåg 

mer hjälper de andra. Det tycker jag är bra för då man inte alltid är lika aktiv själv och då 

kan man få lite från de andra och man kommer ihåg lite olika. Det blandas grupper så det 

blir olika varje gång. Man får prata mer med de man kanske inte skulle prata med annars och 

man uppfattar olika så man får lite olika perspektiv. Så det är bra att det är olika som 

blandas.” (Victoria)   

Några nackdelar eller problem som togs upp av eleverna var att man ibland inte är helt trygg i 

gruppen att helt fritt och obehindrat uttrycka sina tankar och åsikter. Detta återkommer i lite 

olika former. Det är viktigt som lärare att ha tålamod så eleverna hinner få in diskussioner och 

kamratrespons som en vana där de känner sig trygga med klassrumsklimatet.  

”Ibland är det dock svårt att få igång diskussioner. Man är nog lite rädd att svara fel.” 

(Adam)  

En annan elev tar även upp att det kan vara svårigheter när man upplever att man befinner sig 

på olika nivå och har olika ambitioner med sina studier. Här ser vi att elevernas uppfattningar 

att grupper blandas både är positiva och negativ. Det skapas här ständigt nya noder inom 

skolans nätverk där eleverna som aktörer möts på nya sätt. De olika gruppkonstellationerna 

kan ses som noder där översättningar av kunskap sker och blir till lärande. Den första eleven 

ser detta som positivt då de olika mötena leder till nya perspektiv och därmed enligt eleven till 
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ett större lärande. Den andra eleven ser mer att mötet med nya aktörer blir hämmande. Han 

utvecklar sina tankar på följande sätt.  

”Det är så svårt när alla är så olika. Både hur man lär sig, tar in saker, jag ser inte hur det 

skulle funka.” (Ahmed)  

Ett annat hinder som påverkar hur man lär av varandra är att man ibland är lite försiktig eller 

inte riktigt vet hur man ger varandra konstruktiv kritik. Här blir det enligt min mening tydligt 

att eleverna behöver träna på att ge varandra konstruktiv kritik och att de får möjlighet att lära 

sig skilja på sak och person.  

”Man blev lite försiktig och var rädd att såra den andra om man var för hård i sina 

kommentarer. Den kanske har dåligt självförtroende så man vill inte påpeka för mycket kring 

det som är dåligt. Man vill inte såga sin kompis. Det skulle vara lite lättare om det var någon 

man känner men helst inte alls.” (Patrik)  

Utifrån elevernas svar kan man se att strategin att låta eleverna använda varandra som resurs 

kan vara fruktbar till exempel när det gäller att repetera och befästa saker samt få del av olika 

perspektiv i frågor. Samtidigt finns det delar som kan utvecklas. Eleverna behöver tydliga 

verktyg och instruktioner för hur de på ett fruktbart sätt ska vara en resurs för varandra. I viss 

forskning påtalas det att kamratbedömning bör ske där elever är på en så likartad 

kunskapsnivå som möjligt för bästa effekt (Topping, 2009). Wiliam och Leahy (2015) skriver 

att det både är värdefullt med reflektion i smågrupper samt att varva med kontroll i 

helklassdiskussioner då läraren kan föra in sina perspektiv för att rätta till missuppfattningar 

och rena felaktigheter. Som viktigaste slutsats när det gäller att eleverna använder varandra 

som lärarresurs är att det finns en viss osäkerhet kring hur denna strategi ska genomföras. 

Som vi såg tidigare i resultatet kring diskussioner så används strategin i viss utsträckning men 

det finns en förbättringspotential när det gäller att få till struktur och verktyg för att eleverna 

även ska kunna använda sig av kamratrespons i högre utsträckning och med högre kvalitet för 

att gynna deras lärande.  

 

5.5 Aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande 

För att feedbacken som togs upp i tidigare kapitel ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt 

att elever utvecklas mot att bli goda självbedömare och utvecklar en egen förståelse för såväl 

den egna kunskapsnivån som den önskvärda (Black & Wiliam, 1998a). För att få syn hur 
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eleverna tänker kring dem själva som ägare över sitt eget lärande har jag frågat dem om deras 

syn på sitt eget ansvar. Det sätt som de flesta elever nämner när de får ett stort eget ansvar för 

sitt eget lärande är i form av större uppgifter. Det som några av eleverna tar upp som en fördel 

är att de själva får lägga upp arbetet på ett sätt som passar dem individuellt.  

”Det är bra. Man lär sig ta ansvar då, man får en uppgift, t.ex. göra en hemsida och jag har 

suttit med den en halvtimme och om då jag som person inte orkar mer och tar en liten paus 

och t.ex. kollar på ett YouTubeklipp eller spelar lite är det ok bara jag sen fortsätter med 

uppgiften och blir klar med den. Om jag skulle sätta mig och spela och inte bli klar med 

uppgiften då tar de bort den friheten för då har jag ju missbrukat den friheten.” (Niklas)  

”På ett sätt är det ju bra då man får jobba i sin egen takt hur man vill. Men på ett annat sätt 

är det ju dåligt när man inte får den hjälp man behöver. Man kanske behöver hjälp mitt i 

arbetet och då kanske man inte hittar läraren och vi sitter själva i ett grupprum och då blir 

det att man måste springa hela vägen för att fråga och då kan det bli så att man skjuter upp 

det.” (Beatrice)  

”Många [uppgifter] är så att man har vissa veckor på sig men man vet då att lektionerna inte 

kommer räcka till och man kanske inte jobbar för fullt i skolan utan en del tid går åt till att 

prata och sådär. Så då blir det att man får jobba hemma, så en del uppgifter gör jag hemma 

och det är också eget ansvar.” (Susan)  

Utifrån dessa citat tolkar jag det som att eleverna upplever att de får ta mycket eget ansvar för 

större uppgifter. För att strategin ska bli effektiv är det lärarna som ska aktivera eleverna för 

att bli ansvariga för sitt eget lärande. I nätverket som omger eleverna verkar det som att det 

inte riktigt fungerar på detta sätt. I mötet mellan aktörerna lärare, elev och uppgift saknas 

något för att det ska bli effektivt. Lärarna har inte riktigt lyckats att översätta effektiva 

strategier till eleverna så att de i sin tur äger sitt eget lärande.  

Som ett sätt att stärka denna strategi har man på skolan ett pass som man kallar för 

coachingtid. Ett pass på 90 minuter som är en kombination av klass/mentorstid och tid som 

eleven själv får välja vad den vill arbeta med. Av de intervjuade eleverna är det bara en elev 

som tar upp coachingtiden som ett sätt att ta eget ansvar. Att bara en elev tar upp detta får 

tolkas som att coachingtiden är en ganska svag nod där aktörer inom nätverket möts men som 

inte påverkar lärandet så starkt enligt eleverna.   
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”När det är coachingtid får man mycket tid att göra eget arbete. Då får vi själva prioritera 

vad vi vill jobba extra med. Jag har lättare att sitta i skolan och plugga och då får man tid till 

det och det är skönt. Man hinner göra det där lilla extra eller göra ikapp saker som man 

kanske ligger efter med.” (Adrienne)  

Metoden med coachingtid stämmer väl överens med den rekommendation som ges att man 

kan avsätta tid för att hjälpa eleverna att äga sitt lärande (Wiliam & Leahy, 2015). Med tanke 

på att det bara var en elev som nämnde coachingtiden kan det finnas en poäng för skolan att 

utvärdera och möjligen förändra den. Här finns det en potential till att använda 

coachningtiden som en nod i nätverket där aktörerna lärare, elev, uppgift och digitalplattform 

kan mötas. Eleverna nämner relativt samstämmigt i de föregående citaten att de får ta ett stort 

eget ansvar med många av uppgifterna i skolan och att det då kan vara en idé att bygga upp 

tydliga stödstrukturer för detta i form av självrapporter eller loggböcker av något slag för att 

de ska bli tydligare ägare över sitt lärande (Wiliam & Leahy, 2015). Inom forskningen skiljer 

man på de två begreppen självreglerat lärande och självbedömning. Där självreglerat lärande 

är en process där elever jobbar relativt självständigt med uppgifter och sätter egna mål och 

regler för dessa (Hirsh & Lindberg, 2015). När eleverna i denna studie talar om eget ansvar är 

det mer denna form av självreglerat lärande som de syftar på. I en studie kring självreglerat 

lärande påpekas att elever som är självreglerande också har en hög tro på sin egen förmåga 

och god studieteknik (Hirsh & Lindberg, 2015).  

Samtliga elever som har matematikundervisning nämner även att de använder en hemsida 

som heter Kunskapsmatrisen. Det är en sida som administreras av läraren och där eleverna 

kan träna på olika områden inom matematiken. Eleverna kan själva välja om de vill träna på 

en E, C eller A nivå genom att göra olika uppgifter. Som framgår av bilden på nästa sida får 

eleven en överblick kring sin kunskapsnivå på olika delar i kursens lärandemål. De får sedan 

själva jämföra sina svar med det rätta svaret och göra en självbedömning om de kan uppgiften 

och om de kommer kunna lösa ett liknade problem i framtiden. Dessutom finns det material 

på sidan, både i form av en digital mattebok och inspelade genomgångar. Kunskapsmatrisen 

är med andra ord en aktör i elevernas nätverk som har till syfte att hjälpa eleverna bli ägare 

över sitt eget lärande inom matematiken. Det råder dock lite blandade meningar bland de 

intervjuade eleverna kring hur de ser på Kunskapsmatrisen.  
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Bild 3. Skärmdump på del av Kunskapsmatrisen.  

”Det är ganska dåligt, E-frågorna är ganska svåra, i boken är det lättare frågor som man kan 

börja med för att lära sig grunden. Det blir svårt direkt så det tar ett tag att komma in i det 

och då orkar man inte hålla på direkt på morgonen. Känns som E-nivå i kunskapsmatrisen är 

C-nivå i boken. Det kan vara bra som träning men ger inte så mycket feedback. Bara om man 

har rätt eller fel.” (Adam)  

Denna elev upplever att det är stor skillnad mellan den traditionella matteboken och 

Kunskapsmatrisen. För denna elev blir påverkan av Kunskapsmatrisen i alla fall till en början 

negativ då han tycker att den börjar på för hög lägsta nivå och därmed blir det svårt för honom 

att bli ägare över sitt eget lärande på det sätt som det var tänkt.  

”Det är ju uppbyggt så att det finns de olika delarna av matte, t.ex. delbarhet. Har du fått 

feedback vet jag att jag behöver träna på just delbarhet. Det är ett bra verktyg. Även om man 

skulle ha fel så kan man efteråt klicka på sitt svar och titta på en lösning och lära sig av 

videoformat eller ritad förklaring hur man löser uppgiften. Ibland räcker det inte med att se 

utan man vill även höra och då är det bra med video.” (Niklas) 

För denna elev sker det en mer positiv påverkan från aktören Kunskapsmatrisen. Här har 

översättningen mellan lärare, Kunskapsmatrisen och eleven skett på ett bättre sätt och eleven 

upplever att han lär sig av verktyget på det sätt som är avsett. Han använder de olika 

funktionerna i programmet på ett sådant sätt att han har blivit ägare till sitt eget lärande i 
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högre utsträckning än den föregående eleven. Det är svårt att utifrån endast dessa två exempel 

dra några större slutsatser kring vad skillnaden mellan eleverna beror på men i andra 

intervjuer framkom det att videogenomgångarna som nämns inte kändes till av alla elever så 

det var bara ett fåtal som hade testat dem. En elev nämnde också att hon letade egna 

genomgångar på YouTube när hon körde fast med matematiken. En viktig slutsats utifrån 

detta blir det som framkom i flera av de studier som tar upp formativ bedömning inom IKT, 

att det är viktigt hur man använder IKT, att de uppgifter som används via IKT är genomtänkta 

och att man som lärare är noga med att säkerställa att eleverna har förstått och är säkra på hur 

de digitala verktygen ska användas (Genlott & Grönlund, 2016; Håkansson Lindqvist, 2013; 

Webb et al., 2013).  

En annan aktör som tas upp av nästan alla elever under intervjuerna är deras mobiltelefoner 

som man har lite ambivalent inställning till hur den påverkar deras lärande.  

”Ja, mobilen påverkar ganska mycket, om jag siter hemma är det så lätt att man börjar kolla 

något och så hamnar man på snappchat och fastnar där alldeles för länge. Så jag brukar 

lägga den på andra sidan rummet när jag pluggar hemma. Men i skolan gör man ju inte det. 

Då ligger den ju här hela tiden, så då kan det lätt bli ett störningsmoment. Datorn påverkas 

man inte så mycket av för då sitter man med sitt dokument där”. (Susan)   

Eleven lyfter här fram att mobilen kan påverka på ett distraherande sätt men att hon har hittat 

en strategi att hantera denna negativa påverkan. Dock kan hon bara använda denna strategi 

hemma, så i skolan kvarstår den negativa påverkan. Inom skolans värld diskuteras 

mobiltelefonens vara och hur skolor ska förhålla sig till denna aktör. Från politiskt håll har det 

kommit förslag att skolor ska kunna få införa mobilförbud (Ekström & Svantorp, 2019). På 

frågan om hur eleverna skulle ställa sig till ett mobilförbud svarade en av dem:  

”Det är ju bra på ett sätt. För läraren att han inte blir distraherad för det han ska gå igenom. 

På ett sätt kommer de flesta tjafsa emot. Men om man vill ha telefonen nära måste man kunna 

hantera det samtidigt. Typ vi har en i klassen som tjafsar emot väldigt mycket. Hon tar fram 

och spelar eller skriver och då blir det att läraren blir distraherad och då blir vi andra också 

distraherade och lektionen pausas pga henne.” (Beatrice)  

Eleven lyfter fram att det inte bara är eleven som påverkas av mobilerna utan att det även 

påverkar läraren och i förlängningen de andra i klassen. Detta blir då ett tydligt exempel på 

hur mobiltelefonen som en aktör påverkar andra aktörer som lärare och elever inom nätverket.  
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Ett par av eleverna nämner även att man använder mobilen som hjälpmedel för skolarbetet.  

”Kan vara bra om man bara ska slå upp någon liten sak snabbt, man har även Teams i 

telefonen så det plingar till när man har en ny uppgift. Det kan bli lite distraherande ibland, 

men det är mest fördelar.” (Patrik)   

Denna elev lyfter fram både den positiva och den negativa påverkan som sker från aktören 

mobiltelefon men han anser att det är den positiva påverkan som dominerar. Vi kan även här 

se hur mobiltelefonen är kopplad till aktören Teams och att den hjälper eleven att 

uppmärksamma när det har lagts ut en ny uppgift vilket jag tolkar som att det är till stöd för 

att eleven i större utsträckning blir ägare över sitt eget lärande.   
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6. Avslutande diskussion  
I denna avslutande diskussion sammanfattas den formativa bedömningen och de olika 

aktörerna i nätverket som enligt gymnasieeleverna finns runtomkring dem och hur eleverna 

påverkas av dessa aktörer. För att illustrera detta på ett överskådligt sätt sammanställs de olika 

aktörerna i en modell där de utgörs av rutor och olika flöden av påverkan utgörs av pilar. De 

rutor som är markerad med fetstil har något större påverkan enligt eleverna. De stora flödena i 

nätverket sker givetvis mellan lärare och elev. Men det sker inte helt isolerat utan lärarna tar 

sin utgångspunkt i styrdokumenten som därmed även indirekt påverkar eleverna. Den fysiska 

skolmiljön sätter en naturlig fysisk ram, men visst skolarbete sker även i hemmiljön och 

påverkas därmed även av föräldrar. Som en nod i nätverket finns de bärbara datorerna och de 

digitala plattformarna kan där ses som egna aktörer där uppgifter och material läggs upp till 

eleverna. Även en del kommunikation sker via plattformarna. Även elevernas mobiltelefoner 

finns med i nätverket som en enskild aktör. Undervisningen som sker på skolan stöttas till viss 

del av de fem strategierna inom formativ bedömning.  

Bild 4. Sammanfattande modell över de aktörer som ingår i nätverket på den studerade gymnasieskolan.  

Genom de intervjuer som är genomförda och analysen inom ramen för denna studie är det 

svårt att dra några säkra slutsatser kring den formativa bedömningens effekt. Men enligt 

elevernas perspektiv stärks deras lärande i viss utsträckning. Den strategi som lyfts fram som 

central på skolan av eleverna är att de får feedback för att komma vidare i sitt lärande. Detta 

är den enda strategi som alla elever tar upp i sina intervjuer. Det stämmer även väl överens 
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med annan forskning att det är just feedbacken som är central inom den formativa 

bedömningen (Hirsh & Lindberg, 2015; Timperley, 2013; Wiliam, 2013). Några av punkterna 

som tas upp som bra feedback (Nicol & Macfarlane‐Dick, 2006) tas även upp av några av 

eleverna i studien. Det handlar bland annat om feedbacken ska tydliggöra vad som är en bra 

prestation, uppmuntra positiv självbild och erbjuda möjligheter att överbygga glappet mellan 

nuvarande och önskvärd prestation. Här finns det alltså en viss överensstämmelse med vad 

eleverna önskar att få ut av feedbacken och vad tidigare forskning säger. När det gäller 

tydliggörande av feedbacken tar flera elever upp att det muntliga och den personliga 

interaktionen med läraren är viktig. Detta stämmer väl överens med den större studie kring 

elevperspektiv som har gjorts i Kanada (DeLuca et al., 2018).  

Det räcker alltså inte för de flesta elever att få sin feedback kommunicerad skriftligt genom 

digitala plattformar utan den personliga kontakten med lärare är enligt eleverna i denna studie 

nödvändig för att feedbacken ska få önskad effekt. Här kommer även tids- och 

arbetsbelastningsaspekten in för lärare. I och med att denna studie ger ett visst stöd för att det 

personliga mötet med läraren är till fördel för god feedback behöver läraren tid för detta eller 

att man ibland är två i klassrummet för att hinna ge feedback till alla elever. Tidsaspekten 

utifrån lärares perspektiv är något som ligger utanför denna studie som haft ett elevperspektiv. 

Men det är klart att lärares tid i förlängningen även påverkar eleverna. Tidsaspekten är även 

något som har saknats i tidigare forskning kring formativ bedömning (Ekecrantz, 2015).  

I intervjuerna framkommer det bara några enstaka exempel på att feedback ges under arbetets 

gång trots att forskning pekar på att det är mer effektivt att ge feedback under själva 

skrivprocessen (Skolforskningsinstitutet, 2018). Vad detta beror på framgår inte riktigt i 

intervjuerna men det kan ligga i tradition och vana hos både elever och lärare att man 

bedömer färdiga uppgifter och att man därför inte riktigt fått till ett arbetssätt att ge 

fortlöpande feedback till eleverna. För att få bättre kunskap kring denna fråga behöver man 

komplettera med ett lärarperspektiv och undersöka hur de tänker kring löpande feedback och 

hur det påverkar deras undervisning.  

En annan strategi som påverkar elevernas lärande i viss utsträckning är klargörandet och 

förståelsen av lärandemål och framgångskriterier. Eleverna lyfter mer fram att lärandemål 

förtydligas med hjälp av genomgångar som i något fall även sparas som video för att kunna 

återvända till vid behov. Det efterfrågas till viss del att lärarna gärna fick vara tydligare när 

det gäller framgångskriterierna. Någon elev önskade till exempel att få ta del av tydliga 

exempel för att lättare förstå innebörden av god kvalitet.  Denna elevs önskan stämmer väl 
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överens med rekommendationen att hellre använda sig av exempel på arbeten än 

kunskapsmatriser för att kommunicera kvalitet (Wiliam & Leahy, 2015). Kring matriser och 

dess för- och nackdelar finns det en del forskning gjord. I vissa studier framgår att matriser 

kan användas för att tydliggöra vad som förväntas av eleverna. Det man har kommit fram till 

är att matriser tycks fungera bäst i kombination med metakognitiva aktiviteter som 

självbedömning. Det spelar även in hur länge man har använt matriser. Sen varnar tidigare 

forskning för att det alltid finns en risk att matriser kan göra undervisningen alltför 

instrumentell (Hirsh & Lindberg, 2015).  

I denna studie har det inte framkommit så mycket från eleverna hur lärarna jobbar med 

matriser. Matriserna finns där i den ena digitala plattformen men det uppfattas lite olika hos 

eleverna hur de påverkas av dem. Någon är likgiltig, någon tycker de är bra och tydliga för att 

signalera var man befinner sig och någon tycker att de är svårtydda för att ta kunna ta nästa 

steg i sin utveckling. Utifrån vad som har kommit fram hos eleverna i denna studie och den 

tidigare forskningen kan det vara en idé att se hur man kan förbättra arbetet med matriser och 

tydligare koppla de till uppgifter och elevernas självbedömning.  

När det gäller den formativa strategin att skapa effektiva diskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som lockar fram belägg för lärande är uppfattningen hos eleverna att det påverkar 

dem i viss mån. Det som de främst upplever som positivt för deras lärande är att få ta del av 

andras perspektiv. Några nämner även att man får viss repetition och befästande av kunskap 

genom att förklara för andra. Det nämns även att det är viss begränsning i hur effektiv 

strategin är på grund av stora och blandade grupper på vissa lektioner. När det gäller denna 

strategi finns det väldigt lite forskning gjord. I den forskningsöversikt som gjorts kring 

formativ bedömning nämns endast ett fåtal studier, exempelvis (Ruiz‐Primo & Furtak, 2007). 

Diskussioner har enligt eleverna en liten men ändå viss positiv påverkan. Däremot lyfter flera 

av eleverna fram uppgifternas betydelse för deras lärande. De nämner både att de måste vara 

tydliga, lagom svåra och utmanande. Här kan man enligt min mening se en lucka både i 

litteraturen som lärarna har haft i sin fortbildning (Wiliam & Leahy, 2015) och tidigare 

forskning. När strategin presenteras av Wiliam och Leahy är det väldigt stort fokus på 

muntliga diskussioner och olika tekniker för att få med alla elever i dessa och det har 

förmodligen sina fördelar även om forskningsunderlaget är tunt. Däremot tar inte Wiliam och 

Leahy upp särskilt mycket kring hur uppgifter som eleverna ska presentera skriftligt ska 

utformas på ett sätt som gynnar ett formativt lärande. I Hirsh och Lindbergs (2015) 

forskningsöversikt nämns att uppgifter ofta utformas för att ge ögonblicksbilder av lärande 
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snarare än att ge lärarna och eleverna information kring de tre feedbackfrågorna (Vart är jag 

på väg? Hur är jag på väg? Vad är nästa steg?). Här finns det alltså ett forskningsbehov kring 

hur uppgifter är utformade. Flera av eleverna tar upp att en del av undervisningen bygger på 

att göra större, ofta skriftliga arbeten. Då blir det viktigt att dessa uppgifter är genomtänkta 

och utformade på ett sätt som gynnar elevernas lärande på ett optimalt sätt.  

Nära kopplat till diskussioner hör strategin kring hur eleverna aktiveras som läranderesurs för 

varandra. Det som framkom i intervjuerna var att det främst sker i karaktärsämnena på 

yrkesprogrammen och inom matematikundervisningen. Enligt viss forskning är 

kamratbedömning som mest effektiv när eleverna befinner sig på likartad kunskapsnivå 

(Hirsh & Lindberg, 2015). Detta får visst stöd i denna studie när elever nämner att det är i 

karaktärsundervisning som man bäst lär sig av varandra. Även om man inte nödvändigtvis är 

på samma kunskapsnivå där har man ändå ett gemensamt intresse kring ämnena vilket inte 

alltid är fallet i undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena. Några elever utrycker 

även viss osäkerhet kring hur kamratbedömning ska genomföras. Detta tyder enligt min 

uppfattning på ett behov av att få struktur och kunskap kring hur kamratbedömning kan 

genomföras. Inom forskningen tar man upp både tid och att elever kan känna obehag inför 

kamratbedömning som faktorer som behöver tas i beaktande (Hirsh & Lindberg, 2015). 

Därför är det av vikt att planera in eventuell kamratbedömning på ett sätt så tiden används 

effektivt och samtidigt på ett sätt som avdramatiserar det mellan eleverna.  

Kring strategin att aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande tar flera elever upp att de 

har ett och i många fall även tar ett stort eget ansvar. Även inom denna strategi verkar 

eleverna sakna en del verktyg för att det självreglerande arbetet som utförs även ska bli 

självbedömande i större utsträckning. Skolan har en schemalagd position för alla elever där en 

viss del av tiden är tänkt att användas till självstudier. Här kan man behöva fundera över hur 

man bättre kan hjälpa eleverna att gå från självreglerande till självbedömande. En annan 

faktor i det är hur man i den reguljära undervisningen lägger upp arbetsområden och uppgifter 

så att eleverna kan utvecklas i sin självbedömning. Inom detta område finns det även ett 

forskningsbehov. Eleverna förväntas ta ett stort eget ansvar men saknar åtminstone delvis 

verktygen för att göra det på ett framgångsrikt sätt.  

I nätverket kan vi se i modellen i bild 4 att elevernas bärbara datorer och de digitala 

plattformarna är aktörer som mycket om informationen och översättning från lärare till elev 

sker igenom. Angående de digitala plattformarna är det enligt eleverna inte något som har 

någon större påverkan på deras lärande. Här finns det alltid en svårighet i att veta vad som tas 
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alltför givet i elevernas digitala vardag som gör att de inte ens reflekterar över hur de blir 

påverkade av plattformarna. Men några saker som kommit fram i denna studie är ändå värt att 

lyfta till diskussion. Några av eleverna lyfter att plattformarna har viss betydelse på så sätt att 

det ger en viss ordning och struktur bland alla ämnen och tillhörande uppgifter som eleverna 

har igång samtidigt i sin skolvardag. Detta är något som stämmer överens med tidigare 

forskning (Comi et al., 2017; Espasa & Meneses, 2010; Håkansson Lindqvist, 2013). Däremot 

går det inte i denna studie att se att de digitala plattformarna har någon större inverkan på att 

den formativa bedömningen sker via dessa. Däremot kan det skönjas några frön till en 

potential som kan utvecklas. Ett par elever nämner ändå att det i vissa ämnen används för att 

få feedback under arbetets gång. I två av de studier som jag tagit del av betonas att det är 

viktigt hur IKT används för att det ska ge önskad effekt (Genlott & Grönlund, 2016; Webb et 

al., 2013). I intervjuerna med eleverna märks det inte att det finns någon större tanke kring hur 

plattformarna används, bara mest att de används. Rätt använda kan de förmodligen ge vissa 

förtjänster inom de olika formativa bedömningsstrategierna men det kräver också att lärarna 

får en ökad bedömningslitteracitet (Webb et al., 2013). Eleverna är även tydliga med att 

feedback på plattformarna som aktör behöver kompletteras med muntlig kommunikation med 

lärarna som aktör i elevernas nätverk.  

När skolan analyseras som ett nätverk bestående av olika aktörer utifrån elevernas perspektiv 

blir det tydligt att läraren är den aktör som står för den allra största och viktigaste påverkan. 

Det handlar framförallt om att förklara, förtydliga och ge feedback på ett individanpassat sätt. 

Digitala plattformar som aktör har viss påverkan men den är marginell och behöver hela tiden 

kompletteras med lärarnas förtydligande för att eleverna ska känna att de är på rätt väg och 

förstått både uppgifter och feedback. Förvånansvärt många av eleverna tar även upp 

mobiltelefonerna som en aktör som påverkar deras lärande i något negativ riktning på grund 

av dess distraherande effekt även om det inte verkar vara något alarmerande. Det finns även 

en positiv påverkan från mobiler genom att det kan vara en snabb väg till information av olika 

slag. Inom nätverket sker ett ständigt flöde av formativ bedömning delvis genom de fem 

strategier som tagits upp även om feedback väger tyngre än de andra fyra strategierna. 

Sammanfattningsvis har jag i denna studie kommit fram till några punkter där både den 

undersökta skolan kan göra vissa förbättringar men där det samtidigt behövs mer forskning. 

Hur får man fram effektiv och tydlig feedback under arbetets gång för eleverna? Kan IKT 

vara ett verktyg som kan användas bättre för detta och i så fall på vilket sätt? Hur kan man 

bättre skapa och analysera uppgifter som för elevernas lärande framåt? Hur ger man eleverna 
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bättre verktyg för både kamrat- och självbedömning? När och på vilket sätt ska dessa 

strategier användas i olika ämnen? Hur använder man IKT på bästa sätt där digitaliseringens 

fördelar kommer till sin rätt och dess nackdelar kan motverkas? Genom att arbeta med dessa 

frågor både ute på skolor och inom forskningen kan man bidra till det som eleverna lyfter 

fram i denna studie. Eleverna betonar vikten av tydlighet, de ser de stöttande relationerna från 

lärare som betydelsefull och de har behov av att utveckla sin studieteknik och förhållningsätt i 

en digital miljö. Det ser jag som ett par punkter att utveckla på denna skola och det gäller 

förmodligen även på andra skolor i större eller mindre utsträckning.   
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Bilaga 1   

Underlag för halvstrukturerad elevintervju  

 

1. Du kan väl börja med att berätta lite om din skolbakgrund. Vart har du gått i 

grundskolan och hur tyckte du att det var?  

2. Kan du berätta lite om hur en vanlig skoldag ser ut för dig? Vilket program du går på, 

vilken klass med mera?  

3. Kan du beskriva hur en typisk lektion ser ut för dig? Karaktärsämne, 

gymnasiegemensamt ämne?  

4. Kan du ge något exempel på när en lärare gör det tydligt vad ni ska lära er?  

5. Kan du ge exempel på när lärare skapar diskussioner, uppgifter eller aktiviteter där du 

lär dig saker?  

6. Hur brukar lärare ge dig feedback som du lär dig av?  

7. Kan du ge exempel när lärarna låter er elever på olika sätt lära av varandra?  

8. Har du några exempel när lärare ger dig eget ansvar för ditt lärande?  

9. Hur använder dina lärare Teams för att du ska utveckla ditt lärande?  

10. Hur använder dina lärare InfoMentor för att du ska utveckla ditt lärande?  

11. Använder någon av dina lärare något annan digitalt verktyg för att utveckla ditt 

lärande?  

12. Utifrån det vi har pratat om hittills, vad tycker du påverkar ditt lärande mest?  

13. Finns det andra personer som påverkar ditt lärande? (Kompisar, syskon, föräldrar, 

annan personal på skolan)  

14. Hur tycker du att saker som schema, skolmiljö, dator, mobil mm påverkar ditt lärande?  

15. Har du några fler saker som du vill nämna kring ditt lärande?  
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