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In this thesis I intend to write about how five primary school teachers reflect on formative assessment 

and how the formative assessment of students can take place practically according to teachers.                                                                                                               

My questions are: How do the five teachers perceive on formative assessment as a pedagogical 

approach? How do the teachers do to assess students’ knowledge? In what way do the teachers give 

feedback to students? 

The work is based on qualitative interview method where five elementary school teachers were able to 

reflect on their classroom practice with a focus on formative assessment. The theory I have chosen to 

work from is the so-called five key strategies of formative assessment. These strategies are about; 

clarifying, communicating and creating understanding of the learning objectives and criteria for 

progress, to achieve effective classroom discussions, activities and learning data to show that learning 

has taken place, to provide feedback for learning forward, to enable students to become learning 

resources for one another, and to enable students to own their own learning.                                                 

 

The results of the interviews showed that a formative approach lasted in a more implicit than an explicit 

meaning in classrooms. The formative approach was fairly a new phenomenon and had not begun in the 

larger extent of the interviewed teachers’ schools yet. Assessment materials were used to clarify the 

learning outcomes for students. Methods and activities in the classrooms took place on a smaller scale in 

the form of discussions between students. Self-assessment was considered by most teachers as 

something they could not imagine or was considered to be too difficult for the students because of the 

children's young age. The results also showed that there is a great need to make time for evaluation and 

to gain knowledge of articulate, reflective subject issues to provide students with.                                                                                                               

 

Key words: formative assessment, summative assessment, feedback                                            
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1. Inledning  

 

På Skolverkets hemsida i artikeln ”Hur ser bedömningspraxis ut i Sverige” (Skolverket 2016), förklarar 

de tillfrågade experterna Jönsson, Lindberg och Grönlund att det behövs mer forskning kring 

bedömningspraxis. Trots ökat antal studier om betygssättning och kunskapsbedömningar under de 

senaste åren hävdar experterna att det finns få studier om hur lärare utför sin bedömning.  

 

Något som lyfts upp i den senaste skoldebatten har varit den så kallade formativa bedömningens 

betydelse för att höja elevers motivation och skolresultat. I artikeln ”Kontrollerna i skolan kostar en halv 

miljard” i Svenska Dagbladet (Amin, 2013) poängterar miljöpartiets skolpolitiska talesperson Jabar 

Amin att användandet av formativ bedömning i skolan visat sig ge positivt resultat för elever. Vidare 

beskrivs att ”Varje elev har rätt till återkoppling och bra information om hur det går i skolarbetet. Men 

all bedömning fram till slutbetyg ska syfta till att stärka och hjälpa eleven framåt i sitt lärande. 

Skollagen fastställer att all undervisning ska ha förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet”(ibid. 

2013).  

Enligt Skolverket har forskning visat att elevernas lärande ökar om lärarna använder formativ 

bedömning i klassrummet. Den formativa bedömningen definieras som ett processlikt arbetssätt där 

undervisningsmålet klargörs för eleven, att information om var denne är i förhållande till målet söks 

och att feedback ges så att eleven förstår hur denne kan fortskrida framåt mot det uppsatta målet 

(Skolverket 2014).  

Att utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat, som läroplanen förespråkar, tas även upp inom 

formativ bedömning i och med fem olika strategier som visat sig fruktsamma att använda i 

klassrumspraktik. Läraren, konsulten, fil.dr. samt forskaren Dylan Wiliam (2013) har skrivit en 

sammanfattande bok om dessa fem s.k. nyckelstrategier inom formativ bedömning. Dessa strategier är 1) 

att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg, 2) att åstadkomma 

effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett, 3) att 

ge feedback som för lärandet framåt, 4) att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra, 5) 

att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande (Wiliam 2013). 

 

Avsikten med detta examensarbete är att undersöka hur ett antal lågstadielärare reflekterar över den 

formativa bedömningen. Detta kommer att ske genom att med hjälp av teori samt tidigare forskning 

analysera mitt empiriska material. Förväntningen är att bidra med relevanta slutsatser som i sin tur kan 

ge upphov till vidare diskussioner och reflektioner över hur bedömning kan ske så att det gynnar 

elevernas fortsatta lärande. 
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2. Syftesbeskrivning 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fem lågstadielärare reflekterar över formativ 

bedömning och formativt arbetssätt i sin undervisning.   

 

 

 

 

3. Frågeställning:     

 

 Hur ser de fem lärarna på formativ bedömning som ett pedagogiskt arbetssätt? 

 Hur gör lärarna för att bedöma elevernas kunskaper? 

 Hur ger lärarna återkoppling till eleverna? 

 

 

4. Bakgrund 

 

Under denna rubrik ges en kort inblick i bakgrunden eller historiken av hur bedömningspraktiken 

uppkommit. Här förklaras även vad bedömning egentligen innebär för att ge examensarbetet en 

tydligare grund att stå på.  

 

4.1 Bedömningens vad, hur och varför 

Författaren Astrid Pettersson (2011) förklarar att vi ofta blir bedömda i livet, det kan bl.a. gälla 

utseende, kunskap, kompetens och social förmåga. Det är dock särskilt i skolan vi ständigt utsätts för 

bedömning vad gäller våra kunskaper och kompetenser. Pettersson skriver vidare att undervisningen i 

varje ämne enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) ska 

möjliggöra eleverna att utveckla en mängd förmågor. De kunskaper som eleverna visar bedöms mot de 

kunskapskrav som varje ämne har. Kunskapskraven är sedan kopplade till förmågor samt det centrala 

innehållet i läroplanen (Pettersson 2011, s.31, 35).  

I artikeln ”Vad är bedömning?” (Skolverket 2016) tillfrågas Johan Samuelsson, lektor i historia vid 

Karlstads universitet om betydelsen av ordet bedömning. Han svarar med att förklara att lärarens 

bedömning är som en processliknande insamling av fakta för att skatta elevers förmågor och kunskaper. 



   

7 

 

Vad värderingen av kunskaper bygger på kan utmynnas ur olika aktivitetssammanhang, det kan 

exempelvis handla om att bedöma ett prov, en uppsats eller en klassrumsaktivitet enligt Samuelsson.  

Hur en person tillägnat sig kunskaper mäts genom bedömningar såsom betyg, skriftliga omdömen och 

nationella prov (Lundahl 2011, s.11). 

Skolverket nämner även ett flertal olika bedömningsformer som lärare använder sig av i skolan idag. 

Bedömningar kan exempelvis vara i form av bedömningsmatriser, klassrumsdiskussioner, portfolion där 

olika elevarbeten sparas, loggböcker, prov, inlämningsuppgifter och läxförhör (Skolverket 2016). 

 

4.3 Historisk tillbakablick på bedömningspraktik 

Dagens kunskapsbedömning har sina rötter i progressivismen, i en syn på lärande som en process. 

Progressivismen kan sägas utgå från John Deweys filosofi där man genom formativa bedömningar 

försöker göra förbättringar i lärandet (Lundahl 2011, s.19,26).  

I inledningen av ”Tema bedömning” (Skolverket 2011) producerat av Anna Sandström, redaktör på 

forskning.se, förklaras att det i skolan skett en reform av syftet med samt synen på bedömningen. Från 

att ha varit ett urvalsverktyg under 1900-talet ses bedömning nu ur ett lärandeperspektiv och hjälpmedel 

för elevens fortsatta kunskapsprogression. 

Fil.dr. i pedagogik och universitetslektor vid Högskolan Väst Helena Korp (2003) hänvisar till professor 

och dekan inom forskning och utvärderingsmetodik vid Colorado Universitetet Lorrie Shephard, där vad 

som kallas för ”det nya provparadigmet” i bl.a. bedömning i klassrummet tas upp. Den förändrade 

bedömningen i klassrummet anses enligt Shephard handla om att det tillkommit utmanande uppgifter för 

att stimulera komplext tänkande, att man fokuserar på inlärningsprocesser såväl som resultat, att 

bedömningen är en pågående process integrerad med undervisningen, att bedömningen används 

formativt för att stödja elevers lärande, att förväntningarna är synliga för eleverna, att eleverna är aktiva 

i utvärderingen av sitt eget arbete och att bedömningen används för att utvärdera undervisningen såväl 

som elevernas lärande (Korp 2003, s.56-57).  
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5. Teori om lärande 

 

För att kunna se det empiriska materialet som någonting särskilt och för att kunna se materialet genom 

ett visst perspektiv behövs en teori (Svensson 2011, s.182). Jag har valt att utgå ifrån teorin om de fem 

nyckelstrategierna inom formativ bedömning. Strategierna grundar sig på de punkter som visat sig 

gynna elevers lärande på bästa sätt.  

 

5.1 De fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning 

Dylan Wiliam är en lärare, konsult och fil. dr. samt forskare som tillsammans med sin kollega Paul 

Black inom den brittiska forskargruppen Assessment Reform Group letat sig fram till de fem 

nyckelstrategierna inom formativ bedömning.   

Wiliam redovisar för de fem nyckelstrategierna som formativ bedömning handlar om. Dessa är: 

 

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg. 

2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar 

att lärande har skett. 

3. Att ge feedback som för lärandet framåt. 

4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. 

5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande   (Wiliam 2013, s.18). 

 

Nyckelstrategierna är kärnan i den formativa bedömningspraktiken och har sin utgångspunkt i tre 

processer som Wiliam förklarar som de viktigaste punkterna vid formativ bedömning. De tre frågorna 

att beakta och finna svaret på är; vart eleven är på väg, var eleven befinner sig just nu och hur eleven 

ska komma dit. Både lärare, elev samt klasskamrater är involverade i dessa tre processer (Wiliam 2013, 

s.61).  

 

Den första strategin handlar om betydelsen av att förklara lärandemål för eleverna för att skapa 

förståelse för vart eleven är på väg i sitt lärande. Wiliam (2013) förklarar att det är av vikt att eleverna 

får hjälp att förstå vägen mot målen i undervisningen. För att tydliggöra hur elever ska komma vidare 

från var de är nu till målet i lärandet i ett visst ämne används så kallade processkriterier. Wiliam 

förklarar detta med att lärandet då bryts ner i mindre delar för att enklare kunna komma framåt i sitt 

kunskapande (Wiliam 2013, s.79-80).  
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Den andra strategin av de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning handlar om att ta fram 

belägg för elevernas prestationer genom att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

inlärningsuppgifter. Detta för att ta reda på var eleven befinner sig just nu i sitt lärande. 

Inlärningen är oförutsägbar och barnen bygger aktivt upp sin egen kunskap på sitt sätt, därför är det 

viktigt att ta reda på hur elever tänker. Lärare bör därmed inte dra förhastade slutsatser av elevers 

kunnande utan vara nyfikna på hur eleverna tänker. Bedömningens syfte är inte att rangordna, sortera 

eller betygsätta. Det är att ge upplysning till läraren vad som behöver göras i nästa steg (Wiliam 2013, 

s.90, 92, 93). 

 

Den tredje strategin inom formativ bedömning handlar om att ge rätt återkoppling (feedback) till 

eleven för att leda lärandet vidare. Det handlar därmed om att ge stöd på vägen mot nästa lärandemål. 

Därför menar Wiliam (2013) med stöd av sin forsning att det är viktigt att ge synen av att utveckling är 

en stegvis växande process som är kopplad till arbete. Han jämför idrottsprestationer med 

klassrumsarbete och menar att det är lättare att acceptera det stegvisa växandet då man tänker sig en 

sportaktivitet. Ju mer man tränar någon sport så blir även förmågan i denna gren allt bättre med tiden 

och så blir det alltså även med förmågor man tränar på i klassrummet (Wiliam 2013, s.133-134).  

 

Wiliam (2013) räknar upp tre principer för att ge effektiv feedback. Återkopplingen bör för det första 

leda till mer arbete för eleven än för läraren. För det andra bör den feedback som ges vara fokuserad, det 

vill säga ge ett mindre antal punkter att arbeta med åt gången. Han förklarar då att återkopplingen känns 

mer hanterbar för eleven. Den tredje principen för att återkopplingen ska vara effektiv är att de 

tillsammans uppsatta lärandemålen ska vara relaterade till den feedback som ges. Om en 

bedömningsmatris används kopplas då responsen åter till matrisens målkriterier. Det som är av 

betydelse är att ge feedback som genererar tänkande och för elevers prestationer framåt. (Wiliam 2013, 

s.140-144).  

 

Den fjärde strategin inom formativ bedömning handlar likt den andra strategin om en process för att ta 

reda på var eleven befinner sig just nu. Denna gång handlar processen dock om att aktivera eleverna till 

att bli läranderesurser för varandra. Wiliam (2013) förklarar att det sker en påtaglig ökning av lärandet 

hos eleverna då de aktiveras som varandras läranderesurser. Detta innebär att ge och få feedback av sina 

klasskamrater. Han betonar att kamratbedömning gynnar alla elever. De som förklarar för de för tillfället 

inte så långt hunna eleverna i ett ämne, får en muntlig övning i att formulera sina kunskaper och 

utvecklar därmed sin förståelse ytterligare. Elever vågar även vara mer direkta med varandra än med 
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läraren och detta samt att ge feedback på andras arbeten har visat sig vara mindre emotionellt laddat 

(Wiliam 2013, s. 150, 156-158).  

 

Den femte strategin inom formativ bedömning handlar också om en process att ta reda på var eleven 

befinner sig just nu. Det gäller att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Wiliam (2013) 

understryker att lärande omöjligt kan skapas av lärare; lärandet kan endast skapas av den person som lär 

sig. Det spelar dock en avgörande roll hur lärare skapar möjligheter för elever att lära sig. Betydelsen av 

att bli ägare av sitt eget lärande förklarar Wiliam som en avgörande betydelse för att öka elevens 

prestationer samt motivation i skolarbetet. Han förklarar att självbedömning framförallt handlar om att 

lyckas samla sina kunskapsmässiga resurser, känslor och handlingar, så att detta kan hjälpa eleven att nå 

de uppsatta lärandemålen. Wiliam poängterar dock att det krävs mycket arbete för att eleven ska nå sitt 

eget lärande (Wiliam 2013,s. 159-162, 171). 

 

 

6. Centrala begrepp 

 

Efter att ovan ha beskrivit perspektiv på lärandet har jag som avsikt att under denna rubrik klargöra för 

de centrala begreppen i denna uppsats; formativ bedömning, summativ bedömning samt feedback. Även 

en jämförande beskrivning mellan formativ- samt summativ bedömning klargörs. 

 

6.1 Formativ bedömning 

Wiliam (2013) förklarar att termen formativ bedömning kom att användas år 1967 för första gången då 

Michael Scriven beskrev vilken betydelse utvärderingens roll har för den fortlöpande planeringen av 

undervisningen. Det handlar om att eleven får möjligheter att förstå hur denne kan nå framsteg. Detta i 

sig förutsätter olika metoder, aktiviteter samt samtal för att möjliggöra för eleven att bli ägare av sitt 

eget lärande (Wiliam, 2013). 

 

6.2 Summativ bedömning 

Den summativa bedömningen innebär att summera elevens kunskaper men ger inte feedback eller stöd 

för att hjälpa dem vidare i lärandet (Jönsson 2012). 

En summativ bedömning kommer i slutet av ett utfört arbetsmoment. Ett summativt sätt att bedöma 

innefattar alltid ett slags rangordning, värdering samt differentiering mellan elever och saknar ett 

pedagogiskt syfte för att stötta eleven vidare i sitt lärande (Korp 2003, s.77-78). 
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6.3  Jämförande beskrivning mellan formativ respektive summativ bedömning 

Då man ser på betyg eller provresultat handlar det om ett summativt omdöme som ser bakåt på redan 

avklarade moment och prestationer men där resultatet inte längre kan justeras (Lundahl 2011, s.66).  

 

Den formativa bedömningen syftar däremot till att fånga det pågående lärandet och ge stöd för elevens 

fortsatta lärande samt även leda till att göra eleven aktiv i sitt eget lärande, vilket enligt forskning visat 

vara det sätt som leder till goda elevresultat (Lindström, Lindberg & Pettersson 2012, s.109).  

 

6.4 Feedback 

Det finns ett antal synonyma ord som används istället för feedback, såsom återkoppling och gensvar 

vilka även jag använt mig av. 

   

Att ge återkoppling i sig har inte visat sig vara fruktsamt, det viktiga är att feedbacken genererar 

förståelse för det egna lärandet samt relaterar till arbetet mot lärandemålet. Det är av vikt att feedbacken 

leder till kunskapsmässiga istället för känslomässiga reaktioner (Wiliam 2013, s.145). 

Forskning har visat att återkoppling är minst effektiv i form av belöningar, beröm och bestraffning 

skriver Lundahl. Han poängterar därutöver att eleven lär utifrån det slags bedömning hen oftast får, och 

att detta sedan leder till hur den egna självbilden uppfattas (Lundahl 2011, s.56-57). 

  

Utöver lärarens bedömning och återkoppling till eleven ingår självbedömning och kamratbedömning i 

det formativa arbetssättet. Jönsson (2012) skriver att det vid självbedömning är av vikt för eleven att 

veta vart denne är på väg, var denne är i förhållande till målet och hur denne ska ta sig framåt för att nå 

målet. Detta kräver en del träning av eleven och förutsätter av läraren att tydliggöra handlingen mot 

målet så att eleven förstår vad som förväntas av denne och vad som kommer att bedömas (Jönsson 2012, 

s.86-87).  
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7. Tidigare forskning 

  

För att besvara mina frågeställningar och ta reda på hur formativ bedömning kan ske i praktiken utgår 

jag i det stora hela från boken Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken (Wiliam, 2013).  Detta 

eftersom de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning nogsamt tas fram i denna bok med basen i 

tidigare forskning. I denna bok har läraren, konsulten, fil.dr. samt forskaren Dylan Wiliam således 

sammanställt en översikt över forskningen av effekterna kring nyckelstrategierna och den formativa 

bedömningspraktiken.   

 

7.1 Forskning bakom den formativa bedömningens inverkan på lärande  

Denna rubrik tar upp en del av den grundläggande forskningen bakom det formativa arbetssättet.  

Christian Lundahl (2011, s.52) som är professor i pedagogik vid Örebro Universitet, skriver att det stora 

intresset för formativ bedömning väcktes efter forskningsöversikten i artikeln Assessment and classroom 

learning (Black & Wiliam, 1998).  

 

De två forskarna Black och Wiliam ur forskargruppen Assessment Reform Group har i sin forskning 

gjort en sammanställning av 580 vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1980-1990-talen i 160 

separata tidskrifter. Dessa handlade om vilken betydelse en förstärkt och förändrad formativ bedömning 

haft på lärandet hos barn och elever från förskola till högskola. Resultatet visar att en återkommande 

högkvalitativ feedback på elevernas lärande ger avsevärda lärandevinster. Slutsatsen är därmed att det 

formativa arbetssättet/bedömningen ökar lärandet. Författarna beskriver formativ bedömning i denna 

forskning som ”…encompassing all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, 

which provide information to be used as a feedback to modify the teaching and learning activities in 

which they are engaged” (Black & Wiliam 1998, s.7-8). Att hitta belägg för hur man kan anpassa 

lärandet/undervisningen för att möta elevens behov ses som viktigt. Studien ser elevernas 

självbedömning som en central punkt, detta eftersom eleverna då lättare får syn på sitt eget lärande.  Det 

visar sig även att de lågpresterande eleverna drar mest nytta av formativ bedömning (Black & Wiliam, 

1998). 

Wiliam (2013) nämner att lärande exempelvis i enlighet med olika lärstilar inte har med formativt 

arbetssätt att göra. Han beskriver att slutsatsen av en studie gjord av forskarna Adey, Fairbrother, 

Wiliam, Johnson och Jones (1999) visar att man inte bör anpassa lärandet mot olika lärstilar, utan istället 

låta barnen pröva på så många olika sätt att lära sig på som möjligt. Detta för att eleverna inte ska 

begränsa sitt sätt att se på sina förmågor (Wiliam 2013, s.46). 
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Efter den formativa bedömningens genombrott med Assessment and classroom learning (Black &  

Wiliam, 1998) utgavs även en populärversion av forskningen med namnet Inside the Black Box – 

Raising Standards Through Classroom Assessment (Back & Wiliam, 2001).  I denna skrift förklaras att 

klassrummet är ”den svarta lådan” (the Black Box), som sällan beaktas inifrån av de utomstående som 

exempelvis reglerar lagar och nationella betyg. Författarna skriver: ”How can anyone be sure that a 

particular set of new inputs will produce better outputs if we don’t at least study what happens 

inside?”(Black & Wiliam, 2001, s.1). I förordet i Wiliams forskningsbaserade bok Att följa lärande – 

formativ bedömning i praktiken (Wiliam, 2013) förklarar Lundahl citatet ovan av författarna med att 

man bortsett ifrån vad som sker inne i själva klassrummet där lärandet sker och har man inte den 

kunskapen kan man inte se ett samband mellan det man lägger in i ”lådan” och det som ges ut (Wiliam, 

2013, s.12). 

 

I Inside the Black Box – Raising Standards Through Classroom Assessment (Back & Wiliam, 2001) 

frågade sig de brittiska författarna med stöd av sitt arbete med skolor, lärare och lokala 

skolförvaltningar, om det finns bevis för att förbättrat arbete med formativ bedömning ger upphov till 

resultatförbättringar. De frågade sig sedan om det finns rum för att möjliggöra ett förbättrat 

bedömningsarbete av lärarna. Den sista frågeställningen gällde om det finns bevis för hur man kan 

förbättra den formativa bedömningen. Svaren på alla dessa frågor blev jakande (Black & Wiliam 2001, 

s.2).  

 

I studien Classroom Assessment: Minute by Minute, Day by Day (Leahy, Lyon, Thompson, Wiliam 

2005) tar författarna huvudsakligen på basen av forskningen i Assessment and classroom learning 

(Black & Wiliam, 1998) fram en modell av de fem utgångspunkterna i formativ bedömning: 

 
Thompson & Wiliam, 2005.                        (Wiliam 2013, s.61). 

 

Strategierna, som översatts till svenska enligt ovanstående modell i Wiliam (2013) togs fram efter att 

Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam (2005) i sin egen studie utforskat hur lärarna i olika skolor i 

amerikanska delstater förhöll sig till olika formativa metoder som de gav lärarna i uppgift att pröva på i 
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sina klasser. Studien visade att olika lärare föredrar olika metoder - något som passade för en lärare 

passade inte en annan. Detta bekräftade att det inte finns ett enda sätt att implementera formativ 

bedömning. Däremot konstaterade forskarna att det finns fem strategier som utgör en gemensam 

fungerande nämnare för alla lärare. Strategierna visade sig fungera med samma kraftfulla resultat inom 

alla ämnen och inom alla årskurser. Forskarna beskriver att lärarna dock bör tänka noga över på vilket 

sätt man vill förverkliga dessa strategier inom olika klasser för att metoderna ska passa de elever man 

har i sitt klassrum (Leahy, Lyon, Thompson, Wiliam 2005, s.20).  

 

7.2  Strategi 1: Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

Författarna i studien Classroom Assessment: Minute by Minute, Day by Day (Leahy, Lyon, Thompson, 

Wiliam 2005) refererar till Black och Wiliams studie från 1998 då de konstaterar att låga resultat oftast 

beror på att eleverna inte förstått vad lärarna begär från dem(ibid., s.20).  

Ett exempel som Wiliam (2013) tar upp ur forskningssammanhang som tyder på vikten av att förstå det 

som ska göras, är forskarna White & Fredrikssens studie från 1998. Studien gjordes på 12 amerikanska 

högstadieklasser i ämnet naturkunskap. Undersökningen visade att de klasser som använt sig av 

reflekterande bedömning presterade avsevärt bättre än de andra klasserna. Då exempel på god kvalitet 

på arbetet fanns till elevernas förfogande och de själva kunde reflektera över gjorda arbeten genom detta 

stöd, visade det sig att eleverna klarade sig avsevärt bättre. De lågpresterande eleverna var de som 

gynnades mest eftersom de nu kunde få kunskap om hur ett kvalitativt arbete såg ut (Wiliam 2013, s.69-

71, Black & Wiliam 1998, s.14-15). 

Wiliam förklarar att ibland kan även klara målsättningar dock vara svåra att förklara för eleverna. Han 

skriver: ”Det faktum att vi inte alltid kan sätta ord på vad vi vet är verkligen ett mycket djupgående 

problem som man alltför sällan är fullt medveten om idag…”(Wiliam 2013, s.73). 

 

Wiliam ger exempel på praktiska tekniker i undervisningen som visat sig hjälpa elever förstå det som 

ska läras. Att visa eleverna arbeten gjorda av andra elever är en teknik. Därigenom kan eleverna 

diskutera de svagheter samt styrkor de anser att dessa arbeten innehåller. Läraren bör då be eleverna 

motivera sina åsikter och sedan kan även en bedömningsmatris konstrueras utifrån det som sagts 

tillsammans. Anledningen varför detta sätt kan vara framgångsrikt är att det visat sig att eleverna har 

lättare att se andras svagheter och fel än sina egna. Detta i sin tur leder till att eleverna själva sedan 

undviker dessa fel i de arbeten de själva utför, förklarar Wiliam (2013, s.82). 
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7.3  Strategi 2: Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som 

visar att lärande har skett 

Wiliam förklarar att en stor del av grundskoleelever i ett givet exempel i den tredje TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study, citerad av Vinner, 1997) visade sig ge ett likadant 

felaktigt svar på en matematisk frågeställning. Det visade sig också att de rätta svaren på en annan 

matematisk fråga var rätt men fastställd på felaktiga grunder. I och med detta menar Wiliam att det är 

viktigt att ta reda på vart elevernas lärande är på väg (Wiliam 2013, s.88-89). Enligt Wiliam bör lärare 

med hänvisning till detta vara medveten om att barn troligtvis inte alltid lär sig det som var avsett att 

läras. Han skriver: ”… när vi som lärare ger eleverna en fråga och får det svar vi hoppats på, drar vi lätt 

slutsatsen att elevernas lärande är på väg åt rätt håll”(Wiliam 2013, s.89). Frågor för att ta reda på 

elevers kunnande är dock inte de lättaste att formulera. Kollegialt lärande mellan lärare som tillsammans 

gör frågeställningar används i en del länder och kunde vara ett sätt att bygga upp ett gemensamt 

frågeförråd (Wiliam 2013, s.90-94). 

I boken Det professionella lärandets inneboende kraft av professor Helen Timperley (2013) vid 

Aucklands Universitet, förklaras att ”Kärnan i boken är en undersökande och kunskapsbyggande cykel 

för lärare, som utgör ett viktigt redskap för att frigöra det professionella lärandets inneboende kraft” 

(Timperley 2013). Den forskning hon tagit sig an och som boken bygger på har haft som avsikt att 

utreda hur man stödjer lärare i deras yrkesutövning. Detta för att sedan kunna förbättra lärandet hos 

eleverna. Resultatet av Timperleys forskning visar att det finns en tillräcklig mängd bevis för att kunna 

gynna alla elever, trots deras svårigheter och olikartade sätt att lära sig på. För att detta skall vara möjligt 

bör en vilja för kollektivt samarbete finnas för att därigenom tillsammans kunna understödja varenda 

elevs kunskapande, enligt Timperley (2013, s.165). 

 

Wiliam menar att det endast finns två goda orsaker till varför man ska ställa frågor i ett klassrum, 

nämligen ”generera tänkande och förse läraren med information om vad som ska göras härnäst” (Wiliam 

2013, s.94). 

För att underlätta att slumpvis välja ut en elev för att svara kan en burk glasspinnar med barnens namn 

på användas då frågor ställs. Ett klassrum i denna anda pekar på att alla bör vara med.  Kritiken är att 

många lärare anser att det kan vara en chock för elever som är ovana att uttala sig vid klassrumssamtal 

att behöva göra det. Det kan även vara hotfullt eller obekvämt för aktiva elever att behöva vänta på att få 

svara eller få en fråga de inte kan svaret på, skriver Wiliam (2013, s.98).  

Väntetiden mellan det att eleven svarar och lärarens utvärdering av elevens svar kan med fördel ökas 

upp till tre sekunder (men inte mer) eftersom det visat sig ge en ökad grad av lärande hos eleven 

(Wiliam 2013. s.99). 
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7.4  Strategi 3: Att ge feedback som för lärandet framåt  

Wiliam (2013) skriver att en stor del av den feedback eller återkoppling som elever får idag inte för 

lärandet framåt och kan till och med sänka prestationer hos elever. Wiliam hänvisar bl.a. till forskning 

gjord av professor Ruth Butler (1988) på Hebreiska Universitetet i Jerusalem, där ett antal elever fick 

olika respons på sina skolarbeten. Den elevgrupp som fick konstruktiv feedback i form av positiva 

kommentarer om fortsatt utveckling av arbetet visade lära sig snabbare och vara mer motiverad av att 

fortsätta framåt i sitt lärande. Forskningen visade även att de övriga två elevgrupperna där den ena 

gruppen fick poäng på sitt arbete och den andra både en konstruktiv kritik samt poäng på sitt arbete, 

klarade sig betydligt sämre och var mindre motiverade att fortsätta lära sig än gruppen som endast fick 

skriftliga kommentarer (Wiliam 2013, s.119-122). 

 

Den amerikanske bedömningsforskaren Bennett (2011) ger även ett annat perspektiv gällande prov 

(skolarbeten, tester). Han förklarar att ett mycket vanligt synsätt som kan uppkomma hos lärare är att se 

alla prov som summativa. Enligt honom är det snarare så att prov och det processinriktade formativa 

förhållningssättet, inte är direkta motsättningar till varandra. Han menar att utformningen av prov med 

process- samt framåtsyftande tendenser är formativa, snarare än att alla prov är summativa (Bennett 

2011, s.6-7). 

 

Wiliam (2013) skriver att det är vanligt att elever ser sin förmåga som något i förväg utsett fenomen.  

I en studie som Black och Wiliam (1998) beskrev rekommenderade man lärare att ge kommentarer som 

feedback istället för poäng eller betyg. Många lärare tog till sig rekommendationen men resultatet visade 

att återkopplingen inte var till så stor hjälp eftersom lärarna fokuserade på fel istället för på vad som 

kunde göras bättre. Det var enligt Wiliam, ”som att titta i backspegeln istället för att se framåt genom 

vindrutan” (Black & Wiliam 1998, s.134). ”Feedback fungerar formativt endast om eleverna använder 

den information de får tillbaka för att förbättra sina prestationer” (Wiliam 2013, s.134). Det viktiga är, 

understryker Wiliam (2013), dock att den feedback som eleven får kommenteras på ett sätt som går att 

förstå av eleven. Feedbacken bör hjälpa eleven förstå hur hen kan komma framåt i sitt lärande. 

 

7.5  Strategi 4: Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 

Wiliam refererar till Elisabeth Cohen (1994), professor inom utbildning på Stanford Universitetet, som 

framfört kriterier för ett gott kollaborativt lärande. Dessa kriterier är: öppna frågor som kräver 

intellektuell tankeverksamhet, mångsidiga uppgifter relaterade till ett centralt intellektuellt tema och 

roller tilldelade de olika gruppdeltagarna. 
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För att påbörja en process där eleverna kan fungera som varandras läranderesurser ger Wiliam exempel 

på olika praktiska tekniker som verksamma lärare han arbetat med använt sig av. Teknikerna är 

framtagna för att utveckla en effektiv, evidensbaserad formativ bedömning. (Wiliam 2013, s.151-152). 

Vad har vi lärt oss idag är ett exempel som Wiliam (2013) nämner på en metod där eleverna i slutet av 

en lektion gruppvis får en kortare tid på sig att summera en del saker av vad de anser sig ha lärt under 

lektionen (Wiliam 2013, s.154).  

 

7.6  Strategi 5: Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Undervisning med tanke på elevers olika lärstilar, användning av kunskaper om neurovetenskapliga rön 

i undervisningen, lärarnas goda ämneskunskaper eller höga grad av utbildning har inte visat sig ha större 

betydelse för att höja elevresultaten i skolan (Wiliam 2013, s.43-48).  

John Hattie är professor i pedagogik samt chef för Institutet för utbildningsforskning på Melbourne 

Universitetet i Australien. Han har gjort världens största evidensbaserade forskningsöversikt över vad 

som inverkar på de studieresultat som eleverna får. I hans bok Synligt lärande för lärare (Hattie 2012) 

sammanbinder han klassrumspraktiken direkt med de undervisningsstrategier som visat sig mest 

fruktbara vad gäller elevprestationer. Hattie förklarar hur man bör planera och genomföra lektioner från 

början till slut, och ha små ”checklistor” till förfogande för att se över att man som lärare har fått med 

olika aspekter i lärandesituationer. Hatties studie visar på hur lärarna kan få syn på sin egen praktik och 

hur det påverkar lärandet hos eleverna, det är därmed lärarens utveckling samt undervisning som står i 

fokus för denna bok. Ett viktigt budskap som utstadgas i boken är att föra kvalificerade samtal och ”se 

lärandet genom elevens ögon” (Hattie 2012, s.9).  

 

8. Metod och material  

 

Under denna rubrik redogör jag för hur jag genomfört min undersökning för att kunna besvara mitt syfte 

och mina frågeställningar. Jag motiverar de överväganden och val som gjorts i min studie. De etiska 

principerna redogörs för och en beskrivning av informanterna presenteras.  

8.1 Kvalitativ intervjumetod   

Med kvalitativa metoder anses tillvägagångssätt som grundar sig på intervjuer, analys av texter eller 

observationer. Olikt kvantitativa metoder där man vill dra generella slutsatser av ett större empiriskt 

material ofta utformat för att utmynna i statistik, så är det kvalitativa förfarandet däremot inriktat på att 

komma nära informanternas upplevelser av samhällslivets processer. Med kvalitativa metoder kan man 
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exempelvis beskriva socialt samspel, hur makt utövas eller hur uppkomsten av kreativa miljöer växer 

fram (Ahrne och Svensson 2011, s.11-17).  

Den metod jag valt att använda mig av i min undersökning är den kvalitativa intervjumetoden eftersom 

jag ansåg detta ge den relevanta informationen som jag behövde för min undersökning angående 

formativ bedömning. Det kvalitativa tillvägagångssättet handlar om att bilda sig en så noggrann 

uppfattning som möjligt av hur en person upplever och förhåller sig till sin livssituation (Dalen 2007). 

En intervju kan ge betydelsefull information men svaren är dock något som anses av vikt för 

informanten i stunden och svaren är även beroende av hur frågorna uppfattas av informanten (Ahrne och 

Svensson 2011, s.37). Hur jag hanterat detta dilemma och minimerat effekterna av att informationen 

påverkats av intervjusituationen nämns under punkt 8.5., där genomförandet och bearbetningen av 

intervjuerna förklaras. 

 

8.2 Etiska aspekter  

Innan själva intervjuförfarandet blev informanterna informerade om ett antal etiska krav. Monica Dalen 

(2007) är professor vid institutet för specialpedagogik vid Oslo Universitet och förklarar betydelsen av 

dessa krav och som jag har följt vid kontakten med mina informanter. Dessa krav kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet (Dalen 2007, s.21-23).  

Informanten informerades via mail om planen och syftet med studien samt hur materialet kommer att 

bearbetas. Vidare informerade jag om att deltagandet är frivilligt och om rätten att avbryta intervjun om 

informanten så skulle vilja. Detta handlade om informationskravet.   

Informanterna informerades om vad de etiska kraven samt planen och syftet med intervjun skulle vara 

via mail men även vid själva intervjutillfället för att få en möjlighet att fatta beslut om sitt deltagande. 

Jag frågade även om samtycke för inspelning av intervjun. Detta handlade om samtyckeskravet. 

Informanterna informerades om anonymiteten i samband med studien, vilket jag förklarade med att 

namnet på skolan eller på informanterna inte kommer att nämnas eller är fingerade i uppsatstexten samt 

i samband med presentationen av uppsatsen. Informanterna fick även information om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i forskningssyfte. Detta handlade om konfidentialitetskravet. 

     

8.3 Urval av informanter 

Jag hade en del svårigheter med mitt val av material för att kunna besvara mitt syfte och 

frågeställningar. Detta eftersom det var svårt att hitta skolor som uttryckligen arbetade med formativ 

bedömning. Till slut beslöt jag mig för att välja en av de skolor som hade valts med bästa elevresultat 

2011/2012 i en undersökning som framfördes på nätet. Från denna skola fick jag intervjua två av 
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informanterna. Den andra skolan jag valde att kontakta utmärktes av att den enligt en elevförfrågan hade 

fått gott betyg av eleverna för att ha en god studiero och ”stor nöjdhet med lärare”. Från denna skola 

intervjuade jag även två av mina informanter. Valet av dessa skolor påverkades av deras goda resultat 

och därigenom av mina frågeställningar om att ta reda på lärarnas förståelse om formativt arbetssätt. 

Efter att ha frågat en känd pedagog på dennes blogg om hen kände till någon skola som arbetade 

uttryckligen med det formativa, rekommenderades jag att undersöka en webbsida. Jag undersökte saken 

och fick information via ett videoklipp om en skola som arbetade uttryckligen med formativ bedömning 

i de lägre åldrarna. Därigenom fick jag möjligheten att intervjua en pedagog på den aktuella skolan.  

  

8.4 Presentation av informanter 

Denna studie baserar sig på fem intervjuer av lågstadielärare inom Stockholms kommun med tjänst i 

årskurs 2 eller 3. 

För att skydda identiteten av informanterna namnges varken deras riktiga namn eller skolan de arbetar 

vid, men som en hoppfull tanke för att underlätta för läsaren att hålla isär informanterna, har jag döpt 

dessa lärare på nytt med fiktiva namn. Jag kallar därmed de fem informanterna för: Anna, Birgitta, 

Carola, Diana och Ellen. 

 

Anna 

Anna har arbetat som lärare omkring fem år. Nu arbetar hon i årskurs 3. Skolan där hon arbetar vid är 

belägen söder om Stockholms kommun. Skolan har ett förhållandevis litet elevantal, med klasser från 

förskoleklass till årskurs 6.  

Birgitta 

Birgitta är klasslärare för årskurs 2 på samma skola som Anna. Detta är hennes första anställning och 

hon har arbetat som lärare i 2 år. Hon började i förskoleklass och fick sedan följa eleverna till första 

klass, vilket hon såg som en fördel eftersom hon då kände eleverna bra från innan.  

Carola 

Carola har 20 års arbetslivserfarenhet av läraryrket. Hon arbetar i en skola med klasser från förskola till 

årskurs 6. Skolan är belägen i Söderort inom Stockholms kommun. För närvarande är hon klasslärare för 

en årskurs 2.  

Diana 

Diana arbetar på samma skola som Carola och har ett nära kollegialt samarbete med henne sedan långt 

tillbaka. Diana är klasslärare för årskurs två för närvarande och har arbetat som lärare i 20 år. 
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Ellen 

Ellen var den lärare jag fick kontakt med via den rekommenderade webbsidan jag informerades om av 

den pedagog jag kontaktade via bloggmeddelandet, som jag nämnde innan. Det var Ellens kollega som 

jag såg på videoklippet berätta om hur hon arbetar med formativ bedömning. Ellen och hennes kollega 

hade tillsammans fått möjligheten att delta i ett projekt som handlade om användandet av 

bedömningsmatriser och därigenom kom de i kontakt med det formativa arbetssättet. Ellens kollega har 

nu bytt arbetsplats och Ellen är ansvarig för att den formativa bedömningen stegvis blir bekant på skolan 

för alla lärare som arbetar där. Skolan hon arbetar vid är en skola med elever från förskoleklass till 

årskurs 5 belägen i Söderort i Stockholms kommun. Ellen har mestadels arbetat i mellanstadiet men 

arbetar som bäst med en årskurs tre. Hon har en gedigen arbetslivserfarenhet eftersom hon varit lärare i 

snart 40 år.  

 

8.5 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

Efter att ha fått klartecken från lärarna att genomföra mina intervjuer kontaktade jag dem via telefon och 

mailade även ett informationsbrev om förfarandet och de etiska principerna. Jag förklarade att intervjun 

varade cirka 45 min. och informanterna valde plats och datum för intervjun. Semistrukturerade 

intervjuer leder till en mer avspänd atmosfär eftersom det blir mer likt ett samtalande trots att man håller 

sig till ett planerat någorlunda strukturerat frågeformulär. Det viktiga är att vara lyhörd till informanten 

och inge en tillmötesgående atmosfär under intervjutillfället så att man visar intresse mot denne och att 

miljön känns trygg (Larsen 2009, s.89, Dalen 2007, s.39). Detta var varför jag valde denna kvalitativa 

intervjumetod. Jag använde mig av en intervjuguide (bilaga 1) för att ha ett stöd till att få svar på mina 

frågeställningar och mitt syfte med examensarbetet.  

Frågorna var kopplade mot de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning. Intervjun kom dock att bli 

mer som ett samtalande där mina inövade frågor kom upp under intervjuns gång på ett naturligt sätt 

eftersom jag kopplade frågorna till det informanten talade om. Jag ställde även följdfrågor eller 

upprepade det som sagts för att kontrollera att jag uppfattat det informanten berättat för mig på ett 

korrekt sätt. 

Resultatet av intervjuerna från de fem pedagoger i de tre olika skolorna jag besökte var omkring 5,5 

timmars inspelat empiriskt material. Jag spelade in materialet med mobil men även läsplatta för att 

försäkra mig om att intervjun blev inspelad. Jag valde att genomföra en tidskrävande procedur genom att 

skriva ner, transkribera informationen från intervjuerna för att bättre kunna se över materialet för 

tolkning och analys. Detta ledde till cirka 60 sidors transkriberat material. Dalen (2007) menar att det är 

av godo vid bearbetning av intervjuer att transkribera materialet, för att sedan göra kopplingar till sitt 

tema i uppsatsen. Detta menar hon hjälper till att se det väsentliga i det empiriska materialet kopplat till 
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syftet och frågeställningarna. Därigenom är det även lättare att markera och dra slutsatser av 

datainsamlingen (Dalen 2007, s.84).  

Jag hade en smärre problematik med att hitta relevant information i enlighet med mina temaområden 

från mitt insamlade material. Det blev nödvändigt att dela in temaområdena i de så kallade fem 

nyckelstrategierna inom formativ bedömning eftersom hela det formativa arbetssättet grundar sig på 

dem. Svårigheten bestod i att dessa fem strategier handlar om ett processliknande arbetssätt och 

metoderna går in i varandra, vilket gjorde det svårt att urskilja informanternas arbetssätt på basen av 

dessa. Informanternas utsagor handlade även mer implicit än explicit om just formativ bedömning, 

vilket ledde till att materialet även därför blev mer svårtolkat.  

 

 

9. Analys och resultatredovisning  
 

Under denna rubrik diskuteras samt analyseras det empiriska materialet - intervjuerna med utgångspunkt 

i det valda teoretiska perspektivet samt tidigare forskning för att kunna besvara syftet samt min 

frågeställning. Jag börjar med att ge informanternas svar på de tre frågorna i min frågeställning. Jag 

sammanfattar även svaren efter varje fråga för att få fram de likheter och olikheter mina informanter ger 

på frågorna. Efter detta kopplar jag resultaten till litteraturen och för en resultatdiskussion och analys av 

de svar jag fått av informanterna. 

 

9.1 A) Hur ser de fem lärarna på formativ bedömning som ett pedagogiskt arbetssätt? 

 

Anna reflekterade över det formativa arbetssättet enligt följande;  

 ... att man bedömer under resans gång ... under processen… att man har möjligheten att forma utgången 

genom det man bedömer på vägen så att liksom inte en bedömning i slutet av en kurs eller genomfört tema 

utan att man liksom bedömer utefter arbetets gång liksom. 

 

Anna förklarar vidare att hon använder sig av bedömningsmatriser, detta för att barnen lättare ska kunna 

förstå målkriterierna i lärandet. Hon förklarar dessutom att det är bra att bryta ner olika texter i delar för 

att visa på hur händelseförloppet fortgår, men menar att hon inte själv haft fokus på bara en textgenre åt 

gången utan att det har kommit in i något annat. Anna berättar även att barnen genom att använda sig av 

boken ”Lilla Författarskolan” får hjälp med att skapa karaktärer, miljö, händelser och dylikt till sina 

egna berättelser. 

Anna förklarade dock att det finns en svårighet med att tydliggöra och konkretisera kunskapsmålen för 

barnen: 
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Alltså, jag tycker det är ganska svårt med dom små, för dom är ju väldigt… man har ju såklart mål och 

allting men dom har väldigt svårt att förstå… Vi har ju pratat om att sätta fram  mål och arbeta mer 

övergripande då och att dom olika målen kan appliceras på de olika temaområdena då och att man då 

synliggör målen för barnen… det är ju lite svårt att sätta det så... vi har inte riktigt kommit så långt i det. Ja, 

barnen klarar ju det säkert men dom måste ju tränas i det… 

 

Birgitta tog även hon upp användandet av bedömningsmatriser på frågan om vad hon anser att formativ 

bedömning (formativt arbetssätt) handlar om, hon förklarar i stora drag att det gäller att få barnen att 

förstå vad kunskapsmålen rör sig om och hur man kan gå vidare till nästa mål.  

 

Birgitta anser likt sin kollega Anna att det är av vikt att bryta ner lärandet i olika delar: 

… man får bryta ner det och förklara och sen återkoppla, kommer ni ihåg att det här var målen vi pratade om, vi pratade om 

det igår, kommer ni ihåg det? Och nu ska vi göra det, nu ska vi räkna tal upp till 20.  

 

Birgitta talade, likt Anna också om svårigheten med att hitta rätt sätt att förklara kunskapsmålen för 

barnen. Hon förklarade enligt följande: 

Jag har ju provat förklara mål för dom här 7-8 åringarna o några tolkade det som fotbollsmål och då tänker 

jag att då får man väl vänta på det och så får man ju försöka upprepa… 

 

Carola ser den formativa bedömningen handla om diagnoser och tester som barnen får utföra redan 

innan de börjar i första klass, hon förklarar att dessa kan visa henne var barnen ligger i sin 

kunskapsutveckling.  

Carola lade vikten vid att hon själv behöver ha bedömningen i fokus. Hon använder sig också av 

bedömningsmatriser för att därigenom få stöd i att tydliggöra lärandemål för eleverna.  

 

Diana svarar den formativa bedömningen och arbetssättet handla om att individanpassa lärandet. Hon 

förklarar arbetssättet med att använda de sju intelligenserna (lingvistisk, musikalisk, visuell, 

kroppslig/kinestetisk, social, självkännedom samt logisk-matematisk intelligens). 

Diana nämner att hon går igenom texter och gör textanalyser tillsammans med barnen och förklarar sig 

ha processkrivning i klassen där barnen lär sig att bl.a. fylla ut texten så den blir mer beskrivande: 

… vi gör ju gemensamma exempel för hela klassen, jag börjar först att själv visa, då kan man ju skriva på 

tavlan: ”en bil”, ja det säger inte så mycket att det är en bil, då kan man skriva att det är en röd bil och då 

visar det säg att vi får reda på lite mer om bilen, du vet att den är röd, så skriver vi att: ”en stor röd bil” och 

så fyller jag ut meningen och visar dom steg för steg och sen får dom pröva själv att fylla ut ett annat ord. 

 



   

23 

 

Processkrivningen Diana använder sig av utgår ifrån att bygga upp en text från ett ord och framåt genom 

att hon visar på hur detta går till. 

 

Ellen förklarade det formativa arbetssättet enligt följande: 

... att jobba framåt, att se framåt, att det här kan jag men hur ska jag göra för att komma vidare för att bli 

ännu duktigare, istället för att man har prov, då kommer det ju i efterskott, som ett kvitto på att ja det här har 

jag lärt mig, än när man jobbar formativt, hela tiden framåt. 

 

Ellen förklarar att hon låter barnen bedöma texter genom olika kriterier. Detta görs genom att ha gamla 

elevpapper och några tips på vad som utmärker en god text till hands.  

Ellen använde sig dessutom av elevexempel på kvalitativt samt mindre kvalitativt arbete, som eleverna 

sedan fick bedöma med hjälp av olika kriterier samt egna åsikter. 

 

9.1 B) Sammanfattning av hur de fem lärarna ser på formativ bedömning som ett pedagogiskt 

arbetssätt 

 

Samtliga informanter i min studie; Anna, Birgitta, Carola, Diana och Ellen sade sig alla vara mer eller 

mindre bekanta med begreppet formativ bedömning. Anna och Ellen förklarar att det handlar om 

bedömning som en framåtskridande process. Birgitta ser formativ bedömning på ett liknande sätt då hon 

förklarar det som ett sätt att förtydliga elevernas nästa kunskapsmål genom användningen av 

bedömningsmatriser. Carolas samt Dianas svar på frågan av hur de ser på formativ bedömning skiljer 

sig en aning från de övriga informanternas. Carola talar om tester och diagnoser av eleverna. Diana 

förklarar att det formativa handlar om att använda sig av en variation av olika teoretiska samt praktiska 

sätt i klassrummet kopplat till de sju intelligenserna. 

För att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg nämnde Anna samt 

Carola användandet av bedömningsmatriser. Dessa informanter hade dock en litet skiljaktig förklaring 

på användningen av matriserna. Carola förklarade att det framförallt är viktigt för henne som lärare att 

ha bedömningen i fokus men att det också är viktigt att matriserna används för att tydliggöra lärandemål 

för eleverna. Anna däremot använde sig av matriserna för att tydliggöra målkriterierna för barnen och 

därigenom t.ex. bryta ner olika texter för att sedan visa på hur man åter bygger upp texten. Birgitta 

talade även om att det är viktigt att bryta ner lärandet i olika delar. Diana beskrev likväl att hon använde 

sig av olika sätt för textuppbyggnad i sitt klassrum. Ellen emellertid skiljde sig från övriga informanter 

eftersom att hon dels låter barnen bedöma texter genom olika kriterier men att hon dessutom använde 

sig av gamla elevpapper samt att hon hade exempel på skickligt skriven text tillhands.                                                                                                                                          
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Någonting som Anna, Birgitta, Carola, Ellen och Diana arbetade ihärdigt med var att försöka förklara 

kunskapsmålen för eleverna. Samtliga informanter uttryckte en svårighet med att tydliggöra och 

konkretisera målen för eleverna eftersom eleverna fortfarande var i så ung ålder. Anna reflekterar över 

att det vore av vikt att försöka synliggöra lärandet samt att det nog kräver mycket övning för eleverna att 

förstå målkriterierna. 

 

 

9.2 A) Hur gör lärarna för att bedöma elevernas kunskaper?  

 

Anna samt alla övriga informanter; Birgitta, Carola, Diana samt Ellen använder sig av 

bedömningsmatriser samt även av ”Heja” materialet som innehåller en förenklad version av 

beskrivningen vad läroplansmålen innebär. Samtliga informanter ger en bild av att dessa nämnda 

underlag ger stöd för att förklara lärandemål samt fungerar även som ett stöd för att kunna bedöma 

elevernas kunskaper. 

 

Birgitta anser sig se var eleven är. Hon förklarar att man kan rätta stavning av vissa elever medan andra 

elever är i början av sitt skrivande och då använder hon sig inte av rättning av dessa. Birgitta för 

lärarledda klassrumsdiskussioner där eleverna svarar på frågor eller ger en åsikt på någon fråga.  

 

Birgitta förklarar vidare att alla elever bl.a. har en elevpärm samt en händelsebok vari de kan se sin egen 

utveckling och därmed få stöd för henne att visa på att ett lärande har skett. I elevpärmen sparar eleverna 

olika arbeten från olika ämnen och i händelseboken skriver barnen någon gång under terminen helt 

självmant hur de upplevt något besök de varit med om med skolan. Tanken med detta förfarande är att 

eleverna sedan en tid efteråt eller i slutet av terminen kan gå tillbaka för att titta på hur man utvecklats 

från föregående gånger, förklarar Birgitta.  

Birgitta såväl som hennes kollega Anna anser dock också att det är svårt att bedöma dessa barn eftersom 

kunskapsspridningen är så stor och man verkligen bör individanpassa lärandet för varje elev. 

Birgitta förklarar enligt följande: 

… men sen kan jag ju säga att i de yngre åldrarna är det ju svårt med bedömning, för där är det ju verkligen 

att man måste individanpassa för det är så stor spridning på dom. Vissa som börjar årskurs ett kan läsa och 

skriva flytande och vissa börjar där man ska visa bokstäver, så bedömning är inte i fokus utan hitta 

utvecklingsområden.. men sen är det stora att hur ska jag hitta alla olika sätt och hur ska jag utmana på bästa 

sätt och när man har stor spridning på eleverna hur kan man jobba då men det är lite charmen i det hela också 

att få dom här utmaningarna varje dag..  
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Carola berättar att en bedömning av vad barnen bemästrar görs av henne, förutom genom diagnoser och 

tester, även genom att iaktta vad de gör i klassrummet. 

 

Diana svarade på frågan hur man kan bedöma var eleven befinner sig just nu i sitt lärande enligt 

följande:  

Nu har vi ju inte riktigt sån, som äldre barn då att vi testar på det sättet i ämnen som no. Matte och svenska 

har vi kanske mer test då men inte i såna ämnen, det är muntligt, man hör ju när jag står och jag repeterar 

väldigt mycket, jag kan ju stå och ställa en fråga, då ser jag ju vilka, och då kräver jag att alla som kan räcker 

upp handen och då ser jag att vilka som räcker upp handen och då vet jag kanske lite vilka jag har som är 

svaga och frågar jag dom och då kan jag direkt se och dom andra vet ju, de kan ju det här. 

 

Diana har mycket grupper, gruppsamtal och klassrumsaktiviteter och tolkar att hon genom dessa kan se 

över och bedöma var eleverna är i sitt lärande.  

 

Ellen försöker ge utmanande frågeställningar där eleverna får förklara hur de tänker, detta för att 

bedöma vart eleven befinner sig just nu i sitt tänkande och för att hon sedan ska kunna ge information 

om nästa steg i lärandet.  

Ellen poängterar att ett kollegialt samarbete vore av godo. Hon menar att frågeställningar inte är så lätta 

att formulera alla gånger: 

Det jobbar jag hela tiden med, att ställa frågor som är så utvecklande som möjligt, där man måste förklara 

hur man tänker. Då gäller det att man ger dom frågor som t.ex. att… om dom nu har, ja att man pratar om 

vattnets kretslopp, ja förklara kort, istället för att, vad kallas det när… där man bara kräver ett ord… så 

många frågor som möjligt, att berätta, förklara, beskriv eller, så att dom får tänka till lite… och det är en tuff 

bit det här att med frågeställningarna och det skulle man ju behöva diskutera i lärargrupperna i olika ämnen, 

bra ämnesfrågor som är… som öppnar upp för det här. 

 

Ellen använder sig även av andra formativa metoder än det jag nämnde under punkt 9.1 såsom att utöka 

betänketiden för eleverna då hon frågar om någonting av dem. Med detta menas alltså att inte själv som 

lärare komma med svaret på frågan alltför snabbt. Hon har vidare försökt komma ifrån handuppräckning 

i klassrummet och har istället använt sig utav plastbrickor med barnens namn på som hon drar upp på 

måfå. Då är det barnet vars namn som står på brickan som får svara på frågan som ställts. Ellen säger att 

de elever som är vana att alltid markera och prata kan uppleva detta sätt besvärligt. Ellen förklarar också 

att det är viktigt att variera metoder och förfaranden i klassrummet för att därigenom försöka hålla 

elevers intresse och motivation levande. Att låta eleverna ha egna små white boards till hands för att 

snabbt skriva ner svar på frågor på dem är ytterligare ett formativt arbetssätt Ellen nämner, men hon har 

dock inte påbörjat detta än: 
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Man får en snabb blick över hur läget ser ut, om det är korta svar t.ex., att som Dylan också har gjort ibland, 

han har gett olika svarsförslag, ABCD t.ex., ”vilket tror ni är det mest troliga?”, så då kan eleven skriva t.ex. 

ett stort A som svar på white boarden. 

 

9.2 B) Sammanfattning av hur lärarna gör för att bedöma elevernas kunskaper 

 

Samtliga informanter använder sig framförallt av ett varierat antal praktiska hjälpmedel för att bedöma 

var eleverna är i sitt lärande.  

Förutom att ha bedömningsmatriserna till förfogande förklarar Anna, Birgitta, Diana, Carola och Ellen 

att de använder sig av ”Heja” materialet. Birgitta, Diana samt Carola nämner att bedömningen av 

elevernas kunnande kan ske genom iakttagande. Dessa tre informanter lägger dock en litet olik 

tyngdpunkt i sitt sätt att förklara sin ståndpunkt.  

Birgitta förklarar att hon kan se var eleven är och därmed avgöra/bedöma på vilket sätt hon ska hjälpa 

eleven i sitt skolarbete. Hon reflekterar även att hon genom lärarledda klassrumsdiskussioner och genom 

elevpärmar samt händelseböcker kan bedöma elevernas utveckling och kunskaper. 

Diana säger sig se vilka av eleverna kan någonting genom att iaktta vem som markerar då hon ställer 

frågor. Hon berättar även att hon kan bedöma elevernas kunnande genom olika klassrumsaktiviteter 

såsom genom att följa eleverna vid grupparbeten och gruppsamtal. 

Carola förklarar att hon utöver tester och diagnoser kan, genom iakttagande av vad eleverna företar sig, 

få underlag för bedömning av dessas kunskaper. 

Ellen poängterar att det är av vikt att variera aktiviteterna i klassen. Hon nämner även olika arbetssätt för 

att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande. Hon nämner dock svårigheten med att hitta rätt sätt 

att ställa frågor till eleverna. Därmed betonar hon att ett kollegialt samarbete vore av godo för att hitta 

de ”rätta” frågeställningarna. 

Birgitta och Anna ser svårigheten i att bedöma ligga i att kunskapsspridningen är så stor hos deras unga 

elever. Birgitta tillägger dock att det finns en viss charm i denna utmaning. 

 

9.3 A) Hur ger lärarna återkoppling till eleverna?  

 

Bedömningsmatriserna som jag nämnde samtliga informanter använda sig av för att få hjälp att bedöma 

elevernas kunskaper (och som ett stödmaterial för eleverna) används även av samtliga informanter som 

återkopplingsmaterial tillsammans med eleven för att visa var denne är i sitt lärande.  
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Anna reflekterar över att eleverna i hennes klassrum gör en sorts självbedömning av sina kunskaper 

genom att målkriterier och bedömningsmatriser finns till hands. Eleverna kan då, genom hennes 

stöttning/feedback, se var de är i sitt lärande, förklarar hon.  

 

När det gäller att ge feedback som för lärandet framåt anser Anna att den individuella feedbacken hon 

ger ser olika ut beroende på var eleven befinner sig i sin utveckling:  

... så man går in på helt olika sätt då det gäller att rätta stavfel eller språk, att man kan säga ”nu förstår jag 

inte”, man ger lite olika feedback så… man får ju ibland bara säga, ”skriv, kör på” eller att jag skriver vad 

dom säger eller att dom skriver av… Ibland kanske man kommenterar på det dom skrivit; ”tänk på att skriva 

noggrant, så att texten blir tydlig” eller ”bra jobbat på matten, jag såg att du kämpade”, så att man ger lite 

feedback på det som varit. 

 

 

Anna menar att man som lärare bör presentera målen så konkret som möjligt samt tänka över hur man 

uttrycker sig då man ger feedback till eleverna: 

… man måste som pedagog tänka hur man uttrycker sig också, o visst man behöver ju inte prata om mål, 

mål, mål hela tiden men om man börjar prata om dom begreppen o hänvisar sen till målen så blir det ju 

lättare för dom att se en röd tråd o förstå att ahaa det här gör vi för att.. så, nu arbetar vi med det här, jamen 

varför gör vi det o varför ska jag kunna det här, ja men det här ska man ha kännedom om blablablabla men, 

så tänker jag…. Jag skulle behöva mer kött på bena och veta hur jag ska göra på ett bra sätt med dom då de e 

så små.. skulle vara bra med en gemensam tankegång (på skolan) kring hur undervisa.. vi har pratat mer 

övergripande.. ingen helhetsbild, vi är inte riktigt där än. 

 

Anna förklarar att hon inte påbörjat ett arbetssätt med kamratbedömning eller grupparbeten med 

återkoppling mellan barnen i klassen. Hon har dock låtit eleverna läsa upp dikter de skrivit för varandra 

men gensvaret på dessa har uteblivit. Anna kopplar sedan tankarna till text och skrivande och funderar 

över hur det skulle kunna gå om barnen skulle få bedöma varandras texter: 

... man kunde säga när någon läser högt ”vad bra du läste”, ”läs högre nästa gång”, på den nivån, men det är 

ganska svårt och det beror ju också på den nivån de ligger på och om de själva ska gå in i varandras texter 

och bedöma.  

 

Förutom bedömningsmatriserna, tog Anna upp användningen av elevernas så kallade skoldagbok vad 

gäller frågan om självbedömning. Skoldagboken är en form av metod att utvärdera veckan, förklarar 

Anna. Däri skriver barnen hur de upplevt att veckan varit och sedan kommenterar Anna det som 

skrivits: 



   

28 

 

… då kanske dom bara skrev ”vi hade musik, det var kul”. Aa och då försöker man ju ”vad var det som var 

så kul?”, ja visst blir det ju som en utvärdering, för dom måste tänka på vad de har gjort o så blir det ju också 

en övning i att skriva. 

 

Anna förklarar vidare att hon i grund och botten följer matematikbokens struktur men har nu börjat 

konstruera ett träd med löv, där uppnåendemålen är skrivna på de olika löven. Denna metod menar hon 

kan ge återkoppling och stöd samt tydliggöra och konkretisera lärandet för eleverna. 

I boken ”Språket lyfter” har Anna ett stödmaterial för att avgöra nästa inlärningsuppgift för eleverna 

beroende på var de ligger i sin utveckling. Det blir en kartläggning att ha till hands om vad som blir 

nästa steg att öva sig på för varje elev menar hon. 

 

 

Birgitta, Annas kollega, förklarar att det är viktigt att ge feedback genom att framhäva det positiva i 

utvecklingen hos barnen och också att alla elever har olika saker att jobba med: 

… jag försöker utgå från det positiva, att man lyfter det positiva och utgår därifrån, att alla elever har olika 

saker att jobba med men att eleven hela tiden ska känna att den faktiskt lyckas.  

 

Hon förklarar vidare att en elev som inte ville eller kunde skriva fick börja med hjälp av ett 

bokstavsprogram på läsplatta och växelvis kom skrivandet in då han själv fick välja vad han ville skriva 

om och fick skapa bilder som Birgitta till en början skrev text till enligt elevens tankar. Härigenom fick 

han det stöd och feedback som behövdes för att komma vidare i sin skriftspråksutveckling.  

 

Birgitta använder sig även av Språket lyfter och säger att det i elevmaterialet finns en drake som barnen 

kan följa sin egen utveckling på och som kan användas vid utvecklingssamtal: 

… vi har ”Språket lyfter” i svenska som vi började med förra året och det finns en drake man följer; alla mål 

är nedbrutna i små bitar och skrivet så att barnen förstår dom den matrisen är väldigt bra, dels att eleverna ser 

sin egen utveckling, det är väldigt bra och enkelt att se vad nästa steg är och stegen är indelade i ABC och D, 

årskurs 1-4 och då ser man väldigt tydligt vad nästa steg är i barnens t.ex. läsutveckling är eller vilket nästa 

steg är i skrivutvecklingen… 

Såsom Birgitta men även Anna uttryckte sig tidigare, så nämner Birgitta även här att det dock finns en 

svårighet med att förklara kunskapsmål och därmed ge feedback för barn i de yngre åldrarna. Hon 

förklarar att barnen nog förstår vad de arbetar med men kanske inte alltid varför.  

 

Birgitta brukar dock inte heller ha grupparbeten eller låta barnen bedöma varandra.  

Även om någon självbedömning inte pågick enligt Birgitta i hennes klassrum, resonerar hon kring hur 

en självbedömning kunde gå till enligt följande: 
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… och så har man kanske tyst läsning o så går man till varje elev turvis o diskuterar såhär bedömde du o 

såhär bedömde jag o så kan man prata lite om det… Ja det är ju svårt men man får ju titta på uppgiften o så 

får eleven öva mer på liknande uppgifter… men jag tror att mina elever är lite för små än att förstå.. dom 

skriver ju fel av från tavlan också o då får man säga ta o titta på det här o så tittar du på det som står där… 

 

Birgitta förklarar likt sin kollega Anna att även hon börjat arbeta med matematikträdet som metod, där 

löven/bladen representerar de olika uppnåendemålen på ett mer konkret sätt för barnen. Hon berättar 

vidare att hon har i åtanke att låta barnen få sitt eget matematikträd i miniatyr där de kan se och få 

feedback på vilka ”blad” de behöver jobba mer på. 

 

Carola anser att det är viktigt att ha tyst och arbetsro i klassrummet och beskriver att eleverna ger 

feedback till varandra då denna uppsatta regel inte följs: 

 

… så dom säger ifrån och hjälper varandra då dom märker att andra inte gör som man ska, så dom blir ju 

såhär små skolpoliser, kan dom bli en del. 

 

Hon förklarar också att barnen fått börja förklara hur de tänker då de räknar tal på tavlan och menar att 

barnen därigenom får syn på varandras sätt att tänka och får feedback av varandra på detta sätt: 

 

När dom ger ett svar på ett tal, ska dom också förklara hur dom gjorde, för att alla ska få ta del av tankesättet 

och det är jätteviktigt, för när det kommer till nationella proven sen så ska dom kunna visa hur dom tänkte 

och börjar man träna tidigt att förklara såhär gjorde jag när jag räknade ut det här, då kommer det att gå 

bättre framöver, så det är ganska viktigt.. och ibland kan dom inte förklara, det bara kom, men då frågar man 

nån annan, kan du förklara hur du tänkte och ofta är det ju ofta minst en som kan förklara och det lär dom av 

också och nuförtiden kan dom flesta förklara, men i början var det svårt. 

 

Carola resonerar om att äga sitt eget lärande genom att förklara att det handlar om att ge eleverna 

möjlighet och feedback att konkretisera och förstå sitt tänkande: 

… man måste få prova på olika sätt och se det konkret är väldigt viktigt, framförallt för dom mindre barnen, 

för att få det här abstrakta tänket, så måste dom se det framför sig, rita bilder eller lägga saker… man vill ju 

att dom ska förstå vad dom gör, det ska inte bara bli mekaniskt, utan dom ska verkligen förstå hur man 

tänker… 

Carola förklarar att hon bl.a. under utvecklingssamtalen visar och ger därmed gensvar på vad eleven kan 

och att denne då förstår sin utveckling. Eleverna i hennes klass använder sig av skoldagboken i slutet av 

veckan för att utvärdera det som lärts och förklarar även om att hon ser datorns textbehandlingsprogram 
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som ett sätt för eleverna att få återkoppling och se sitt eget lärande. Detta eftersom orden blir röd och 

grönmarkerade på datorn då det inte riktigt stämmer med stavningen eller meningsbyggnaden. 

 

Diana anser att feedback förutom muntligt även fås genom att peppa och motivera barnen genom ett 

slags tävlingsanda: 

Jag brukar ju sitta o diskutera såhär; ”det där fixar du, jag har aldrig haft en elev som inte fixat det, så varför 

skulle inte du göra det, det är klart du fixar det här”. Jag har inga elever nu som resonerar på det sättet, att de 

inte kan… sen jagar vi stjärnor också för att dom ska få glass en gång per termin, jag markerar stjärnor på 

tavlan då dom jobbat bra… första dan dom kliver in med alla sina föräldrar så talar jag om att här inne är det 

arbetsro som gäller och det är liksom ingen snack om den saken o så börjar vi direkt med stjärnorna.. och det 

har gjort mycket också, att det blir arbetsro för dom är motiverade och dom vet vad som gäller. Så det går 

väldigt bar att jobba med dom, däremot kanske dom har lite svårare när det blir friare ämnen… 

Diana säger att feedback av henne till eleverna mycket handlar om uppmuntran i det eleverna gör och 

menar att det är viktigt att eleverna känner att de duger. Detta förklarar hon att eleverna uppnår genom 

att t.ex. få läsa upp sina texter eller visa bilder de gjort och få applåder av henne och kamraterna, detta 

då för att sedan motivera deras intresse och utveckling vidare. Diana förklarar att klassen jobbar mycket 

i grupper och har gruppsamtal och betygar att detta gynnar alla elever: 

  

… man finner styrkan i gruppen för att sen gå över till det individuella och många som är svaga vinner ju på 

det, men dom starka vinner ju också det för ofta så får dom vara drivande och få lite ledarförmågor och lär 

sig också att kunna förklara, för det är ju också en del av lärandet, att kunna förklara. 

 

Diana berättar att eleverna även får ge återkoppling på varandras arbeten då de sitter i grupper: 

... dom kan få rätta varandras grejer och skicka tillbaka och sådär och så gjorde vi en egen mattebok i tvåan o 

då får man räkna andras tal, att man får ta del av varandras grejer för det är alltid viktigt att man får ha 

mottagare till det man gör… 

 

Diana förklarar att hon har elever som har svårt med svenskan och att hon då låter eleverna upprepa det 

hon sagt eller låta kamraterna förklara med egna ord det hon berättat: 

… att man låter eleverna upprepa det som man har sagt o då förstår dom, det kanske bli lättare när nån 

förklarar med andra ord, man kanske ber en kompis ”kan du förklara”… 

 

Diana svarar enligt följande på frågan hur eleverna kan få syn på sitt eget lärande och får reda på var de 

ligger i sin utveckling: 

 … vi pratar ju om vad de behöver utveckla, men oftast vet dom ju själva vad dom har svårt med, eleverna är 

ju inte dumma… dom märker på vilken nivå dom är…. vi har ju en dialog och vi diskuterar och hela tiden 

säger man nämen ser du nu, vad bra det här nu gick och göra… det här måste du tänka på lite till nästa gång 
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o det var bra text, men du måste tänka på det här och det här och det här då vet dom det, det här ska jag 

träna/tänka på till nästa gång, men att ändå hela tiden försöka uppmuntra dom att få den här motivationen 

och drivet framåt… kanske jag kan säga att: titta här på målet, du ska kunna klockan, kvart i kvart över, nu 

kan du inte riktigt det, därför behöver du gå hem o träna lite till.. 

 

Diana beskriver att vissa elever redan kan vissa saker men behöver komma till att förklara sitt kunnande, 

andra elever lär sedan genom kamraternas feedback i det sociala samspelet och kommer vidare i sitt 

lärande. Diana reflekterar även över att eleverna genom klassrumsaktiviteterna kan återkoppla till och 

göra en självbedömning av sitt eget kunnande. 

 

Ellen anser även att det är bra att eleverna resonerar och ger gensvar sinsemellan för att komma på 

lösningar i skolarbetet:  

… också tänka på det här att använda kamraterna som läromästare, att man inte på en gång kommer till 

läraren o frågar, utan frågar närmsta bänkkamrat eller nån annan också, hur nånting stavas eller så. Allra 

bästa är nästan att se dom skriva och berätta, för då, eller att dom berättar för en kompis, man säger; tänk att 

du ska berätta det här för nån som inte har en aning om det här, känner inte alls till, för kan man förklara det 

själv, då har man ju ofta förstått det också.  

 

För att reflektera över och återkoppla till elevernas eget lärande samt över hennes lektionsupplägg, har 

Ellen ibland låtit barnen utvärdera hennes lektioner: 

… jag har ju ibland gjort såhär, bara kort efter en lektion, frågat; vad har vi lärt efter den här lektionen, skriv ner bara, vad 

minns du, dom skriver ner på små lappar bara och då kan jag ju snabbt se, om dom har snappat mitt budskap, det jag hade 

tänkt att dom skulle snappa. Och har dom inte gjort det och då måste jag ju hitta en annan infallsvinkel… 

 

 Ellen har bl.a. tankar om att varje elev ska ha sina egna mål för veckan uppskrivna i Skoldagboken 

framöver och sedan utvärdera hur veckan gått. Detta anser hon även kunde bli ett sätt att överblicka 

lärandet efter en längre tidsperiod. 

Eleverna har även Iup (Individuell utvecklingsplan) pärmar där de arbeten eleverna känner sig nöjda 

med sparas, dessa pärmar används sedan vid utvecklingssamtal som Ellen låtit bli elevledda sådana. 

Eleverna får då en liten lathund vad de ska gå igenom och menar att även detta sätt ger en självinsikt och 

en återkoppling till elevernas eget lärande. 

Ellen anser att då utvecklingen och framsteg gåtts igenom under utvecklingssamtalen och då man sätter 

nya mål och jobbar och tittar framåt så blir det verkligen ett formativt arbetssätt. Hon förklarar vidare att 

eleverna i hennes klass (har fått feedback på och) är införstådda och accepterar att alla är olika och 

behöver olika lång tid på sig att nå nästa nivå i utvecklingen. Hon menar vidare att gapet mellan elevers 
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olika utvecklingsnivå minskas genom åren och att en mindre kunnig elev kanhända är jämbördig med 

andra sista året i grundskolan. 

 

9.3 B) Sammanfattning av hur lärarna ger återkoppling till eleverna 

 

Bedömningsmatriserna användes som stödmaterial, bedömningsmaterial och även som 

återkopplingsmaterial av Anna, Birgitta, Carola, Diana och Ellen.  

 

Anna samt Birgitta betonade vikten av att ge individuell feedback till eleverna i sina klassrum. Anna 

förklarade dock att det behövs övning både att som lärare kunna konkretisera samt synliggöra lärandet 

för eleverna samt att det krävs träning av barnen för att bemästra förmågan att se nästa steg i sitt lärande. 

Anna poängterar vidare att detta i sin tur fordrar att hon bör tänka på hur hon formulerar sig i klassen för 

att tydliggöra mål och stötta elever. Hon uttrycker även ett behov av att få stöd i detta. 

Birgitta framhäver likt Anna svårigheten i att förklara kunskapsmålen och i att hitta sätt att stötta elever 

eftersom kunskapsspridningen är så stor mellan yngre elever.  

Birgitta nämner att barn behöver olika slag av stöttning och understryker att det är viktigt att eleverna 

får en positiv syn på sitt eget kunnande. Diana framhöll likt Birgitta att återkopplingen till eleverna bör 

gå i positivt stöttande anda. Hon förklarade dock att eleverna i hennes klass aldrig sagt något negativt 

över sina egna kunskaper. Diana använder sig även av ett slags tävlingsanda som feedback för att 

motivera barnen att orka med skolarbetet. 

Ellen förklarar att återkopplingen hon ger hela tiden bygger på att eleven ska gå vidare i sitt lärande. 

 

Diana var den enda av informanterna som sade att hon ofta har grupper och gruppsamtal i sitt klassrum 

och där eleverna ger återkoppling på varandras arbeten. Detta ser hon gynna alla elever. 

Ellen förklarade att hon uppmuntrar eleverna att ta hjälp av sina klasskamrater för att få feedback t.ex. 

till någon fråga de funderar över. Detta istället för att endast fråga henne om hjälp. Hon nämnde även att 

eleverna fått ge feedback och utvärdera hennes lektioner. (feedback genom gamla elevpapper för goda 

exempel). 

Anna samt Birgitta har konstruerat ett matematikträd med lärandemål för att eleven ska ha möjlighet att 

göra en självbedömning av sitt lärande. Anna nämner att hon även låter eleverna använda sig av ett 

stödmaterial till läroboken ”Språket lyfter” på liknande sätt som matematikträdet. Diana säger att 

eleverna ofta själva vet var de ligger i sitt lärande men att hon tittar på målen tillsammans med sina 

elever och visar vad eleven behöver träna vidare på. 
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Anna, Carola samt Ellen nämner skoldagboken som ett sätt för eleverna att utvärdera/skriva ner hur de 

upplever att veckan varit eller vad de lärt sig. 

Anna använder sig av elevpärmen samt händelseboken. Ellen samt Carola tar upp genomgången av 

elevens gjorda arbeten i samband med planering av utvecklingssamtalen som ett sätt att se sitt eget 

lärande. Ellen har elevledda utvecklingssamtal som hon menar blir en självinsikt för eleven att se sitt 

eget lärande. Carola nämner även textbehandlingsprogrammet på datorn som ett sätt för eleven att se sitt 

eget lärande. Hon poängterar även att yngre barn behöver fler konkreta upplevelser för att kunna äga sitt 

eget lärande. Ellen poängterar å sin sida att eleverna i hennes klass förstår att alla är olika och behöver 

olika tid på sig att ta sig an nästa utvecklingsnivå i lärandet. 

 

 

10. RESULTATDISKUSSION/ANALYS 

 

Den första nyckelstrategin inom formativ bedömning handlade om ”att klargöra, delge och skapa 

förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg” (Wiliam 2013). Jag ser denna strategi som en del av 

frågeställningen om hur mina informanter reflekterar över formativ bedömning som ett pedagogiskt 

arbetssätt. 

Wiliam (2013) beskriver att den formativa bedömningen handlar om att någonting sker kontinuerligt, 

som en process. Jag tolkar att Anna och Ellen såg det formativa pedagogiska arbetssättet på liknande 

sätt som Wiliam eftersom dessa informanter nämnde bedömningen som ett utvecklingsförlopp som har 

strävan att nå framåt mot nästa mål i lärandet.  

Jag kopplar Birgittas reflektion av hur hon förklarar det formativa arbetssättet till hur Wiliam (2013) 

förklarade feedback inom formativ bedömning; att feedback ska få eleven att förstå det egna lärandet 

och sträva mot nästa lärandemål. Jönsson (2012) beskrev även att bedömningsmatriser gör det lättare för 

läraren att ge feedback.  Bedömningsmatriserna var även någonting Birgitta nämnde under denna fråga 

och använde sig av för att försöka tydliggöra ”målstegen i lärandet” för barnen. 

Carola förklarade att bedömningen handlar om att genom tester och diagnoser få reda på elevernas 

kunnande. Korp (2003) förklarar att den summativa bedömningen kommer i slutet av ett utfört 

arbetsmoment. Den summativa bedömningen innebär att summera elevens kunskaper men ger inte 

feedback eller stöd för att hjälpa dem vidare i lärandet (Jönsson 2012). Carola förklarar vidare att hon 

strävar efter att hitta bevis för var eleven ligger i sin kunskapsutveckling. Wiliam (2013) förklarar det 

formativa arbetssättet på liknande sätt. Bennett (2011) förklarar även att prov inte alltid behöver ses som 

summativa, det som är avgörande är hur proven utformas. Prov med process- samt framåtsyftande 

intentioner är formativa menar Bennett. 
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Diana funderade över att hon känner till det formativa begreppet men att hon var osäker på dess 

betydelse. Hon reflekterade om att individanpassa lärandet samt nämnde de sju intelligenserna 

(lärstilarna) som viktiga att beakta för henne. Wiliam (2013) förklarar att det krävs formativa metoder 

och aktiviter för att möjliggöra lärande för elever. Han refererar även till en studie av Adey, Fairbrother, 

Wiliam, Johnson och Jones (1999) där slutsatsen av studien visade att man inte bör anpassa lärandet mot 

olika lärstilar utan istället låta barnen pröva på så många olika sätt att lära sig på som möjligt. Detta för 

att eleverna inte ska begränsa sitt sätt att se på sina förmågor (Wiliam 2013).                                  

Birgitta använde sig även av process skrivning. 

White och Fredrikssens studie som Wiliam (2013) nämnde visade sig att då goda exempel på kvalitativt 

arbete fanns till elevernas förfogande så gynnade det deras utveckling. Jag drar samband mellan denna 

studie och att Anna använder sig av hjälpmedel och även bryter ner texter i olika delar för att förtydliga 

texternas uppbyggnad. Wiliam (2013) förklarar att detta sätt då lärandet bryts ner i mindre delar kallas 

för att använda sig av processkriterier, vilket leder till att eleverna lättare kan komma framåt i sitt 

lärande. Jag kopplar även Dianas arbetssätt delvis till Wiliam (2013) och det han tar upp om 

processkriterier, eftersom det handlar om att lärandet tydliggörs genom uppbyggandet av texten. Diana 

använder sig även av bedömningsmatriser på likande sätt som Anna, Birgitta och Carola.  

 

Wiliam (2013) skriver att visa exempel på arbeten av andra elever samt att diskutera styrkor och 

svagheter i dessa arbeten samt konstruera bedömningsmatriser därigenom, kan gynna elever eftersom 

det visat sig att det är lättare att se andras felaktigheter än sina egna och sedan lära sig av detta. Ellen 

förklarar också att då bedömningsmatriser har gjorts efter de kriterier som tagits upp i klassen så tycker 

hon sig även se en förbättring av elevers kunnande. Hon använder sig även till viss del av färdigställda 

bedömningsmatriser ur läroböcker såsom de övriga informanterna.  

 

”Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att 

lärande har skett” (Wiliam 2013), tillhör den andra strategin inom formativ bedömning. Denna strategi 

ser jag som en del av frågeställningen om hur lärarna i min studie gjorde för att bedöma elevernas 

kunskaper. 

 

Samtliga informanter; Anna, Birgitta, Carola, Diana och Ellen, använde sig även av bedömningsmatriser 

samt ett antal andra hjälpmedel på ett formativt sätt för att kunna bedöma var eleverna ligger i sitt 

kunskapande.  
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Diana förklarar att hon kan få reda på vilka barn som inhämtat kunskap genom de frågor hon ställer och 

de barn som markerar och att de sedan svarar rätt på frågeställningarna. Mer information om var barnen 

ligger i sitt lärande får Diana genom att iaktta olika klassrumsaktiviter, förklarar hon. Birgitta samt 

Carola förklarade sitt sätt att bedöma elevernas kunskaper på ett liknande sätt. Wiliam (2013) förklarar 

att då vi får det svar av eleverna vi hoppats på så drar vi slutsatsen att deras lärande är på väg mot det 

rätta hållet. Han förklarar dock att eftersom lärandet är oförutsägbart bör man hellre ställa frågor som 

genererar information om var eleven befinner sig just nu i sitt lärande och alltså vara nyfikna på hur 

eleverna tänker. Wiliam (2013) beskriver vidare att även om eleverna kommer med de rätta svaren så 

har förståelsen om hur saker och ting ter sig eller varför resultatet blir som det blir inte nödvändigtvis 

förståtts av eleverna. Detta visade även TIMSS resultatet jag nämnde om i den tidigare forskningen 

under punkt 7.3.  

 

Wiliam (2013) beskriver att frågor som ställs i klassrum endast bör alstra tänkande samt information om 

nästa steg i lärandet för elever. Jag tolkar Ellen vara medveten om tankebringande frågeställningar då 

hon nämner att hon strävar efter beskrivande frågeställningar som börjar med ord såsom; berätta, 

förklara samt beskriv. 

Eftersom fungerande klassrumsdiskussioner på basen av goda frågeställningar visat sig generera ett gott 

lärande hos elever (Wiliam 2013), är alltså detta även någonting som jag tolkar skulle behöva begrundas 

för att skapa ett frågeförråd inom olika ämnesområdet i våra skolor.  

Timperley (2013) betonar vikten av ett kollegialt samarbete likt Ellen uttalar sig behovet finnas av för 

att samarbeta kring ett urval av goda ämnesfrågor. 

Ellen nämnde även några formativa arbetsmetoder. Ellen låter barnen därutöver ibland utvärdera hennes 

lektioner. Wiliam (2013) förklarar att vänta med utvärdering av svar upp till tre sekunder har visat sig 

öka lärandet hos elever, det samma gäller namnbrickor som dras för att slumpvis välja ut en elev för att 

svara på en fråga. Han nämner även utvärderingen av lektioner som ett formativt arbetssätt för lärare. 

Ellen önskar sig ett kollegialt samarbete för att generera reflekterande frågeställningar att ställa barnen 

för att få reda på var eleverna är i sitt lärande och sedan att kunna stötta eleverna vidare. Wiliam (2013) 

förklarar att den formativa bedömningspraktiken handlar om att både lärare, elever samt klasskamrater 

bör vara involverade i processen för att finna svaret på frågorna; vart eleven är på väg, vart eleven 

befinner sig just nu och hur eleven ska komma dit.  
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Under frågeställningen hur lärarna ger återkoppling till eleverna tas framförallt de tre sista strategierna 

inom formativ bedömning upp. Strategi 3 innebar att; ”Ge feedback som för lärande framåt”, strategi 4 

innebar att; ”Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra” och slutligen 5 innebar; ”Att äga sitt 

eget lärande”.  

De förutnämnda formativt konstruerade bedömningsmatriserna användes även av samtliga informanter 

som ett återkopplingsmaterial med eleverna.  

 

Wiliam (2013) förklarar att strategi 3, att ge feedback som för lärandet framåt, framförallt handlar om 

att generera tänkande hos eleven. Feedbacken ska, enligt forskningsrönen i Wiliams bok, ge synen till 

eleverna om att deras utveckling och lärande handlar om en successivt växande process som fordrar 

arbete. 

Anna förklarar sin återkoppling till eleverna vara individuell och ger ett exempel på detta med hur hon 

kan berömma eller utvärdera det som varit. Lundahl (2011) skriver att beröm är någonting som 

forskningen visat att är mindre effektivt vid återkoppling. Wiliam (2013) nämner att tydlighet är av vikt 

då man ger feedback för att hjälpa eleven förstå hur denne kommer vidare i sitt lärande.  Anna uttrycker 

också ett behov av att få stöd i hur hon kan formulera sig och stötta sina elever på bästa sätt. 

 

Birgitta förklarar att hon vill rikta sig mot att ha en positiv kunskapssyn i interaktionen mellan eleverna i 

sitt klassrum. Positiva kommentarer samt en återkoppling till ett mindre antal punkter åt gången med bas 

i målkriterier i en bedömningsmatris har visat sig generera ett bra lärande enligt Wiliam. I Black och 

Wiliams studie om feedback skriver författarna att det är av vikt att fokusera på det som kan göras bättre 

och inte på det som är felaktigt (Wiliam 2013). 

 

Att med stöd från välkonstruerade bedömningsmatriser som Birgitta använder sig av, tolkar jag att den 

information som denna ger tillsammans med lärarens återkoppling, kan förbättra elevens prestationer. 

Det är även detta sätt som Wiliam (2013) menar att endast kan kallas för en fungerande formativ 

feedback. 

 

Diana förklarar att hon siktar på att ge positiva kommentarer och uppmuntra elever att arbeta för 

framtidens, stjärnornas (belöningens) samt målkravens skull. Positiva kommentarer är av godo men ska 

vara direkt kopplade till det fortsatta arbetet skriver Wiliam (2013). Forskning av Butler (1988) har visat 

att konstruktiv kritik och endast skriftliga kommentarer istället för poäng på utfört arbete är av godo. 

Det visade sig att eleverna då blev mer motiverade av att fortsätta framåt i sitt lärande.  I studien av 

Black och Wiliam (1998) där lärare rekommenderades att ge feedback istället för betyg eller poäng till 
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elever visade det sig att då fokus låg på vad som kunde göras bättre och inte på felen i elevers arbete, så 

blev lärandevinsterna betydligt större.  

Ellen förklarar att hennes återkoppling handlar om att få eleverna att förstå att det hela tiden handlar om 

ett processlikt lärande; som att bygga ett hus. Den effektiva formativa feedbacken medför att framförallt 

få elever aktiva i sitt eget lärande, fokusera på att ge ett mindre antal punkter för eleverna att arbeta med 

åt gången och att de tillsammans uppsatta lärandemålen relateras till den feedback som ges, förklarar 

Wiliam. På detta sätt ges då stöd till eleverna på väg mot nästa lärandemål (Wiliam 2013).                                                                                              

 

Strategi 4 handlade om att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra.  Samtliga 

informanter i min studie hade viljan av att ge eleverna i sina klassrum möjligheter att arbeta i social 

interaktion. Lärarna hade dock kommit olika långt i sin strävan mot detta mål. 

Jönsson (2012) skriver att man tillsammans med kamraterna kan vidga sin förståelsehorisont för att 

förstå de kriterier, mål och den bedömning som skolan kräver av eleven. Birgitta förklarade att hon för 

lärarledda klassrumsdiskussioner. Carola förklarade att eleverna i hennes klassrum ser till att 

ordningsregler följs. Jönsson (2012) skriver att det är av större vikt att fokusera lärandet på bl.a. 

målområden som ska läras än på att allmänna ordningsregler följs upp. Wiliam (2013) förklarar att då 

eleverna aktiveras till att vara läranderesurser för varandra så leder detta till en storartad ökning i 

lärandet och bidrar även till mindre emotionella reaktioner hos barnen än om läraren är involverad. 

Cohen (1994) åsyftar vid ett kollaborativt lärande till att det vore av vikt med öppna frågor, uppgifter 

kopplade till ett centralt tema samt roller som tilldelas elever i grupper.  

Diana var den enda av de fem informanterna som sade sig ha mycket grupparbeten. Hon förklarade att 

det gynnar alla då man i grupper får samtala om lärandet. Hon anser det vara av vikt att eleverna har 

mottagare till sina arbeten. Hon har även låtit barnen bedöma och rätta varandras arbeten. Diana anser 

vidare att om elever upprepar det hon har sagt med andra ord till en kamrat som inte förstått någonting 

särskilt, kan detta bidra till att stötta den mindre kunnige eleven i ett visst område vidare i sin 

utveckling. Wiliam (2013) understryker vikten av kamratbedömningen eftersom det visat sig att det sker 

en påtaglig ökning av lärandet då eleverna aktiveras som varandras läranderesurser. Elever som kan 

bättre förklarar för de inte så långt hunna eleverna och ökar även själva sin förmåga ytterligare genom 

att på muntlig väg förklara sina kunskaper.  

 

Ellen har låtit eleverna bedöma gamla elevpapper samt har låtit eleverna utvärdera hennes lektioner. 

Ellen syftar även till att se detta som ett sätt att förändra sitt eget sätt att lära för att tillmötesgå eleverna. 

Wiliam (2013) ger exempel på en liknande utvärderingsmetod; ”Vad har vi lärt oss idag?”, där eleverna 

dock gruppvis får summera lektionen olikt Ellen där eleverna själva utvärderade lektionsinnehållet.  
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Strategi 5 handlade om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (Även här handlar det om att 

ta reda på var eleven befinner sig i sin utveckling just nu.) 

Mycket av det som inte användes i strategiväg av informanterna handlade om informanternas syn på 

elevernas unga ålder och att mognaden inte riktigt var där än.  Vad den formativa bedömningen dock 

handlar om är att skapa metoder, aktiviteter samt samtal för att ta fram belägg för var lärandet är och hur 

man ska gå vidare (Wiliam 2013). Jag tolkar dock att självbedömning i viss mån implicit försiggicks i 

informanternas klassrum med hänvisning till att bedömningsmatriser samt målkriterier förklarades för 

eleverna och att eleverna därigenom fick en insyn i sitt eget lärande. Jönsson (2012) förklarar att det 

krävs träning i självbedömning och att det förutsätter att läraren tydliggör handlingen mot målet så att 

eleven förstår vad som förväntas av denne och vad som kommer att bedömas. Även Wiliam (2013) 

poängterar att det krävs mycket arbete för att bli ägare av sitt eget lärande och att det framförallt handlar 

om att lyckas samla sina kunskapsmässiga resurser, känslor och handlingar för att kunna nå uppsatta 

mål. Detta är dock viktigt menar Wiliam eftersom kunskapen om sitt eget sätt att lära sig ökar 

motivationen och prestationerna i skolarbetet. Lärandet kan endast skapas av den person som lär sig men 

det är avgörande hur lärare skapar möjligheter för elever att lära sig framhöll Wiliam vidare.  

 

Hattie (2012) betonar vikten av lärarens medvetenhet över sin egen klassrumspraktik i den 

evidensbaserade forskningsöversikt han tagit fram. Han framhåller betydelsen av lärarnas egen 

utvärdering och dess inverkan på synliggörandet av lärarens eget förfarande. Hattie understryker att föra 

kvalificerade samtal i klassrummet samt att ha fokus på elevperspektivet i undervisningen.  

 

 

11. Slutdiskussion 

  

Mitt syfte med examensarbetet har varit att undersöka hur fem lågstadielärare reflekterar över formativ 

bedömning och formativt arbetssätt i sin undervisning. Mina frågeställningar gällde hur de fem 

lågstadielärarna såg på den formativa bedömningen som ett pedagogiskt arbetsätt, hur lärarna gjorde för 

att bedöma elevernas kunskaper samt hur lärarna gav återkoppling till eleverna. 

Resultatet av intervjuerna visade att ett formativt arbetssätt pågick mer implicit än explicit mening i 

klassrummen. De flesta lärare hade därmed en mer underförstådd än uttalad kunskap om formativ 

bedömning. Det formativa arbetssättet var ett rätt nytt fenomen och hade inte påbörjats i större mån i de 

intervjuade lärarnas skolor än.  
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Bedömningsmatriser användes för att klargöra lärandemål för eleverna. Metoder och aktiviteter i 

klassrummet försiggick i mindre skala i form av diskussioner elever emellan.  

Självvärdering ansågs av de flesta lärare som någonting de inte kunde tänka sig eller vara för svårt på 

grund av barnens unga ålder.  

Resultatet visade också på att det finns ett stort behov av att få tid för utvärdering och om att få kunskap 

om välformulerade, reflekterande ämnesfrågeställningar att förse eleverna med. 

 

En önskan om att lärare emellan eller kollegialt kunna stötta varandra i sitt arbete uttrycktes också. Att 

prata om olika arbetssätt och få tips om ämnesfrågeställningar önskades.  

Timperley (2013) betonar i sin forskning att just detta kollegiala lärande har visat sig stödja lärare i sin 

yrkesutövning och därigenom gynna eleverna att kunna prestera bättre. Hattie (2012) har i sin 

forskningsöversikt samlat evidensbaserad kunskap som kan synliggöra lärandet för lärare och 

därigenom inverka på elevernas studieresultat. Han betonar även vikten av att föra kvalificerade samtal 

och se lärandet ur ett elevperspektiv. Wiliam (2013) betonar att frågeställningar endast är av godo om de 

leder till fortsatt tänkande och ger läraren information om elevens nästa utvecklingspunkt. Att ta fram 

belägg för var eleven befinner sig just nu genom att läraren genomför effektiva diskussioner är alltså att 

föredra enligt Wiliam. 

Studiens resultat i jämförelse med diagrammet över de fem nyckelstrategierna anpassat efter Leahy, 

Lyon, Thompson och Wiliam (2005) under punkt 7.1, visar att frågan ”var eleven befinner sig just nu” 

enligt informanterna varit svårast att ta reda på. Genomförandet av effektiva diskussioner samt att 

aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande visade sig vara svårast för lärarna i dessa 

grundskoleklasser. Många aktiviteter och stor möda lades ner av informanterna för att klargöra 

målkriterierna för eleverna men detta ansågs ibland för svårförklarligt trots stödåtgärder i form av 

bedömningsmatriser och dylikt material. Klassrummet kan enligt detta synsätt ses som ”den svarta 

lådan” (The Black Box) som Black och Wiliam (2001) förklarade klassrummet ibland vara, detta då det 

som sker inuti klassrummet sällan beskådas inifrån av dem som reglerar vad som ska försiggår däri. Det 

med tanke på att informanterna uttryckte att elevernas unga ålder förhindrade dem från att kunna ta sig 

an allting som beordras uppifrån.  

 

För att reflektera över metod och material kan sägas att svaren i min studie är beroende av hur frågorna 

uppfattats av informanterna. Vid transkriberingen i efterhand märkte jag att det blev svårt att hålla isär 

frågeställningarna och strategierna för att sedan kunna analysera det empiriska materialet på ett 

strukturerat sätt. En biorsak till detta kan också vara att de olika strategierna är svåra att hålla isär från 
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varandra. Informanternas implicita förståelse av formativ bedömningspraktik kan även ha bidragit till att 

försvåra ett mer strukturerat förfarande då materialet skulle analyseras.  

Skolvalet som jag gjorde med tanke på bästa elevresultat och gott betyg enligt eleverna för att skolan har 

en god studiero och nöjdhet med lärare, visade sig inte bero på att det användes en (explicit) formativ 

bedömning i klassrummen. Detta i varje fall inte i de klassrum jag fick inblick genom informanternas 

uttalanden. Den skola som däremot uttryckligen arbetade med formativ bedömning hade nyligen 

påbörjat arbetssättet och implementeringen av detta var inte än genomförd till fullo.  

 

11.1 Vidare forskning 

 

Eftersom mitt resultat av analysen visade sig bl.a. att det finns en brist på öppna frågeställningar att ha 

till hands inom olika ämnen samt även avsaknad av tid för utvärdering av lektioner, skulle det kunna 

vara en intressant fråga hur reflektioner mellan lärarkolleger skulle kunna bidra till en kunskapsbank 

gällande utmanande frågeställningar. Frågor såsom hur den formativa bedömningen kunde 

implementeras och används i lägre åldrar kunde eventuellt även diskuteras om under regelbundna 

kollegiala pedagogiska sammanträffanden. I vilken mån färdiga eller egengjorda bedömningsmatriser 

används och hur elevernas självbedömning samt kamratbedömning och feedback kan kopplas till dessa 

skulle även kunna vara ett undersökningsområde samt kollegialt utvärderande samtalsämne. 

Hur elever tolkar den formativa klassrumspraktiken i Sverige vore även intressant att undersöka 

eftersom det finns så få undersökningar som handlar om elevperspektivet i denna fråga. Kan prestationer 

vara i större fokus än barnens psykiska hälsa? Även observation som metod för att undersöka hur 

bedömningen ser ut i praktiken vore intressant anser jag. 
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 
Inledningsfrågor: 

 

-Namn.  

-Vilken årskurs arbetar du i?  

-Vilka ämnen undervisar du i? 

-Hur lång erfarenhet har du av att vara lärare på skola? 

 

  

1. Känner du till begreppet formativ bedömning?  Om ja; Hur skulle du kortfattat beskriva det 

formativa arbetssättet?  

 

2. Hur tänker du rent allmänt om bedömning? Varför och hur ofta ska man göra det? 

 

3. Hurudana samtals situationer brukar du låta eleverna ha under dina lektioner? Vilka lektioner? 

Varför? 

 

4. Vad skulle du säga är viktigt att beakta då man planerar ett lektionsinnehåll och de uppgifter 

eleverna ska göra? Varför? 

 

5. Kan du nämna en lektion du haft – och hur du tror att eleverna kunde förstå vad de skulle lära sig 

och varför de skulle lära sig det lektionsinnehåll som satts upp.  

 

- Hur anser du att man kan göra det tydligt för eleverna vad som ska läras och bedömas?  

 

6. Vilka metoder, aktiviteter, material eller uppgifter använder du dig av i undervisningen? Hur? 

Varför? (Hjälper metoderna att se i vilken utsträckning eleverna lärt sig eller förstått 

lektionsinnehållet?) 

 

7. Hur anser du att en dialog eller återkoppling kan ske på bästa sätt mellan lärare och elev? Hur 

anser du att eleverna kan få veta om de gjort bra eller mindre bra ifrån sig i någon uppgift? 

 

8. Får eleverna i ditt klassrum ge återkoppling på varandras arbeten?  

 

- Hur reflekterar du kring kamrat bedömning/återkoppling mellan elev-elev?  
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- Behöver eleverna förkunskaper om hur man ska kommentera/ge feedback?  

- På vilket sätt kan man lära detta för eleverna? Ge exempel på hur det kan gå till.  

- Vad anser du är syftet med kamratbedömningen? 

 

9. Hur reflekterar du kring att eleven ska ta ansvar över sitt eget lärande? och: Hur anser du att man 

kan göra lärandet synligt för eleven?  

 

10. Hur anser du att man kan få reda på var eleven är i sin utveckling just nu och hur skulle du göra 

för att ”peka på” det som eleven kan behöva utveckla sig i? Kan du ge ett exempel på hur du 

visat en elev hur den kan ta sig vidare i sin kunskapsutveckling?  

 

11. På vilket sätt anser du att man kan motivera elever som kanske inte är så studiemotiverade i ett 

visst ämne? 

 

12. Kan du förklara/reflektera över hur en självbedömning av eleven kan gå till? 

 

13. Vilka metoder använder du dig av eller hur gör du för att bedöma elevens lärande? 

 

14. På vilket sätt tänker du att eleverna i ditt klassrum får möjligheten att visa vad de kan?   

 

15. Ser du eventuella svårigheter med formativ bedömning? 

 

 

Avslutningsfråga: 

 

- Är det något du vill ta upp, tillägga, kommentera till intervjun, något du anser du vill betona eller 

klarlägga? 
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Bilaga 2 

 

Hej, 

 
Vad glad jag blev då du ville ställa upp för att bli intervjuad! 

  

Här följer litet information om mig samt själva intervjun. Jag som ringde dig för att fråga om 

intervjuandet heter alltså Julia Renlund och studerar ”Interkulturell lärarutbildning mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans yngre åldrar” på Södertörns högskola och är nu då i svängarna för att 

skriva mitt examenarbete.  

Som jag nämnde i telefon är jag mest intresserad av dina reflektioner kring god klassrumsundervisning 

och mer specifikt formativ bedömning. 

  

En intervju tar cirka 45-60 minuter och för att det inte ska bli några missförstånd gällande svaren på 

frågorna och för att underlätta intervjuproceduren behöver jag spela in intervjuerna. 

  

Då jag skriver mitt examensarbete kommer det att ske med högsta prioritet av anonymitet mot er 

informanter.  

Det är frivilligt att delta i intervjun och om man så vill har man möjlighet att avbryta 

denna närhelst man önskar.  

  

Du får gärna välja en valfri plats där vi kan träffas och sitta ostört under intervjun. 

 

Förhoppningen är att reflektionerna under intervjun även kan vara till godo för dig!  

  

 

  Kontakta mig gärna vid eventuella frågor, här via mail eller på telefon: --------. 

  

  

Med vänlig hälsning: Julia Renlund 

  

 

 

 


