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Inledning 

Summativ och formativ bedömning är två olika bedömningsmetoder som lärare i dag arbetar 

med i skolan. Fokus i detta arbete är på formativ bedömning där feedback har en stor 

betydelse. Feedback kan ges på olika sätt och av både lärare och klasskamrater. Denna studie 

ger en djupare insyn kring hur feedback bör ges och vara kopplad till kunskapsmål och 

kriterier för att eleverna själva ska förstå vad som förväntas av dem för att de sedan ska kunna 

vidareutveckla sin kunskap. 

  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 anser sig arbeta formativt 

med bedömning i ämnet svenska. 

 

Metod 

I studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukturerade intervjuer med fem 

verksamma svensklärare i årskurs 4-6 på tre olika skolor. 

 

Resultat 

I resultatet framgår det att formativ bedömning är något som aktivt används i skolan men inte 

alltid i den utsträckning som lärarna själva vill. Lärarna uttrycker att summativ och formativ 

bedömning bör komplettera varandra. Feedback är det som störst fokus läggs på inom 

formativ bedömning i denna studie. Feedback kan ges av lärare och elever men lärarna menar 

att feedbacken behöver vara tydlig och framåtsträvande och att elever ska ges tid att bearbeta 

den.  
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INLEDNING 
Formativ bedömning introducerades 1967 av professor Michael Scriven men fick ett större 

bemötande år 1997 då professorerna Paul Black och Dylan Wiliam publicerade sin 

forskningsöversikt gällande formativ bedömning. Det forskarna kom fram till då var att 

formativ bedömning är en framgångsrik metod där elever utvecklas och lär sig (Jönsson 2011, 

s. 214). Lärare har i alla tider kommenterat och bedömt elevarbeten men det var först under 

2000-talet lärare fick kunskap om bedömningens relevans kopplat till lärandeprocessen och 

begreppet formativ bedömning började användas och spridas (Hult & Olofsson 2011, s. 18). 

Även Minten (2013) trycker på att lärare under alla tider arbetat med formativ bedömning då 

de tagit reda på elevers förförståelse för att sedan anpassa och utforma undervisningen på ett 

relevant sätt för eleverna (Minten 2013, s.43).   

 

Lundahl (2011) lyfter att elever i dag har ett större ansvar än vad de tidigare haft. Tidigare 

sorterades elever bort eller blev indelade på en specifik position efter sitt sociala arv 

oberoende av visad kunskap. I dag ska elever ha kunskaper om sina egna kvalitéer och brister 

för att sedan kunna välja en passande utbildning eller yrke (Lundahl 2011, s. 45).     

 

I Läroplanen i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att elever ska 

kunna ge och ta emot respons för att få ett godkänt betyg i ämnet svenska (Skolverket 2011, s. 

18). Skolverket (2011) lyfter även att undervisningen ska anpassas efter eleverna där uppgifter 

ska lösas individuellt men även i samspel med andra. Samspel mellan såväl lärare och elever 

samt elever emellan ska förekomma där elever ska utmanas och vidareutvecklas (Skolverket 

2011, ss. 10-11, 13, 222).  

 

Under mina år på högskolan har jag upplevt att mycket fokus läggs på formativ bedömning 

och att det görs mycket forskning på det i dag. Efter föreläsningar och professionsdagar har 

jag fått känslan av att lärare ställer sig mycket positiva till just formativ bedömning, vilket har 

fått mig att fundera på om det kan finnas någon nackdel med denna bedömningsmetod. På 

högskolan har det varit mycket fokus på hur lärare arbetar för att utveckla elevers kunskaper 

med rätt stöttning för att sedan göra en rättvis bedömning. Anledningen till att jag valt att 

skriva om formativ bedömning är för att det är stort fokus på det i dag och jag tror att varje 

forskning kommer fram med något nytt och tänkvärt då ingen av oss någonsin blir fullärd. Av 

mina erfarenheter upplever jag att lärare ibland finner det svårt att vägleda, stötta samt 

bedöma sina elever. Eftersom det är av största vikt är mina förhoppningar att jag och andra 

pedagoger genom denna studie ska utveckla ny kunskap som vi kan ha glädje av i olika 

undervisningssituationer. 

 

I formativ bedömning är lärarens stöttning viktig och eleverna ska hela tiden utmanas mot 

nästa utvecklingsnivå och få feedback som är framåtsträvande av antingen lärare eller 

klasskamrater. Detta kommer att förklaras mer under studiens bakgrundskapitel.  
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 uttrycker sig arbeta formativt 

med bedömning i ämnet svenska. 

Frågeställningar 

 Hur ser lärare på förhållandet mellan summativ och formativ bedömning? 

 

 Vad ser lärare för svårigheter med formativ bedömning?  

 

 Hur anser sig lärare arbeta med feedback? 
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BAKGRUND 
Följande avsnitt ger en inblick och förståelse i vad denna studie handlar om. De 

nyckelbegrepp som kommer lyftas är summativ och formativ bedömning, nyckelstrategier och 

feedback (återkoppling). 

 

Ett klassiskt talesätt är ”kärt barn har många namn” och kan tolkas som att en specifik person 

eller sak kan benämnas på fler olika sätt. Detta kan på sätt och vis kopplas till formativ 

bedömning, eller rättare sagt innebörden av det. Forskare benämner formativ bedömning på 

olika sätt och har olika definitioner på vad begreppet faktiskt innebär (Wiliam 2013, s. 53). 

Black och Wiliam (1998) menar att formativ bedömning är något som omfattar allt elever gör 

i skolan som på något sätt ger information om kunskap som läraren sedan kan använda sig av 

för att ge feedback till sina elever för att de ska vidareutvecklas (Black & Wiliam 1998, s.7).  

Det är på samma sätt som formativ bedömning och feedback kommer diskuteras i denna 

studie. 

 

Formativ bedömning och bedömning för lärande är olika uttryck med i stort sätt samma 

innebörd, som forskare och författare använder sig av. Trots att forskare och författare 

benämner det på olika sätt kommer denna studie genomgående baseras på uttrycket formativ 

bedömning. Vad formativ bedömning innebär kommer att framgå i kommande stycke. 

Summativ och formativ bedömning 

Jönsson (2011) och Lundahl (2011) lyfter två olika typer av bedömning som lärare i dag 

arbetar med i skolan. Bedömningsformerna är formativ och summativ bedömning. Formativ 

bedömning baseras på information om elevers prestationer och är en bedömningsform som 

har som syfte att stödja elevers lärande i form av förändring eller förbättring. Elevers styrkor 

och utvecklingsbehov framkommer med hjälp av formativ bedömning och används sedan som 

grund för elevers fortsatta utveckling mot kunskapsmålen. Formativ bedömning har även som 

syfte att hjälpa lärare med att förändra lektioner utefter elevers prestationer. Summativ 

bedömning är till skillnad från formativ bedömning en bedömningsmetod som sammanställs, 

till exempel ett betyg och har som syfte att visa i viken grad elever når kursmålen (Jönsson 

2011, ss. 212-213, 232-233; Jönsson 2013a, s. 218; Lundahl 2011, s. 52). Jönsson (2011) och 

Slemmen (2013) lyfter att lärare kan arbeta med båda bedömningsmetoderna där lärare lägger 

samman sina formativa bedömningar som i slutänden blir en summativt bedömning i form av 

ett betyg (Jönsson, 2011, s.213; Lundahl 2011, s. 52; Slemmen 2013, s. 70). Formativ 

bedömning är bedömning för lärande och summativ bedömning är bedömning av lärande. 

Bedömning för lärande innebär att eleven ska nå kunskapsmålen med hjälp av stöttande 

undervisning medan bedömning av lärande är en bedömning om hur väl eleven nått 

kunskapsmålen i form av ett betyg på antingen ett prov eller som slutgiltigt kursbetyg vid ett 

arbetsområdes slut (Hult & Olofsson 2011, s. 18; Jönsson 2011, s. 232; Minten 2013, s.43).  

Summativ och formativ bedömning kompletterar varandra 

Wiliam och Leahy (2015) poängterar att de båda bedömningsmetoderna kan användas var för 

sig men är bäst då de får samspela med varandra. De menar att en uppgift kan bedömas både 

formativt och summativt och beroende på hur lärare väljer att använda informationen som 

provsvaren visar. Använder lärare informationen i form av feedback som för lärandet framåt 

hos elever är bedömningen formativ. En summativ bedömning blir det istället då lärare endast 

dokumenterar resultatet (Wiliam & Leahy 2015, s.18). Jönsson (2011) och Minten (2013) 

menar att summativa och formativa prov har olika syften men det är viktigt att de inte ställs 

mot varandra. Även om syftena är olika finns det inget motsatsförhållande mellan dem utan 
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proven ska istället ses som komplement till varandra (Jönsson 2011, s. 234; Minten 2013, s. 

56). Wiliam och Leahy (2015) menar att då lärare arbetar på detta sätt syns det tydligt att 

summativ och formativ bedömning är ett komplement till varandra. Skillnaden på dessa två 

bedömningsformer är alltså hur elevers resultat tolkas och används men även hur proven är 

konstruerade. I dag är det framförallt summativa prov som används i skolan där resultatet blir 

ett individuellt betyg. Wiliam och Leahy (2015) menar att då lärare konstruerar prov måste de 

tänka på att provet är utformat på ett sådant sätt att där det går att få tillräcklig information av 

elevers svar för att kunna ge konstruktiv feedback (Wiliam & Leahy 2015, ss. 18-19). 

Slemmen (2013) lyfter dock att det kan vara svårt att binda samman summativ och formativ 

bedömning, men menar ändå att det är viktigt att ha ett positivt förhållningssätt mellan dem 

och att det kan vara bra att låta eleverna vara delaktiga i att utforma betygskriterier, 

provfrågor samt att göra självbedömningar (Slemmen 2013, s. 91).  

Styrdokumenten kopplade till formativ bedömning 

För att elever ska nå ett godkänt betyg i ämnet svenska krävs det att elever ska kunna ge och 

även ta emot respons. Elever ska kunna göra själv- och kamratbedömningar och använda sig 

av det för att utveckla sina egna prestationer (Skolverket 2011, ss. 18, 224, 228). Det ska 

finnas ett samarbete mellan skola, elever och vårdnadshavare för att elevers förutsättningar 

ska kunna förändras och stöttning behöver sättas in. Uppstår det en sådan situation där elevers 

förutsättningar ändras har eleven rätt till att få undervisning efter sitt behov. Det är även 

skolans skyldighet att informera vårdnadshavare om mål, innehåll och arbetsformer då de har 

rätt till inflytande och påverkan. I samarbete med hemmen ska elevers personliga utveckling 

främjas till ansvarstagande medborgare. Skolan ska även stödja hemmen i barnens fostran och 

utveckling (Skolverket 2011, ss. 8-9, 16).  

 

Skolverket (2011) lyfter vid flertal tillfällen att undervisningen ska ha uppgifter som ska lösas 

både enskilt och i samspel med klasskamrater. Elever ska genom undervisning känna tillit till 

sin egen förmåga och lösa uppgifter på ett kreativt sätt och lita på sina idéer. Undervisningen 

ska få elever att känna glädje till skolan, få elever att se sina framsteg och få dem att 

övervinna sina svårigheter. För att elever ska känna detta krävs det att skolan som verksamhet 

prövas, att resultat följs upp och utvärders samt att verksamheten är öppen för nya metoder 

som kan vara bra för vidareutveckling. Det gäller att alla anslutande personer till skolan 

arbetar mot samma mål för att det ska ske på ett fungerande sätt (Skolverket 2011, ss. 10-11, 

13, 222).  

Nyckelstrategier 

Wiliam (2013) lyfter att det går att arbeta med formativ bedömning på många sätt men det 

finns aspekter lärare bör förhålla sig till för att formativ bedömning ska fungera på ett 

effektivt sätt. I planering och undervisning bör lärare ha tre frågor i åtanke: ”Vart ska 

eleven?”, ”Var är eleven just nu?”, ”Hur ska eleven ta sig vidare?”. Lärare bör förutom att ha 

dessa tre frågor i åtanke få elever delaktiga i bedömningsprocessen. Enligt Wiliam (2013) går 

all undervisning ut på tre processer med tre inblandade agenter. De tre agenter som Wiliam 

(2013) lyfter är lärare, elev och kamrat (Wiliam 2013, ss. 60-61). Wiliam och Thompsson 

(2007) framhåller också dessa processer och menar att lärare bör se elever som deltagare i 

processerna då elever och kamrater har en betydande roll för lärandet (Wiliam & Thompsson 

2007, s. 63). Då de tre processerna korsas med de tre agenterna blidas de fem 

nyckelstrategierna som har en betydande roll inom formativ bedömning. Nyckelstrategierna 

kommer här bara nämnas med en kort beskrivning för att sedan sättas i sammanhang i den 

fortsatta bakgrunden. Alla fem nyckelstrategier är viktiga och kommer beröras i denna studie 

men återkopplingen fokuseras det något mer på. De fem nyckelstrategierna är följande: 
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Nyckelstrategi 1: Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål 

 och kriterier för framsteg 

Nyckelstrategi 2: Att ta fram belägg för elevers prestationer 

Nyckelstrategi 3: Att ge feedback som för lärandet framåt 

Nyckelstrategi 4: Aktivera elever som läranderesurser för varandra 

Nyckelstrategi 5: Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande (Wiliam 2013, ss. 67, 87, 

121, 147, 159). 

Generella svårigheter med formativ bedömning 

Något som brukar ses som en nackdel med formativ bedömning är att det tar lång tid att 

genomföra det. Själv- och kamratbedömning tar lång tid då lärare måste gå igenom vad det 

innebär då lärare ofta har mycket ämnesinnehåll som också ska hinnas med. Jönsson (2011) 

skriver att tidigare forskning visat att ämnesinnehåll krymper då lärare arbetar med formativ 

bedömning samtidigt som elevernas prestationer steg i de uppgifter som de gjorde. Jönsson 

(2011) menar att allt tar tid i början innan det blivit en vana. Det finns fler anledningar än 

tidsbrist som hinder för formativ bedömning, nämligen ekonomiska hinder eller 

verksamhetssvårigheter men det största hindret är förmodligen att lärare måste genomföra 

omfattande förändringar, såväl i sätt att undervisa som i att tänka kring undervisning. Lärare 

som vill ta till sig formativ bedömning och arbeta med det kan genom dessa förändringar 

känna sig stressade. För att det ska bli lättare för lärare att ta till sig formativ bedömning 

måste de bli medvetna om vilka arbetssätt som främjar elevers lärande. Tidigare metoder och 

tankesätt som förknippas med sortering som innebär att sortera elever efter betygskategorier 

måste bytas ut mot nya metoder och tankesätt som fokuserar på elevers lärande. Det kan vara 

svårt då det troligtvis kommer bryta mot det traditionella arbetssätt som tidigare känts som 

självklar inom undervisningen (Jönsson 2011, ss. 222-224).  

 

Benett (2011) har skrivit en kritisk artikel om formativ bedömning. Han poängterar att 

formativ bedömning inte är något slutgiltigt betyg utan en process där arbetet anpassas och 

förbättras med tiden. Han menar även att de flesta forskare (till exempel Wiliam) inom 

formativ bedömning ställer sig positiva till bedömningsformen och vill att det ska spridas fort 

och att alla ska arbeta på detta sätt. Benett (2011) menar att lärare ofta hakar på trender som 

kommer och antar att det är bra utan vidare eftertanke. Benett (2011) trycker på att lärare 

måste ställa sig kritiska till ny forskning då det kan låta bra på papper men kanske inte alls 

fungerar i praktiken. Något som han mer lyfter i sin artikel är att för att formativ bedömning 

ska fungera måste teori och praktik gå ihop. För att lärare ska kunna ta till sig formativ 

bedömning på ett bra sätt bör de läsa på vad det faktiskt innebär och sedan prova de nya 

strategierna på sina lektioner. Benett (2011) menar att det kan ta lång tid för lärare att komma 

in i ett nytt arbetssätt, som dessutom ska vara effektivt för elever, då de måste gå ifrån sin 

traditionella undervisning till ett nytt. Som ett förslag menar Benett (2011) att formativ 

bedömning bör stå med i läroplanen med konkreta bedömningsexempel samt 

ämnesövergripande planeringar. Benett (2011) lyfter avslutningsvis att lärare använder 

formativ bedömning som en process för att förbättra elevers prestationer och menar med det 

att arbetssättet formativ bedömning även borde vara en process för verksamma lärare. 

 

Feedback  

Feedback är ett centralt begrepp inom formativ bedömning och kan ses som en process vars 

mål är att ändra nuvarande resultat till väntat resultat (Lundahl 2011, s. 55). Feedback kan 

också ses som respons till elever där lärare beskriver vad eleven gjort och utifrån det 
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vidareutveckla elevers kunskaper. Feedback kan ske muntligt eller skriftligt av både lärare 

och klasskamrater. Då läraren ger elever feedback lyfter läraren vad som saknas, vad som ska 

motiveras eller jämföras. Efter genomförd feedback bör elever få tillfälle att försöka bearbeta 

responsen (Jönsson 2011, ss. 220-221; Minten 2013, s. 48; Wiliam 2013, s. 142). Även Sadler 

(1989) och Wiliam (2009) lyfter vikten av en effektiv feedback och framhåller att feedback 

ska vara explicit. Det ska framgå var elever befinner sig just nu samt hur elever ska göra för 

att ta sig till nästa nivå. Då ser elever gapet mellan de olika nivåerna och kan genom det se 

hur de ska ta sig vidare (Wiliam 2009, s. 19).  

Vägledning 

Det som ovan lyfts är hur lärare på bästa sätt ska få elever att gå från sitt nuvarande läge till 

önskat genom vägledning. Slemmen (2013) diskuterar just vägledning och menar att 

information som lärare får från elevers visade kunskaper bör användas till nivåanpassad 

undervisning. Samma information är även bra för eleverna då de kan se och få förståelse för 

var de befinner sig och om det är på rätt väg mot målet. Får elever den informationen kan de 

lättare anpassa sitt eget lärande. Det som krävs för att det ska fungera är kommunikation och 

samspel mellan lärare och elever i form av samtal, muntlig återkoppling eller skriftlig 

kommentar. En sådan typ av återkoppling är inget värderande eller något som ska fastslås 

utan det är bara till hjälp för att elever ska utveckla sina förmågor och kunskaper. Vägledning 

till elever har ett enda syfte och det är att hjälpa dem att utvecklas. Det är viktigt att lärare har 

en ständigt pågående vägledning för att elever ska veta var de befinner sig i förhållande till 

målen (Slemmen 2013, s. 62). Enligt Wiliam (2013) ska lärare inte se sina elever som talanger 

utan lärare ska få sina elever att utveckla kunskap och nå längre än vad eleverna själva trodde 

var möjligt. Först då elever använder informationen de får utifrån feedbacken av lärare är 

feedbacken formativ, dock måste feedbacken vara förståelig för dem. Lärare kan inte ge 

framåtsträvande feedback som elever inte förstår, för då vet inte elever hur feedbacken ska 

användas till nästa gång. Lärare måste förklara för eleven hur eleven ska göra. Något av det 

viktigaste gällande feedback är att det inte räcker med att veta nuvarande position och målet. 

Lärare måste skapa aktiviteter i klassrummet som hjälper elever att nå målet. Som tidigare 

nämnts är betyg inte något som för elevers lärande framåt och bör på grund av det enligt 

Wiliam (2013) undvikas. Det bör i stället finnas ett system för bedömning i klassrummet som 

stödjer lärande och som informerar om nivåer så att lärare tillsammans med elever och 

föräldrar kan avgöra var eleven befinner sig. Avslutningsvis lyfter Wiliam (2013) tre 

huvudsakliga principer som lärare bör ha i åtanke när de arbetar med feedback. Den första är 

att elever ska få kommentarer i stället för betyg på sina uppgifter. Den andra är att feedbacken 

som ges ska vara fokuserad och inte för lång, kort och fokuserad feedback är det som bäst 

främjar elevers utveckling för lärande. Den tredje principen är att feedbacken ska vara 

relaterad till de mål lärare och elever satt upp tillsammans (Wiliam 2013, ss. 133-137).  

Motivation och nya sammanhang 

Enligt Wiliam (2013) och Slemmen (2013) pratas det i dag mycket om att elever ska sätta sina 

kunskaper i nya sammanhang då det är utvecklande för dem. Därför måste prov konstrueras 

på ett sådant sätt där elever utmanas att få vara kreativa när de besvarar en fråga (Wiliam 

2013, ss. 73, 75-77; Slemmen 2013, s. 96). Enligt Jönsson (2011) är formativa bedömningar 

mer motiverande för eleverna då de kan följa sin utveckling och se sina kunskapsbrister 

samtidigt som eleverna kan se att hårt arbete ger resultat (Jönsson 2011, ss. 232-233). 

Formativ bedömning är gynnsam för både elever och lärare. Elever gynnas då de arbetar mot 

ständig utveckling och lärare gynnas då de genom elevers uppgifter får en bild om repetition 

krävs eller om nästa steg är redo att tas (Jönsson 2011, s 213). Enligt Minten (2013) kan lärare 
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även ta hjälp av sina kollegors metoder för att utveckla sitt sätt att tänka (Minten 2013, ss. 43-

44).  

Vikten av att eleverna är medvetna om mål och kvalitéer 

Jönsson (2011) lyfter att utvärderingsbara mål bör sättas innan ett arbetsområde startar för att 

lärare ska kunna genomföra feedback. Anledningen till att målen ska vara utvärderingsbara 

beror på att de ska specificera förväntningar av vad elever ska kunna göra med sina 

kunskaper. I målet ska det tydligt stå vad som förväntas av eleverna för att sedan jämföra om 

visad kunskap uppnåtts och slutligen utvärdera det. Målet bör inte vara att eleverna ska lära 

sig om berättande text utan det bör istället vara mer specificerat så som att eleverna ska kunna 

delar som ska finnas med i en berättande text så som person- och miljöbeskrivning. För att 

lärare sedan ska bedöma ett sådant mål behövs stöttning i kriterier för att se hur pass väl 

elever uppnått målet. Till denna uppgift bör det tydligt framgå i kriterierna hur person- och 

miljöbeskrivningar skrivs med olika kvalitéer för de olika betygsstegen. Då får eleverna 

konkreta exempel på hur de själva ska skriva, vilket de har som stöttning under sitt eget 

arbete. Genom att lärare arbetar med mål och kriterier med sina elever är det större chans att 

eleverna får förståelse för lärandemål och kriterier samt att de, som Wiliam (2013) uttrycker 

det, blir ägare av sitt eget lärande. Detta innebär att lärare arbetar med nyckelstrategi 1, att 

klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg och 

nyckelstrategi 5, att aktivera elever till att äga sitt eget lärande. Han påpekar även att det är 

viktigt att målen inte är för höga eller för låga då det kan leda till minskad motivation hos 

elever. Lärare och elever kan genensamt skapa nya mål då de redan satta målen är uppfyllda, 

detta för att eleverna inte ska känna sig färdiga med en uppgift utan veta att det går att 

utveckla mer och bli ännu bättre. Elever kan även själva bestämma nya mål utifrån tidigare 

uppgifter från feedback av lärare eller klasskamrater vilket kan öka motivationen hos dem då 

de vet vad de strävar efter (Wiliam 2013, ss. 73, 75-77). Sadler (1989) har skrivit en artikel 

om summativ och formativ bedömning. I artikeln utgår han ifrån brister i teorier som finns 

kring feedback och formativ bedömning i lärmiljöer och jämför dem med observationer av 

lärare då de ger elever bedömningar kring kvalitén på deras arbete. I forskningen 

framkommer det hur viktigt det är att elever får en förståelse gällande vilken kvalité deras 

arbete har. För att elever ska förstå kvalitéer bör de undervisas och få god kunskap om vad 

som är målet och vad som förväntas av dem med arbetet.  För att hjälpa elever att förstå krävs 

det att lärare är med och tolkar samt diskuterar kunskapsmålen i undervisningen. För att få 

elever att förstå olika kvalitéer måste de arbeta med att göra bedömningar som är kopplade 

mot kunskapsmålen på sina egna, men även på sina klasskamraters arbeten. Då elever arbetar 

på detta sätt i kombination med att få feedback av läraren under lärandeprocessen lär sig 

elever att se glappet mellan sin prestation och kunskapsmålet. Enligt Sadler (1989) är detta 

stöttande arbetssätt något som ger elever kunskap om sina egna kvalitéer och om de når det 

uppsatta målet, om inte får de även en kunskap om vad de ska göra för att nå dit (Sadler 1989, 

s. 6). 

Hur feedback bör ges för att bli effektiv 

Det som hittills nämnts om feedback har varit relativt positivt och mest fördelar har lyfts, men 

som i mycket annat finns det två sidor av även detta. Två forskare som använder sig av mer 

kritiska ögon till feedback är Hattie och Timperly (2007) i sin forskning The power of 

feedback. De har analyserat begreppet feedback och vad feedback har för inverkan på 

inlärning och prestation. De kom fram till en modell som visar när feedback bör ges, hur den 

ska ges samt under vilka omständigheter den bör ges. De menar att feedback är utvecklande 

för elever om den görs på rätt sätt. Det är inte mängden feedback som är bra utan det är 

feedback som ska ta elever framåt i sin utvecklig som är det viktiga. De menar att den 



11 

 

kraftfulla effekten som feedback kan åstadkomma sker då den är i ett lärandesammanhang. 

Hattie och Timperly (2007) instämmer med Jönsson (2013b) att elever behöver sin feedback 

men det innebär också att de ska få tid med att bearbeta den, antingen i den gjorda uppgiften 

eller i ett nytt sammanhang (Jönsson 2013b, s. 104). Då får eleverna en mening med att arbeta 

med feedback. De skriver vidare att effektiv feedback måste svara på de tre grundläggande 

frågor som även Jönsson (2013) tidigare påpekat. Lärare och elever måste fundera över vart 

ska jag (vad är målet?), hur når jag målet (hur ska arbetet läggas upp för att nå målet) och vad 

kan jag utveckla (vilka åtgärder ska vidtas för vidareutveckling?). Arbetar lärare och elever 

aktivt mot dessa frågor bli gapet mellan nuvarande läge och målet mindre. Arbetet går då att 

följa stegvis. Enligt Hattie och Timperly (2007) gör lärare ofta felet att de själva utgår ifrån de 

tre frågorna utan att göra eleverna delaktiga i dem. De menar att elever som får vara med och 

reflektera över dessa frågor utvecklar en bättre förståelse för sin egen utveckling. Även 

Jönsson (2013b) lyfter att feedbacken inte blir effektiv om den inte besvarar de tre frågorna 

(Jönsson 2013b, s. 89).  

 

Hattie och Timperly (2007) poängterar att feedback bör ske på olika kunskapsnivåer där 

hänsyn ska tas till uppgifts-, process-, samt metakognitiv nivå. Även Jönsson (2013b) lyfter 

detta och menar att processnivån är grunden i den formativa bedömningen där 

förutsättningarna till förbättring skapas i återkommande uppgifter. Vid uppgiftsnivå får elever 

återkoppling på en specifik uppgift och metakognitionsnivå behövs för att elever själva ska 

kunna tänka och bedöma sina egna prestationer (Jönsson 2013b, s. 104). Vidare lyfter Hattie 

och Timperly (2007) att elever och lärare behöver arbeta med att ge och ta emot feedback då 

det krävs en viss skicklighet för det. För att feedbacken ska främja elevers utveckling behöver 

personen som ger feedback ha en djup förståelse för ämnet. De menar att feedback ska 

användas men att det passar sig mer för vissa uppgifter. Ofta får elever idag feedback i form 

av ett provresultat, alltså summativ bedömning där det visar vad som är rätt eller fel. Det blir 

då endast information till eleven om vad eleven kan och inte kan. Hattie och Timperly (2007) 

menar att lärare måste komma ifrån det sättet och ge feedback som syftar till att föra lärandet 

framåt. Först då spelar feedbacken en viktig roll för elever. Sadler (1989) påpekar att det finns 

en skillnad mellan information och feedback. Om elever inte använder sig av den feedback 

som ges är det endast information. För att det ska få kallas feedback menar Sadler (1989) att 

informationen måste användas. Hattie och Timperly (2007) är dock överens med Jönsson 

(2011) och Lundahl (2011) om att feedback bör vara återkommande för att den ska anses som 

formativ (Jönsson 2011, ss. 219-220, 232-233; Lundahl 2011, s. 55). Avslutningsvis lyfter 

Hattie och Timperly (2007) att feedback inte är lösningen på att elever ska nå toppbetyg, men 

då den används på rätt sätt och på rätt nivå där elever kan utveckla förståelse, engagemang 

och välja strategier kan det leda till att elever behåller sin motivation och troligtvis når en 

högre kunskapsnivå.  

 

I en studie av Elawar och Corno (1985) lyfts olika sätt att ge feedback till elever där den mest 

effektiva visade sig vara att ge konstruktiv kritik. Konstruktiv kritik visade sig fungera till 

elevers olika prestationsnivåer (Elawar & Corno 1985, ss. 168-171). Ett sätt att ge feedback, 

som kanske är den vanligaste i dag, är att sätta ett betyg eller poäng tillsammans med en 

skriftlig kommentar. Det har visat sig att sådan feedback inte för lärandet mer framåt än den 

typen av feedback som endast sätter ett betyg eller poäng som enligt Butler (1988) oftast inte 

för lärandet framåt någonting. Poängsättning som feedback gynnar bara elever som får en bra 

poäng men missgynnar elever som får låga poäng. Att ge elever respons i form av 

kommentarer visade sig i Butlers (1988) undersökning vara det som gav bäst resultat då 

eleverna presterade upp till 30 procent högre från första till andra gången de genomförde 
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likande uppgifter. Eleverna som fått den typ av feedback av läraren var även de som var mest 

intresserade av att arbeta med liknande uppgifter igen (Butler 1988, s. 1). 

Arbetsmetoder inom själv- och kamratbedömning  

Enligt Jönsson (2013a) och Minten (2013) kan det till en början vara svårt för elever att 

bedöma sig själva och då kan en bra inkörsport vara att börja med kamratbedömning. 

Kamratbedömning har en stor roll i formativ bedömning där elever får feedback från sina 

klasskamrater. För att kamratbedömning ska ske på ett lärofyllt sätt bör lärare gå igenom hur 

en kamratbedömning ska gå till. Elever lär sig av varandra och genom att titta på 

klasskamraters arbete kan de se skillnader och likheter i varandras arbeten. Elever ser också 

hur en arbetsuppgift kan lösas på olika sätt där skillnader hjälper till att höja elevernas 

prestationer (Jönsson 2013a, ss. 224-228; Minten 2013, s. 44, 49). Två stjärnor och en 

önskning är ett sätt att introducera men även arbeta med kamratbedömning. Eleven som får 

respons från sina kamrater kan ta till sig det som anses vara bra att vidareutveckla och strunta 

i det som inte upplevs vara till någon hjälp (Wiliam 2013, s.152). Att arbeta men checklistor 

är också ett sätt där lärare kan tillämpa kamratbedömning. Eleverna får checklistor av läraren 

om vad som ska finnas med i till exempel en berättande text. Där efter arbetar eleverna 

individuellt med sin text och när de finner sig färdiga får en klasskamrat se om texten 

innehåller det som checklistan kräver. Finns allt innehåll med så signerar klasskamraten 

texten och först då får texten lämnas in till läraren. Skulle läraren hitta några brister är det upp 

till kamraten att stå till svars. Wiliam (2013) menar att arbeta på detta sätt innebär att eleverna 

tar sitt ansvar för att både skriva bra texter men även att bedöma sina kamraters texter utifrån 

checklistan (Wiliam 2013, ss. 154-155, Slemmen 2013, s. 118). 

 

Enligt Jönsson (2013) är självbedömning en viktig aspekt i formativ bedömning. För att 

självbedömning ska fungera måste elever få undervisning i hur de bedömer sig själva, detta 

för att lärare vill att elever senare på egen hand ska kunna se om de är på rätt spår eller om de 

hamnat fel kan finna en lösning på det. Det handlar om att elever ska kunna reglera sitt eget 

lärande. Enligt Minten (2013) hjälper självbedömning elever att reflektera över sitt arbete och 

de kan genom det se hur resultatet stämmer överens med kunskapskraven för att antingen 

revidera sitt arbete eller övar mer. Minten (2013) framhåller att självbedömning är något som 

förstärker det egna lärandet. Självbedömning ger elever ökade möjligheter att känneteckna 

olika kvalitéer. Vidare ger Minten (2013) exempel på en självbedömningsmetod i form av 

”exit-ticket”. ”Exit-ticket” används oftast i slutet av en lektion där elever får skriva ner vad de 

lärt sig eller något utvalt moment. Varför elever gör detta beror på att de själva kan reflektera 

över vad de lärt sig (Minten 2013, s. 47).  

 

Ett sätt som lärare kan använda sig av där elever får träna på både själv- och 

kamratbedömning är att visa modelltexter som är kopplade till olika betygsnivåer. Av det får 

elever konkreta exempel över vad som krävs för ett visst betyg. Utifrån modelltexterna kan 

eleverna jämföra dem med sin egen text och genom det plocka fram egna styrkor och 

svagheter, vilket är en bra start för självbedömning (Jönsson 2013a, ss. 224-228; Minten 

2013, ss. 48-50). Elever bör enligt Jönsson (2013b) arbeta med mål och kriterier på sina egna 

eller kamraters arbeten då endast feedback och förslag av lärare kan leda till osjälvständighet. 

Feedback från lärare kan tendera att bli monologisk vilket kan göra den oförståelig. Då kan 

det vara bättre med kamratrespons eftersom elever pratar med varandra på ett annat sätt än 

vad lärare gör. Det kan då bli lättare för vissa elever att ta till sig mål och kriterier då de 

förklaras på ett enklare sätt av klasskamraten (Jönsson 2013b, s. 109). Enligt Minten (2013) 

kan det vara jobbigt för elever att erkänna för lärare att de inte förstår för att de är rädda att 

det skulle sänka deras betyg (Minten 2013, s. 47). Wiliam (2013) framhäver i sin forskning att 
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elever som han själv intervjuat uttryckt att de hellre föredrar hjälp av sina kamrater då de 

tycker att lärare ibland pratar ett underligt språk. På så vis kan elevhandledning under vissa 

förhållanden vara mer effektivt än individuell handledning från en lärare (Wiliam 2013, s. 

148). 

Svårigheter med kamratrespons 

Tidigare berättades det om feedbackens betydelse för elever. Trots att feedback oftast är bra 

finns det svårigheter även med det. Minten (2013) skriver i Skolverkets publikation Forskning 

för klassrummet: vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken om att 

kamratrespons i många fall kan kännas jobbig för elever. Är en elev ny i klassen kan det vara 

jobbigt att arbeta med kamratrespons för att inflytande av kamrater är viktigt för elevers 

utveckling men då det som ny kan vara svårt för en elev att uttrycka sig. Innan en lärare börjar 

med kamratrespons är det viktigt att en ny elev i klassen har en kamrat. Elever som har 

kamrater har en ökad chans att lyckas med skolarbete. En annan negativ aspekt med 

kamratbedömning är om en elev tvingas gå om en klass då eleven kan känna sig utanför och 

vara osäker i sin roll i klassrummet (Minten2013, ss. 64-65). Enligt Lundahl (2011) främjar 

inte feedback elever då den är belönande, bestraffande eller endast består av beröm. Detta för 

att den typ av feedback inte ger något framåtstävande (Lundahl 2011, s. 56). Minten (2013) 

poängterar dock att elever måste lära sig hur själv- och kamratbedömning bör gå till och hur 

det fungerar då det inte är något som de kan direkt. Eleverna måste få öva på hur de ska göra 

då det annars är läraren som bedömer. Grunden till att bedömningen ska fungera på ett korrekt 

sätt är enligt Minten (2013) ett bra klassrumsklimat (Minten 2013, s. 49). 

Matrisarbete 

Jönsson (2013a) skriver att matriser är ett bra hjälpmedel i formativ bedömning där lärare kan 

se var elever befinner sig och hur de ska utvecklas i förhållande till målen. Att formativt 

bedöma utifrån matriser är ett sätt att se visad kunskap samt vad som kan förbättras i stället 

för att titta i ett facit där det endast framgår om en uppgift är rätt eller fel, alltså summativ 

bedömning. Genom att arbeta med matriser kan lärare få en uppfattning om hur klassen klarar 

av en uppgift och utifrån det antingen planera om och förtydliga eller arbeta vidare på det sätt 

som var planerat från början. Vidare poängterar Jönsson (2013a) att det vid matrisarbete är det 

viktigt att lärare har förståelse för att det inte är matriser i sig som höjer elevers prestationer, 

utan det är hur matrisen är konstruerad och hur den används som spelar en avgörande roll i 

elevers utveckling (Jönsson 2013a, s. 220-221). Under nyckelstrategi 1, som handlar om att 

klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg är matrisarbete 

något som Wiliam (2013) lyfter som ett bra verktyg för både lärare och elever. Matriser är bra 

i många sammanhang och när det kommer till bedömning är matriser till fördel då elever kan 

få en tydlig bild av vad som krävs för ett visst betyg. Bedömningsmatriser är enligt Wiliam 

(2013) att föredra då lärare och elever kan diskutera vad de innebär vilket i sin tur kan hjälpa 

elever i sin självbedömning (Wiliam 2013, s. 74). Matrisarbete fungerar för både själv- och 

kamratbedömning och är enligt Jönsson (2013a) en lärandeaktivitet där elever lär sig att förstå 

matriser. Matrisarbete är ett bra tillfälle att träna på både själv- och kamratbedömning där 

eleverna får möjlighet att uttrycka sig på ett valfritt sätt men ändå formulera sig så att 

kriterierna i matrisen framkomer (Jönsson 2013a, ss. 224-228; Minten 2013, s. 44, 49). För att 

matriserna ska fungera på ett korrekt sätt är det viktigt att lärare gör arbetsuppgifter som är 

kopplade till matrisen för att elever genom det får konkreta exempel utifrån kriterier. (Jönsson 

2011, ss. 213, 219-220, Jönsson 2013a, ss. 218, 224). Enligt Jönsson (2011) kan inte lärare 

dela ut matriser och gå igenom den muntligt och sedan tro att det eleverna ska förstå och 

komma ihåg kriterierna för målet. I stället bör lärare gå igenom matrisen noggrant, diskutera 

den samt visa exempel på de olika betygskriterierna. Matrisarbetet bör också vara upprepande 
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eftersom repetition leder till att eleverna lär sig bättre. Ges elever möjlighet att arbeta med 

matriser kan de själva se var de befinner sig och vad som krävs för att de ska kunna utvecklas 

(Jönsson 2011, s. 220). En matris bör vara analytisk samt bestå av olika kvalitetsnivåer. En 

analytisk matris fokuserar på separata delar och bedömer varje del för sig. Det finns även 

holistiska matriser och där fokuserar läraren på helheten. Holistiska bedömningar går oftast 

fortare att göra och de används oftast vid komplexa uppgifter så som uppsatser eller liknande. 

Jönsson (2013) menar dock att analytiska matriser är att föredra då holistiska matriser kan 

leda till att lärare förbiser styrkor och svagheter och att analytiska matriser ger en mer 

detaljerad återkoppling till eleverna (Jönsson 2011, s. 221).  

Litteratur och källkritik 

Till en början var det svårt att veta vad jag skulle använda mig av för sökord för att hitta 

relevant fakta till studien. Först fokuserades det endast på nyckelstrategierna men omfånget 

hade då blivit för stort och därför fattades beslutet att fokusera extra på feedback. 

Frågeställningarna skrevs om och då uppkom även lämpliga sökord. Litteratur till studiens 

bakgrundskapitel hittades genom att söka på forskning kring formativ bedömning, 

nyckelstrategier och feedback. Därifrån återkom forskares namn vid ett flertal tillfällen vilket 

resulterade i att en sökning sedan kunde göras på specifika forskare så som Wiliam, Lundahl 

och Jönsson. Dessa är kända namn inom pedagogik och formativ bedömning som även lyfts 

under föreläsningar på Högskolan i Borås. Wiliam uppfattades som den största inom området 

då det fanns mycket artiklar och litteratur av honom och Lundahl uppfattades som den största 

svenska forskaren inom samma område. Utöver det har sökningar breddats genom att se över 

annan forskning om formativ bedömning och därigenom har det hittats relevant forskning till 

denna studie. Eftersom ovan nämnda namn uppfattats som stora var det annan forskning som 

valdes bort. Artiklar och litteratur som inte haft en vetenskaplig grund valdes bort då den inte 

bedömdes vara pålitlig. Formativ bedömning har en mängd forskningsstöd bakom sig, äldre 

som ny. Äldre men fortfarande relevant forskning har blandats med modernare forskning för 

att bredda innehållet och göra det så pålitligt som möjligt. Sadlers forskning är ett exempel på 

äldre forskning som används i studien. En fördel med att blanda äldre forskning med ny är att 

de kan styrka varandra även att det gått en tid. Den mesta forskningen som ligger till grund 

för studiens bakgrundskapitel ställer sig positiv till formativ bedömning, därav gjordes valet 

att hitta forskning som ställt sig kritisk till området. De kritiska forskarna är även de kända 

namn inom området vilket resulterade i att beslut togs att även dessa källor var pålitliga. 
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TEORETISK RAM 
Denna studies teoretiska ram utgår från Vygotskys tankar om utveckling, lärande och språk 

som i dag kan kopplas samman i det sociokulturella perspektivet. Mediering är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet och omfattar termerna hantverk och redskap 

som används för att människor ska förstå och agera i omvärlden (Säljö 2014, s.20; Vygotsky 

1978, ss. 19-20). I dag används verktyg och redskap för att underlätta människors 

begränsningar på samma sätt som de tidigare gjort men i en mer utvecklad form. För att 

förtydliga detta så började bönderna med att plöja och så för hand, sedan tog de hjälp av 

tillexempel hästar eller oxar och i dag är traktorn ett hjälpmedel som underlättar. Det 

viktigaste redskapet för utveckling är enligt Vygotsky språket. Erfarenheter kring problem 

kan delas genom språket då människor kan ge varandra råd och tips. Råd och tips som senare 

i livet testas och används men även analyseras efter genomförd handling som i sin tur kan 

leda till nya tankar som för utvecklingen framåt. Här visas tydligt hur kommunikation och 

samspel mellan människor för utvecklingen framåt. Förutom samspel mellan människor är 

miljön viktig för utvecklingen. Detta kan tolkas som att människor inte kan lära om de inte lär 

av varandra och har en miljö (Säljö 2014, ss. 20-22, 128; Vygotsky 1978, ss. 19-21).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är en term särskilt viktig, nämligen närmsta proximala 

utvecklingszonen. Enligt Vygotsky (1978) innebär detta att människan är under ständig 

utveckling där den just nu visade kunskapen inte är avgörande utan hänsyn ska tas till 

potentialen som finns för att på ett mer utvecklat sätt förstå och agera. För att koppla detta till 

skolans värld behöver elever stöttning och vägledning av sin lärare eller en mer kunnig 

klasskamrat för att nå nästa utvecklingszon. Vygotsky (1978) förklarar utvecklingszon som ett 

astånd mellan vad människan på egen hand klarar utan redskap och hjälp och vad stöttning 

och samspel mellan individer kan leda till. En elev som fastnat med en uppgift kan med lite 

stöttning och vägledning lösa en uppgift. Det innebär dock inte att svaret ska ges utan 

ledtrådar som hjälper eleven att finna lösningen ska vara vägledningen där eleven fortsätts att 

bli utmanad (Vygotsky 1978, ss. 84-88, 90-91; Smidt, 2010, ss.117-119).  

 

När lärare ger denna typ av stöttning kallas det för scaffolding (byggnadsställning) inom det 

sociokulturella perspektivet. När en elev är i en ny utvecklingszon behöver läraren stötta mer i 

början men detta avtar mer under arbetets gång och när eleven är på väg in i nästa 

utveklingszon behöver läraren inte stötta på samma sätt. Det har även visat sig att mycket 

stöttning av lärare i början leder till ett större eget ansvar över sitt lärande hos elever (Säljö 

2012, s. 194; Säljö 2014, ss. 120-123). För elever kan det vara lätt att följa med i lärares 

resonemang, de förstår vad läraren vill att de ska genomföra, men det är inte alltid en 

självklarhet när elever sedan på egen hand ska genomföra det som förväntas. Det är i ett 

sådant läge det blir tydligare om hur viktigt det är att lärare stöttar eleverna genom alla led för 

att nå det slutgiltiga målet (Säljö 2014, s. 121). Enligt Säljö (2012) är det sociala samspelet 

viktigt för lärande. Lärare bör se varje elev som sin egen där alla får den stöttning de behöver 

för att nå kunskapskraven (Säljö 2012, s. 194). 

 

Strömqvist (2007) håller med Vygotsky (2001) om att samspel är något av det viktigaste för 

lärande. Samspel i skolan kan ske på fler olika sätt men något de lyfter är samspelet som blir 

vid responsgivning som kan arbetas med i alla ämnen och ges från både lärare och 

klasskamrater. Responsen är till för att hjälpa elever att ta sig vidare och utveckla en uppgift 

till det bättre. Närmsta proximala utvecklingszon, scaffolding och respons är viktiga 

beståndsdelar i den formativa bedömningen som hela tiden för lärandet framåt (Vygotsky 

1978, ss. 84-88, 90-91). Det sociokulturella synsättet har fått en viktig del och påverkan i 

denna studie då mycket handlar om just språk, stöttning och utvecklingszon. Gemensamt för 
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formativ bedömning och det sociokulturella perspektivet är att samspel är avgörande för 

vidareutveckling. Det kan tolkas att det handlar om samspel mellan såväl lärare och elever, 

som elever emellan (Slemmen 2013, s. 62; Säljö 2014, ss. 20-22, 128; Vygotsky 1978, ss. 19-

21). Eftersom språk är en viktig del kan det tolkas hur lärare använder språket i sin 

undervisning. Ovan nämns det hur viktigt det är att elever förstår vad lärare säger eller skriver 

för att de ska kunna ta till sig och bearbeta sitt arbete. Det handlar alltså om ett anpassat språk 

i såväl feedback som matriser (Wiliam 2013, ss. 133-137). Genom det får eleverna en 

stöttning som tar dem vidare till närmsta utvecklingszon som båda är delar i formativ 

bedömning och i det sociokulturella perspektivet. Som ovan nämns har lärare som uppgift att 

komma med svårare utmaningar i nya sammanhang samtidigt som de måste stötta elever för 

vidareutveckling (Jönsson 2013b, s. 104). Genom att använda de ”sociokulturella glasögonen” 

kan paralleller dras till den formativa bedömningen och det är något som kommer tydliggöras 

i analysen och bearbetningen. Fokus kommer alltså att vara utifrån det sociokulturella 

perspektivet på språk, stöttning och närmsta utvecklingszon.  

 

Då studien har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet finns det en rad saker som studien 

missar. En sådan sak skulle kunna vara genusskillnader. Hade studien utgått ifrån ett 

genusperspektiv hade troligtvis resultatet varit annorlunda och det hade kunnat ses om 

bedömning och feedback ser olika ut beroende på om det är en flicka eller pojke som är 

mottagare. Eftersom samspel och miljö är avgörande för att lärande ska ske inom det 

sociokulturella perspektivet kan det tolkas som att det missas hur den enskilda individen lär 

som hade kunnat visas ur ett annat perspektiv. Andra perspektiv med en annan syn på lärande 

valdes bort eftersom det sociokulturella perspektivet var mest lämpligt för studien.  
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METOD 
Metodkapitlet kommer till större delen beröra teoretiska grunder till de val som gjorts under 

arbetets gång. Hur studien genomförts kommer att presenteras mer ingående under rubriken 

genomförande.  

Kvalitativ metod 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) bygger kvalitativ metod, som i denna studie är en intervju, 

på ”orddata” och kan förklaras som att forskaren till skillnad från enkäter med skalor, får ett 

resultat i utifrån uppfattningar ur verkligheten och beskriver dessa med ord. Verkligheten som 

forskaren refererar till i den kvalitativa metoden är utifrån anteckningar från intervjuer, 

händelser eller sociala samspel som observerats eller vardagliga samtal som spelats in (Fejes 

& Thornberg 2009, ss. 18-19). Varför kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer 

valdes till denna studie berodde på att det passade bäst in på studiens syfte där informanterna 

skulle ha möjlighet att ge välutvecklade svar med exempel och känna en viss frihet i de öppna 

frågorna som ställdes. Studien hade gått att genomföra med hjälp av en kvantitativ metod i 

form av enkäter men detta valdes bort för att ett personligt möte med samtal upplevdes kunna 

ge mer utförliga svar och ett mer intressant innehåll. En annan anledning till att kvantitativ 

metod valdes bort var för att informanterna kan behöva förtydliganden av frågor vilket inte är 

möjligt vid enkäter samt att följdfrågor inte kan ställas av forskaren om så skulle behövas. 

Alla frågor passar inte att ha med i enkäter och vissa följdfrågor som uppkommer i en intervju 

skulle eventuellt kännas som onödiga i en enkät vilket kan leda till att viktig information faller 

bort (Bryman 2011, ss. 229-230).  

 

I studien används datainsamlingsverktyget intervjuer med öppna frågor där förhoppningar är 

att deltagarna ges möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor. Öppna frågor i 

intervjun valdes för att de förhoppningsvis gav mer välutvecklade svar än vad ja- och nej-

frågor skulle ha gjort. Under intervjuerna uppmärksammandes hummanden och pauser och 

tillsammans med materialet från intervjuerna tolkades detta. Intervjuerna transkriberades 

vilket innebär att det blev en text som sedan tolkades. Intervjuutskrifter är en form av 

texttolkning vilket grundar sig i hermeneutiken. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet 

med texttolkning inom hermeneutiken är att få en förståelse av meningen i en text. 

Hermeneutiken är på så vis en tolkningslära där forskaren vill nå förståelse. Tolkningen byggs 

på forskarens förförståelse där erfarenheter blandas med vetenskapliga teorier. Inom 

hermeneutiken söks det inte efter en absolut sanning utan det handlar om förståelse och 

tolkning. Förförståelse eller fördomar bör inte inkluderas i tolkningar då de kan påverka 

resultatet. Detta kan tolkas som att forskaren bör förhålla sig neutralt till materialet som 

tolkas. Då förståelse skulle nås lästes intervjuutskrifterna noggrant för att inte förförståelsen 

som fanns skulle ta för stor plats och påverka vad som faktiskt hade sagts och skrivits ned. 

Undersökningen kan beroende på vem det är som forskar samt vilka perspektiv forskaren 

utgår ifrån ge olika kunskap (Thurén 2007, ss. 94-103; Kvale & Brinkmann 2009, ss. 66, 227-

228, 335). Vidare lyfter Kvale och Brinkmann (2009) att tolkningen utifrån den 

hermeneutiska kunskapssynen är en process som ständigt pågår mellan texters helhet och 

texters delar, vilka benämns som den hermeneutiska cirkeln. Intervjuutskrifterna bearbetades i 

sin helhet men även i olika delar för att skapa en djupare förståelse. Då bearbetningen var klar 

analyserades och tolkades intervjuutskrifterna. Detta är delar som ingår i den hermeneutiska 

cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln är en ständigt pågående process vilket innebär att forskare 

kan nå djupare mening i sina undersökningar. Först när forskare fått fram ett godtagbart 

resultat som väver samman texten med sammanhang som inte kan opponeras med hjälp av 
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logiska förklaringar avslutas en text. För att en forskare ska kunna tolka information som ges 

måste forskaren vara insatt i studiens ämne (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 66, 226). 

Intervju som verktyg 

För att få in datainsamling till studien har intervjuformen semistrukturerade intervju använts. 

Den semistrukturerade intervjun genomfördes och utgick ifrån en intervjuguide. I 

intervjuguiden är frågorna fokuserade på ett visst område men de är bara där som stöd och 

behöver inte ställas i den ordning som det står. Det kan tolkas som en fördel beroende på vad 

informanterna svarar. Frågorna i en semistrukturerad intervju är öppna och det är tillåtet att 

ställa följdfrågor som inte står med i intervjuguiden om ett förtydligande eller djupare svar 

önskas (Bryman 2011, s. 415; Kihlström 2007, s. 49). Enligt Bryman (2011) finns det både 

för- och nackdelar med öppna frågor. Öppna frågor används i studien då de passar bra för nya 

forskningsområden där informanten svara oväntat vilket kan ge ny förståelse och nya 

perspektiv. Nackdeler kan tolkas som att intervjuer med öppna frågor kan ta lång tid att 

genomföra vilket i sin tur innebär att koda svaren och hitta teman i sin tur tar lång tid. 

Kodningen av samma svar kan bli olika beroende på hur forskare tolkar dem. En annan 

nackdel med öppna frågor är att transkriberingen kan ta lång tid då svaren ofta är långa och 

välutvecklade (Bryman 2011, ss. 243-244).  

 

För att få informanten på rätt spår i den semistrukturerade intervjun börjar den ofta med ett 

tydligt fokus på det specifika område forskaren vill undersöka. Även att forskaren leder in 

informanten på rätt tema får informanten svara fritt på frågorna. För att jämförelser ska gå att 

göra mellan informanters svar behövs en viss struktur i genomförandet av intervjuer (Bryman 

2011, ss. 413, 416). Det är vanligt att ljudupptagning sker vid semistrukturerade intervjuer. 

Detta för att forskaren då helt kan fokusera på informanten och svaren som ges. Informanter 

uppskattar förmodligen att bli lyssnade på och då forskaren kan lägga full fokus på att lyssna 

på informanten kan följdfrågor ställas med inlevelse och intresse. En fördel med att använda 

sig av ljudupptagning är att ljudupptagningen fångar upp viktiga aspekter som kan påverka 

resultatet. Informantens tornfall och ord samt pauser och tveksamheter sparas utan att 

forskaren behöver föra anteckningar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 194). Bryman (2011) 

menar att det kan vara svårt för forskare att inte föra anteckningar under intervjuer samtidigt 

som han menar att det är bättre att undvika anteckningsarbetet för både informant och 

forskare då forskare kan uppfattas som ointresserad av informantens svar då fokus ligger på 

att skriva anteckningar i stället för att intresserat lyssna på informanten. Vidare skriver 

Bryman (2011) om att informanter inför en intervju kan vara nervösa, oroliga eller har mycket 

att berätta, vilket innebär att semistrukturerade intervjuer kan ta olika lång tid, vilket både 

forskare och informant bör ha i åtanke innan intervjun startar (Bryman 2011, s. 428). För att ta 

hänsyn till detta fick informanterna i studien information om att tiden kunde variera beroende 

på hur mycket de ville dela med sig av.  

 

Studiens intervjuguide har inspirerats av redan befintliga intervjuguider (Svensson 2012, 

Olander & Orevad 2011). Detta för att intervjufrågorna stämde något överens med denna 

studies syfte. Intervjufrågorna omformulerades dock för att de bättre skulle stämma överens 

med denna studie och nya följdfrågor har gjorts eller omarbetats. De två redan utformade 

intervjuguiderna bidrog med inspiration till studiens intervjuguide som ledde till nya idéer och 

formuleringar. Intervjuguiden av Olander och Orevad (2011) fokuserade mycket på 

bedömning över lag samt formativ bedömning medan intervjuguiden av Svensson (2012) 

sökte konkreta exempel. Anledningen till att dessa två intervjuguider användes som 

inspiration var för att det i en ny intervjuguide gick det att få med den formativa bedömningen 

samtidigt som konkreta exempel skulle kunna lämnas. Genom att använda sig av 
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intervjuguider som redan är konstruerade kan jämförelser göras mellan studierna för att se om 

någon förändring skett över tid (Bryman 2011, ss. 259, 261). Under nästa kapitel kommer det 

att synliggöras hur studien är genomförd.  

Urval 

Då denna studie handlar om formativ bedömning i ämnet svenska föll det sig naturligt att 

intervjua yrkesverksamma svensklärare i årskurserna 4-6. Deltagarna i studien har arbetat 

mellan 4-25 år som bland annat lärare i ämnet svenska och är därför relevanta för studiens 

syfte vilket betyder att studien har ett målinriktat urval (Bryman 2011, s. 434). Anledningen 

till att det endast är svensklärare som deltagit i studien beror på att studien endast fokuserar på 

ämnet svenska. Hade studien fokuserat på fler ämnen eller något annat så som naturvetenskap 

eller matematik hade troligtvis valet av lärare sett annorlunda ut. Detta för att lärare inom ett 

visst ämne har samma grund att luta sig tillbaka på då de borde ha god kunskap om ämnets 

centrala innehåll och kan dela med sig av sin ämnesdidaktiska kompetens. Om studien varit 

av större karaktär hade det gått att utgå ifrån fler än ett ämne men i denna studie valdes det att 

endast fokusera på ämnet svenska då det passade till studiens omfång. 

 

Svensklärare som deltagit i studien är lärare som varit på skolor där verksamhetsförlagd 

utbildning och fältdagar genomförts. Innan deltagarna tackat ja till att medverka i studien 

skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut via mail. Studiens urvalspersoner valdes utifrån 

bekvämlighetsurval som delvis innebär att forskare har någon personlig relation med 

urvalspersonerna (Bryman 2011, s. 433). Det är dock viktigt att förhålla sig professionellt och 

inte blanda in de privata relationerna. Det bör dock vara en god kontakt mellan informant och 

forskare men kontakten mellan parterna är inte väsentlig för forskaren utan det är endast 

informationen som ges som är av vikt (Lantz 1993, s. 115). Anledningen till detta urval var att 

lärare fanns till hands och själva erbjudit sig att ställa upp i studien vilket underlättade då det 

kan vara svårt att skapa nya kontakter med lärare för att sedan få tillfälle att genomföra en 

intervju (Bryman 2011, s. 433). Eftersom urvalspersonerna och forskare hade en form av 

privat relation kan det ifrågasättas om urvalspersonerna verkligen ville delta i studien eller om 

de ställde upp för att de ville vara snälla. Det kan också ifrågasättas om urvalspersonerna 

svarade ärligt eller om de svarade vad de trodde forskaren ville höra. Trots att det fanns en 

risk gjordes ändå bedömningen att urvalspersonerna skulle ta avstånd från de privata 

relationerna och förhålla sig professionellt genom att svara ärligt på intervjufrågorna. 

 

Undersökningen har genomförts på tre olika skolor med fem verksamma svensklärare. 

Lärarna i studien benämns som lärare A, B, C, D och E. Lärare A undervisar i en årskurs 4, 

lärare B i en årskurs 5, lärare C i en årskurs 5, lärare D i en årskurs 5 och lärare E i en årskurs 

6.  

Genomförande 

Följande kapitel handlar om studiens genomförande. Inledningsvis lyfts hur studien tagit 

hänsyn till de etiska principerna när intervjuer genomförts. Efter etikavsnittet kommer det sig 

naturligt att lyfta hur intervjuerna genomförts för att sedan avsluta kapitlet med analys och 

bearbetning samt en förklaring gällande studiens reliabilitet och validitet.  

Etik 

Inom forskning finns det etiska principer att förhålla sig till som denna studie tagit hänsyn till. 

De etiska principerna är informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). Eftersom studien förhåller sig till 



20 

 

dessa krav föll det sig naturligt att informanterna skulle få vetskap om dem samt information 

om studien och dess syfte via ett missivbrev (se bilaga 1). Informanterna fick vetskap om 

informationskravet då information om frivilligt deltagande samt att medverkan kan avbrytas 

när som lämnades. Denna information gavs för att informanterna inte skulle känna sig 

tvingade att delta. Innan informanterna tackat ja till att medverka i studien fick de även 

information om studiens syfte samt att de svar som informanterna gav skulle bli en del av 

studiens resultat. Den informationen fick informanterna för att de skulle få en förståelse för 

studien och vad intervjufrågorna skulle rikta in sig mot. Anledningen till att informanterna 

fick information om studiens syfte berodde på att de skulle få tid att fundera på vad de ville 

dela med sig av och inte, just för att det skulle bli något som andra kan ta del av i studiens 

resultat. Eftersom information som deltagarna gav bara används i studien förhåller sig studien 

till nyttjandekravet. Detta informerades för att informanterna skulle känna sig trygga i att det 

som sas endast skulle användas i studien. Informanterna i studien fick vetskap om att de 

förblev anonyma och att ingen personlig information skulle komma att spridas till obehöriga. 

Det kommer inte framgå vilken skola informanterna är verksamma i vilket 

konfidentialitetskravet kräver. Studien har tagit hänsyn till samtyckeskravet då intervjuerna 

har genomförts i samtycke med deltagarna. Deltagarna i studien blev informerade om de 

etiska principerna via ett missivbrev (se bilaga 1) samt en muntlig genomgång innan intervjun 

påbörjades (Hemerén 2011, ss. 66-67). Informationen som deltagarna i studien fick till sig via 

missivbrevet var tydlig och kortfattad för att det inte skulle bli för mycket information att ta 

in. Varför valet gjordes att hålla informationen kort var för att informanterna inte skulle bli 

styrda på ett sätt som skulle kunna påverka studiens resultat. Något som börs ha i åtanke är 

trots att informationen hölls kort i missivbrevet kan den informationen ändå påverka 

informanterna på ett eller annat sätt. Informationen som gavs till informanterna i studien 

gjordes för att informanterna skulle få en förförståelse för studien samt vilka rättigheter de har 

vid deltagande i studien.  

Genomförande av intervjuer  

Först skrevs ett missivbrev och efter det skrevs en intervjuguide (se bilaga 2) som riktades 

mot och anpassades efter svensklärare där frågorna hade fokus på formativ bedömning som 

helhet. Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotstudie för att se om intervjufrågorna var 

lämpliga eller om missförstånd kunde riskera att uppstå vid intervjutillfället. Enligt Bryman 

(2011) genomförs en pilotstudie av forskare innan en studie påbörjas för att forskaren ska ha 

möjlighet att reflektera över hur intervjufrågor och enkäter är utformade. I en pilotstudie kan 

det framkomma att frågor kan tas bort eller omformuleras. En pilotstudie kan även visa om 

den tänkta studien är genomförbar. Pilotstudien visade att frågor behövde formuleras om och 

hur viktigt det var att informanten skulle ges längre tid att reflektera över en fråga innan 

eventuell följdfråga ställdes. Intervjumallen reviderades och missivbrev med en kort 

beskrivning om studiens syfte skickades ut till lärare. Några av lärarna som deltagit i studien 

kontaktades via telefon och andra via mail. Alla fick dock missivbrevet skickat till sig via 

mail.  

 

Ljudupptagning togs med hjälp av en diktafon under intervjuerna för att informanternas egna 

ord senare skulle transkriberas och analyseras. Med hjälp av diktafonen gick ingen 

information förlorad. Vidare skriver Bryman (2011) att informanter ska få information om 

studiens syfte innan intervjuer påbörjas. Det är krav på att de ska få informationen skriftligt 

men det är till stor fördel om informationen framförs både skriftligt och muntligt. 

Anledningen till att information ska framföras till informanter är att de ska vara förberedda att 

en forskare inom en snar framtid kommer kontakta dem. I studien fick informanterna till sig 

informationen både skriftligt via ett missivbrev och muntligt innan intervjuerna påbörjades. 



21 

 

Bryman (2011) poängterar dock att det är viktigt att den skriftliga och den muntliga 

informationen stämmer överens med varandra då det i annat fall kan vara förvirrande för 

informanten. För att informanten skulle känna sig bekväm i intervjusituationen börjare 

intervjun med inledande frågor. Alla intervjuer genomfördes enskilt i klassrum eller grupprum 

för att i största mån undvika störande moment. Transkribering av intervjuer genomfördes från 

första till sista intervjutillfället. Anledningen till att informationen transkriberades var för att 

det på ett lättare sätt skulle gå att analysera informationen som informanten gett. Allt som 

sades transkriberades för att missförstånd skulle undvikas. Bryman (2011) lyfter att det är en 

fördel att transkribera allt då det annars kan påverka det slutgiltiga resultatet (Bryman 2011, 

ss.212, 248, 259-260, 420, 428). Bryman (2011) menar att ett vanligt förekommande problem 

i kvalitativa studier är oklarheter i vad forskaren gjort för att dra sina slutsatser (Bryman 2011, 

s. 370). För att denna studie ska motverka dessa oklarheter kommer följande kapitel redogöra 

hur insamlad data analyserats.   

Analys/bearbetning  

En kvalitativ analys gjordes utifrån de transkriberade intervjuerna och studiens teoretiska ram. 

Studiens material har öppet kodats och brutits ned. För att insamlad data ska kunna 

kategoriseras behöver data först undersökas, sedan likställas samt göras begriplig. Det 

transkriberade materialet lästes igenom för att en övergripande bild skulle uppfattas. I det 

nedskrivna materialet hittades betydelsebärande ord efter noggrann läsning med anledning av 

att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Irrelevant material togs bort för att det 

skulle förenkla analysarbetet. Bedömningen för vad som var irrelevant var information som 

inte besvarade studiens syfte och frågeställningar. Analysarbetet är förutsättningen för att 

koppla samman de betydelsebärande orden med syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann 2009, ss. 219-235). Koderna i studien hittades och markerades med olika 

färgpennor då informanternas uttalanden svarade på någon frågeställning. Ett kodord som 

uppfattades som relevant men som inte var en del av studiens frågeställningar eller teoretiska 

ram var tid. Tid var något som var återkommande i intervjuerna i samband med arbetet kring 

formativ bedömning. I analysen vid kodningen fokuserades det på att hitta likheter och 

skillnader i lärarnas arbetssätt kring formativ bedömning. Koder av samma sort fördes 

samman där materialet på nytt organiserades för att på bästa sätt svara på studiens syfte och 

frågeställningar. För att veta vilken frågeställning som besvarats antecknades det i 

marginalen. De uttalanden som sattes samman skrevs ner för att det då kunde påvisa om lärare 

var överens eller om det fanns skillnader i uppfattningen kring formativ bedömning. De olika 

färgmarkerade uttalandena bearbetades, jämfördes och lades ihop vilket så småningom 

resulterade i kategorier. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter olika metoder som ingår i ett 

analysarbete där en av dem är kategorisering (Kvale & Brinkmann 2009, s. 219). 

Kategoriseringen gjordes utifrån studiens frågeställningar som sedan med hjälp av den 

teoretiska ramen kunde identifiera olika kodord så som exempelvis utvecklingszon, feedback 

och tid.  

 

Analysen har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv och tolkats hermeneutiskt. 

Resultatdelen skrevs utifrån studiens frågeställningar där det bearbetade och analyserade 

materialet passade in utifrån kodorden. I resultatdelen har citat omformulerats till en löpande 

text då endast uppradning av citat kan bli svårare att förstå. Citat som uppfattats bärande 

citerades ordagrant för att ge den löpande texten mer tyngd. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) ska det finnas en balans mellan citat och löpande text just på grund av förståelsen. 

Balansen är viktig då för mycket citat alltså kan innebära oförståelse och för lite citat kan ge 

en känsla av otrovärdighet (Patel & Davidsson 2003, s.120). För att undvika båda delar av 
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risker har målet i denna studie varit att hitta balansen och ge den löpande texten en tyngd och 

trovärdighet med hjälp av citaten.   

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om att en studie av andra forskare i senare skede skulle visa samma 

resultat som denna. I denna intervju ökar reliabiliteten då intervjun består av öppna frågor där 

informanterna svarar fritt. För att ingen information skulle gå förlorad transkriberades 

intervjuerna ordagrant. Något som dock bör tas hänsyn till är att informanter kan ändra sina 

svar eller svara olika till forskare (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Denna sorts studie kan 

vara svår att få exakt samma resultat på då forskaren ställer oplanerade följdfrågor för djupare 

information. Eftersom forskare tolkar svar på olika sätt blir följdfrågorna olika vilket innebär 

att ett svar på en fråga inte kan bli det exakta. En annan faktor som kan påverka resultatet 

redan en dag senare är att då har både forskare och informanter hunnit reflektera över 

intervjufrågorna. Skulle intervjuerna genomföras i dag är det troligt att forskaren fått ny 

kunskap kring ämnet och valt att omformulera frågorna. Innan en studie genomförs har 

forskare en förförståelse och den förförståelsen utvecklas ständigt genom studiens gång 

utifrån vad litteratur och intervjuer påvisar. Eftersom Benett tidigare uttryckt i denna studie att 

formativ bedömning är en process som utvecklas för både elever och lärare kan det kopplas 

till vad Kvale och Brinkmann (2011) framhäver, nämligen att det kan tänkas att resultatet 

skulle se annorlunda ut inom ett par år då det troligtvis skulle komma nya formativa metoder 

som utvecklar elevers lärande samt lärares kunskaper inom formativ bedömning (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 263). Hade studien haft fler forskare som tillsammans tolkat och 

analyserat insamlad data hade den interna reliabiliteten ökat eftersom forskarna tillsammans 

hade kunnat bestämma hur tolkningarna skulle genomföras (Bryman 2011, ss. 161, 352). 

Validitet handlar om att studien undersöker det som den hade som syfte att undersöka. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) är validitet något som inte brukar nämnas i kvalitativa 

forskningsmetoder (Kvale & Brinkmann 2009, s. 264). Intervjufrågorna i denna studie är 

utformade utifrån syftet och frågeställningarna och genom en pilotstudie visade frågorna 

besvara det som de var avsedda att svara på vilket innebär att validiteten ökar. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt kommer studiens resultat redovisas. Resultatet kommer att presenteras under 

olika rubriker som speglar vad lärare svarat under intervjuerna.  

Samspelet mellan formativ och summativ bedömning 

Efter genomförda intervjuer lyfter samtliga lärare som deltagit i studien att de båda 

bedömningsmetoderna är bäst då de får samspela med varandra. De menar att de båda är bra 

men att ingen av dem är tillräcklig för att klara sig utan den andra. Den formativa 

bedömningen ska hjälpa elever att nå målet och den summativa ska visa vilka kvalitéer som 

finns i det som uppnåtts. Lärarna uttrycker att den formativa bedömningen är något som de 

arbetar med hela tiden medan den summativa bedömningen oftast används i slutet på ett 

arbetsområde och visar ett betyg. Lärare D uttrycker att hon försöker undvika betyg främst i 

årskurs fyra och pratar då om nivåer istället. Detta för att hon är rädd att eleverna ska tappa 

motivationen till att lära sig om de får en ”betygshets” när de är så pass unga. De andra 

lärarna lyfter att de också ibland går ifrån den summativa bedömningen vid provrättning och 

använder sig då endast av formativ bedömning. De menar att det kan vara mer motiverande 

för eleverna att se en kommentar i stället för ett R för rätt eller – för fel. Lärare D menar att 

kommentarerna som skrivs troligtvis sätter sig i elevernas bakhuvud så att de vid nästa 

provtillfälle lättare kommer ihåg vad som kunde utvecklas för ett eventuellt högre betyg.  

 
[---] Jag arbetar aldrig med summativa prov, det för inte elevernas lärande framåt 

tror jag. Jag tycker inte den formen är något givande, med bara poäng. För det tycker 

jag Dylan Wiliams forskning pekat mycket på, att får eleverna poäng och en 

kommentar är det ändå poängen som spelar roll och det vill jag inte utan istället 

arbetar jag bara med kommentarer som är anpassade till kunskapskraven. [---] 

(Lärare D) 

 

Lärare D arbetar alltså enligt sig själv endast med formativ bedömning för att hon tror att det 

är det bästa sättet för elevers utveckling. Hon menar också att det är viktigt att kommentarerna 

är kopplade till kunskapsmålen så att eleverna själva kan se vad de kan och vad de behöver 

utveckla. Samtliga lärare är överens om att skriftliga kommentarer på prov är att föredra men 

ett par av lärarna uttrycker att det inte är ett hållbart koncept på varje prov då det tar mycket 

tid att genomföra.  

 
[---] Hade jag kunnat hade jag utan tvivel alltid använt mig av skriftliga 

kommentarer på elevproven för att det skulle vara det bästa för eleverna. Men tiden 

räcker inte till för att göra det varje gång. [---] (Lärare B)  

 

Lärare B uttrycker också att hon tror att formativ bedömning i form av skriftliga kommentarer 

är det bästa för eleverna men menar också att det tar längre tid att kommentera och det är tid 

som inte finns att tillgå.  

 

Lärare A är den enda lärare som rakt ut säger att hon ibland arbetar med summativa prov i 

svenskan. Hon tror att det kan vara bra att eleverna ibland får se poäng så de vet i viken grad 

de svarar på en fråga och att provskrivning lugnar eleverna då de kommer möta många prov 

under sin skolgång. Lärare A menar att provskrivning kan minska stresskänslan inför de 

nationella proven som dessutom bedöms summativt. Hon tror även att det blir en bra 

erfarenhetet för eleverna. Lärare A nämner också att de summativa proven som hon gör till 

sina elever är uppgifter som de känner igen från lektion och arbetsböcker. Hon vet att de är 

rutinuppgifter men menar att eleverna ibland bara måste ”nöta”.  
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[---] Till exempel som i matten, där nöter vi multiplikationstabellen. Eleverna ser 

svaret som en ordbild i stället för att kunna det. Eller som i arbetsböckerna i matten, 

där ska de göra samma typ av uppgift om och om igen, det blir rutinuppgifter och 

jag tror de behöver det för att till exempel lära sig vissa regler, men jag tror även 

eleverna måste få vara kreativa vilket jag ibland testar med mer öppna frågor då och 

formativ bedömning. [---] (Lärare A) 

 

Men jag tror på att det bästa är en blandning av summativa och formativa prov där 

eleverna får både imitativa och kreativa resonemang. Det viktigaste är ändå att 

eleverna utmanas och kan tänka brett, alltså som att se problem i nya sammanhang.  

[---] (Lärare A) 

 

Lärare A tror att en blandning av summativa och formativa bedömningar är det bästa för 

elevers utveckling. Hon antyder att imitativa uppgifter är bra och att det är den typen av 

uppgifter som kommer på nationella proven. Lärare A uttrycker inte att hon använder 

summativa bedömningar på grund av tidsbrist utan hon väljer att använda det för hon tror att 

det är ett bra sätt för eleverna att möta olika sorters bedömningar.  

 

Även att alla fem lärare i studien uttrycker att de tror på att summativ och formativ 

bedömning fungerar bäst när de får samverka är det bara Lärare C som uttrycker att hon 

använder informationen som den summativa bedömningen visar på ett formativt sätt i form av 

feedback. Lärare D uttrycker också att eleverna i själva verket inte ens behöver ta del av de 

summativa resultaten då de ändå inte är till någon större nytta för dem, utan att det kan vara 

bra för lärare att ha dem som stöd vid senare betygsättning.  

 
[---] Nä, men alltså jag tror inte att det bästa är att man ibland kör det ena 

(summativa prov) och ibland det andra (formativa prov) utan jag tror på att om jag 

använder mig av det summativa resultatet på ett formativt sätt, typ ger respons som 

är framåtsträvande så tror jag att eleverna får ut det bästa med bedömningen. [---] 

(Lärare C) 

 

[---] sen så behöver eleverna inte ens se det summativa resultatet utan det kan jag 

skriva upp för mig själv som stöd, för det kan vara bra för oss lärare när vi sen sätter 

betyg, så får de bara kommentarer som feedback [---] (Lärare D) 

 

Lärare C och D har lite liknande åsikter om hur summativ och formativ bedömning bör gå till. 

De utgår ifrån det summativa resultatet men när det redovisas för eleverna gör de om det till 

formativ bedömning där det blir mer tydligt för eleverna hur de lyckats med uppgiften. Lärare 

D påpekar även att eleverna inte ens behöver ta del av det summativa resultatet utan att det 

endast kan förvaras hos läraren själv som stöd när det sedan är dags för betygsättning.  

 

Samtliga lärare menar alltså att formativ bedömning är att föredra och utefter intervjusvaren 

verkar det som att de flesta arbetar med formativ bedömning men dock på olika sätt. 

Gemensamt menar lärarna att den formativa bedömningen görs för elevers bästa där eleverna 

kan se vad de kan och vad som kan förbättras till nästa gång.  

Lärares arbete med formativ bedömning 

Efter genomförda intervjuer har samtliga lärare uttryckt att de arbetar med mål, prestationer 

och feedback på olika sätt samt att eleverna själva ska vilja sträva framåt. De nämner alltså att 

de arbetar med innehållet av de fem nyckelstrategierna men det är bara lärare D som 

uttryckligen säger att hon utgår ifrån nyckelstrategierna. Samtliga lärare berättar hur de på 

olika sätt arbetar med olika mål. Det kan vara lektionsmål, delmål och kunskapsmål. Alla 

lärare lyfter hur viktigt de anser att det är att diskutera målen med eleverna så att de får en 
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förståelse och vetskap om varför de arbetar med ett moment och hur det ska genomföras samt 

slutföras. Lärarna säger att de alla arbetar på ett sätt så att undervisningen anpassas så gott det 

går efter alla elevers olika behov då de genom att lyssna på eleverna kan stötta dem på ett sätt 

som för lärandet framåt.  

 
[---] jag utgår ju ifrån nyckelstrategierna i allt jag gör. Jämt. Nyckelstrategierna är ju 

grunden för formativ bedömning ska fungera på ett korrekt sätt så det är för mig självklart 

att utgå ifrån dom. [---] (Lärare D) 

 

Lärare D menar att det är en självklarhet att utgå ifrån nyckelstrategierna inom allt i skolan, 

just för att de är så övergripande och täcker allt.  

 

Lärare A, D och C nämner alla att de i sin planering alltid tar hänsyn till tre viktiga frågor som 

de anser vara grundläggande för bra undervisning, nämligen, vart ska eleven, var är eleven 

just nu och hur ska eleven ta sig vidare? För att arbeta med dessa tre frågor på ett bra sätt 

menar de att ett samspel mellan lärare, elever och kamrater är nödvändigt för vidareutveckling 

och lärande. Samspel är något som går in i fler av nyckelstrategierna i formativ bedömning.  

Vikten av anpassad och förståelig feedback  

Under samtliga intervjuer landade största fokus på feedbackens betydelse i formativ 

bedömning. Feedback går att göra på så många olika sätt vilket alla lärare i studien ville dela 

med sig av. De ansåg alla att feedback är det bästa sättet att komma nära eleverna, stötta dem 

och vidareutveckla deras kunskap men det är viktigt att feedbacken inte är för lång och att den 

tydligt är kopplad till målen för elevernas bästa. Lärare C tycker att det är viktigt att feedback 

är anpassad efter olika kunskapsnivåer där eleverna kan få feedback på den specifika 

uppgiften men även få feedback som hjälper elever med att tänka över sitt eget tänkande och 

kan använda sig av uppgiftskriterier i sin lärprocess och sedan i nya sammanhang. Görs detta 

på rätt sätt menar lärarna att eleverna håller sig motiverade och framåtsträvande.  Lärare A ger 

olika exempel på vad hon kan titta på när eleverna skriver texter. Det kan bland annat vara 

stavningen, meningsbyggnaden eller att texten behöver ett tydligare avslut. Lärare A försöker 

alltid ge muntlig respons när eleverna arbetar med en text för at de ska kunna ändra innan de 

kommit för långt med den. Hon uttrycker att det kommer underlätta med responsgivningen 

när eleverna blir äldre och går i årskurs 5 eller 6 då de får tillgång till varsin platta. Då 

kommer eleverna kunna gå in och bearbeta sin text på ett bättre och mer effektivt sätt menar 

hon. Så som Lärare A arbetar i dag har eleverna bara tillgång till papper och penna vilket gör 

det svårt att gå in i texten och ändra, därför blir feedbacken mestadels i slutet av ett arbete där 

eleverna får ”att tänka på till nästa gång”, men när tid och möjlighet finns ger hon feedback 

under arbetets gång.  

 
[---] Så antingen ger jag muntlig eller skriftlig feedback och ibland skriver jag rätta 

tillsammans med mig och det är för att vi behöver kommunicera för att eleven kanske inte 

förstår, men det är ju helt beroende på vad det är för elev och om man pratat och diskuterat 

om dessa sakerna innan och så. Men hinner jag och om det är en lämplig uppgift så lämnar 

jag gärna muntlig feedback under tiden de skriver som exempel. [---] (Lärare A)  

 

[---] jag försöker alltid ge eleverna feedback direkt. Jag tror det är bäst att ta det i pågående 

stund för då kan eleverna även bearbeta direkt. [---] (Lärare E) 

 

Lärare A och E försöker att ge eleverna feedback under lektionerna om det finns möjlighet till 

det. Det beror enligt lärare E på att eleverna kan bearbeta under pågående uppgift. Även att 

lärare A är den enda som har elever som endast skriver texter med papper och penna och 

försöker på grund av det ge feedback direkt tycker ändå lärare E att det är att föredra att ge 
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arbeta på samma sätt. Lärare A uttrycker att hon gör det för att det är svårare att sudda och 

skriva om när det är en längre text nu än om det hade vara datorskrivet där eleverna kan gå in 

direkt i dokumentet och ändra snabbt och enkelt. Lärare E antyder att det generellt borde vara 

smidigare på alla sätt att ge feedback direkt, att det inte spelar någon roll att det är handskrivet 

eller datorskriveret. Hon menar att det viktigaste är att eleverna får stöttning direkt och genom 

det vet vad de ska tänka på fortsättningsvis i sitt skrivande.  

 

Lärare B lägger mycket vikt vid att eleverna måste få tid att bearbeta den feedbacken som de 

får av lärare. Hon menar att feedback inte är någon feedback om eleverna inte får tid att arbeta 

med den. Om klassen har som uppgift att skriva en individuell text så ska eleverna få 

feedback av läraren när de anser sig vara färdiga. Men där är det då viktigt att inte stressa 

vidare till nästa arbetsområde utan eleverna måste få chansen att försöka förstå den givna 

feedbacken innan arbetet är helt slutfört. Hon menar att lärare måste vara så pass stöttande att 

feedbacken hjälper eleverna hur de ska göra och för att det ska fungera menar lärare B att det 

måste finnas förutsättningar i klassrummet där sådana aktiviteter kan göras för att eleverna 

ska nå målen.  

 
[---] feedbacken måste vara feedback och inget annat. Om en lärare bara ger ut ett prov med 

ett resultat på blir det mer som information till eleven men eleven vet sedan inte vad som 

ska vidarearbetas. En sådan provresultatsinformation måste liksom användas på något sätt 

för att det ska kunna anses vara feedback tycker jag. [---] (Lärare B)   

Lärare om själv- och kamratbedömning 

Lärare E uttrycker också att hon försöker använda sig av eleverna vid responsgivning.  

 
[---] De gånger då jag under lektionen, under elevernas pågående arbete, kan ge eleverna 

feedback är absolut den återkoppling som ger bäst resultat. Eftersom det är svårt att göra 

detta ofta gäller det att använda strategier och arbetsformer där jag kan ta eleverna till hjälp 

för att synliggöra varandras lärande och utveckling, ja eller kamratrespons då. [---] (Lärare E) 

 

Hinner hon inte med alla själv försöker hon alltså ta hjälp av eleverna, där de får hjälpa 

varandra med att ge respons. På så vis får hon in kamratresponsen i sin undervisning. Hon 

påpekar dock att det är oerhört viktigt att eleverna får träna på kamratrespons så att det får till 

den på rätt sätt. Även lärare D lyfter vikten av att öva i kamratrespons. Hon menar att det kan 

vara känsligt och därför måste det gå till på rätt sätt. Lärare D brukar börja med att visa hur 

kamratbedömning går till i helklass och visa elevexempel samt lyfta hur en bra 

kamratbedömning ser ut och hur en mindre bra kamratbedömning ser ut.  

 

Lärare B, C och E arbetar alla med Two stars and a wish. De tycker att det är ett bra sätt att 

komma igång med kamratresponsen eftersom eleverna lyfter saker som de tycker var bra och 

önskar något mer till nästa gång. Lärare C säger att hon oftast använder sig av minst tre 

positiva saker då hon anser att eleverna ska lyfta varandra. Ibland struntar hon helt i en 

önskning från kamraterna för hon anser att de endast ska lyfta varandra och kritiken bör i 

stället komma ifrån läraren. Lärarna säger att elever lär sig av varandra och att kamratrespons 

är minst lika effektiv som lärarrespons. För att eleven ska kunna utvecklas från nuvarande 

läge till nästa menar lärare D att det mer är lärarens uppgift just för att feedbacken bör vara 

explicit. Detta menar hon ska vara synligt för eleverna så att de själva kan se vart de är på väg.  

Samtliga lärare som deltagit i studien är överens om att det är olika lämpligt och under vilka 

omständigheter feedback bör ges för att den ska vara så effektiv som möjligt. Flera av dem 

menar att det inte är mycket feedback som är den bästa utan de tycker mer att en kort men 

tydlig feedback som är framåtsträvande är den som ger bäst resultat.   



27 

 

Lärare B berättar att kamratbedömning och att arbeta klasskamrater emellan är något som 

hennes elever tycker är väldigt positivt. De har under olika klassrumsdiskussioner uttryckt att 

de gärna arbetar med kamratrespons då det i många fall är lättare att förstå det en kompis 

säger.  

 
[---] en kille sa tillexempel under en diskussion i klassrummet att han tycker att jag 

ibland pratar på ett konstig sätt. Att han inte förstår. Då väljer han att fråga en 

kompis om vad jag sa. [---] (Lärare B) 

 

Enligt lärare B kan eleverna förklara på ett sätt som ligger närmre dem än vad läraren 

uttrycker. Hon menar att eleverna är ett bra stöd till varandra där de kan hjälpa varandra att 

förstå oklarheter. Lärare B uttrycker även att hon ibland känt av att elever undviker att fråga 

om hjälp och som bland annat kommit fram under vissa utvecklingssamtal beror på att 

eleverna tror att det kan sänka deras kommande betyg. Då föredrar eleverna att fråga varandra 

i stället.  

Lärare om matrisarbete 

Lärare som deltagit i denna studie uttrycker alla att de aktivt arbetar med matriser fast olika 

mycket. Lärare B uttrycker att hon arbetar med matriser dagligen. Hon använder matriser till 

lektioner och specifika uppgifter där både delmål och långsiktiga mål står som hon skapat 

tillsammans med klassen, men hon har också matriser som är kopplade till kunskapsmålen. 

Det som lärarna gemensamt uttrycker är att matriser är bra för eleverna för att de tydligt kan 

se vad som förväntas av dem samt vad en specifik uppgift kräver.  
 

[---] Jo men jag använder matriser så mycket jag kan för jag märker att både jag och mina 

elever trivs med att arbeta på det sättet. Matriserna är tydliga och eleverna vet vad som 

gäller. Samtidigt så får de möjlighet att se vad som krävs för vilket betyg. [---] (Lärare B) 

 

[---] sen tycker jag matriser med kunskapsmål är bättre och säger mer än vad ett facit gör. 

Eleverna ser som sagt genom dem hela tiden vad som krävs och inte bara vad som är rätt 

eller fel [---] (Lärare B) 

 

En annan lärare som ställer sig positiv till matrisarbete är lärare D. Hon tycker att matriser är 

bra både till henne för att hon lätt kan kryssa i vart eleverna befinner sig i förhållande till 

kunskapskraven men hon anser även att matriserna hjälper eleverna i sin självbedömning där 

de själva kan läsa och tänka efter var de anser sig hamna kunskapsmässigt i matrisen. När det 

sedan är betygssamtal kan eleverna tillsammans med läraren diskutera om självbedömningen 

stämmer lärarens med lärarens bedömning vilket oftast blir givande diskussioner där eleverna 

får argumentera för sin sak. Lärare E lyfter en annan fördel med matrisarbete och det är att 

matriser hjälper henne att få en överblick om hur eleverna i klassen klarar en uppgift, ifall de 

kan arbeta vidare eller om de måste pausa och repetera.  

 
[---] ja antingen så ser jag ju där eleverna satt egna kryss som jag låter dem göra ibland när 

de tränar på självedömning, eller så ser ju jag när jag går runt i klassrummet och tittar på 

deras olika arbeten och har matrisen på whiteboarden. [---] (Lärare E)  

 

Lärare C ställer sig något kritisk till användandet av matriser och anser att det i dagens 

samhälle är för mycket fokus på matriserna och inte elevernas prestationer. Hon anser att det 

inte är matriserna som gör eleverna bättre utan det måste i så fall bero på hur matriserna är 

konstruerade.  
 

[---] jag vet att alla borde använda matriser för det är det moderna nu. Men jag tror 

inte på det riktigt. Jag tror att jag kan förmedla kunskapskrav och kvalitéer på andra 
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sätt än i en matris, så jag skippar nog dem när jag kan. Sen självklart händer det att 

jag använder det men kan jag slippa så gör jag gärna det. [---] (Lärare C) 

 

Till skillnad från lärare C menar lärare B att matriser är mycket bra så länge lärare använder 

dem på ett bra sätt. Hon menar att en matris bör gås igenom och diskuteras innan den kan 

användas och det kan behöva göras flera gånger då det inte räcker med att förklara den 

muntligt en gång för det är inte en självklarhet att eleverna förstår den på samma sätt som 

läraren avser att de bör göra.  

 

En annan viktig aspekt som lärare B lyfter är hur arbetet kring målen ska gå till. Hon menar 

att målen ska vara tydliga just för att eleverna ska kunna förstå dem eftersom det är ifrån dem 

hon lämnar feedback. Målen visar olika nivåer som eleverna kan sträva emot och därför måste 

feedbacken vara länken mellan dem. Även att lärare B förhåller sig något kritisk till matriser 

lyfter hon att det kan bli ett tydligt sätt för eleverna att se vad som krävs för de olika nivåerna. 

Lärare B vill att sina elever ska ta eget ansvar över sitt lärande och tänka framåt och det 

menar hon att hennes elever gör när de förstår vad hon har för mål och förväntningar på dem. 

Lärare D är också på detta spår under sin intervju och lyfter ytterligare att eleverna kan sätta 

upp egna mål utifrån feedback från henne och kamrater utifrån tidigare uppgifter.  

 
[---] mina elever har lärt sig att sätta upp egna mål. De utgår ifrån tidigare feedback från 

mig eller kompisarna. Egenpåhittade mål tror jag blir en skojig grej för eleverna samtidigt 

som det är motiverande. [---] (Lärare D) 

 

Hon uttrycker sig tro att om elever har mål att sträva efter och dessutom får skriva egna mål 

leder det till ökad motivation för eleverna. Enligt henne själv ber eleverna ibland om att få 

skriva egna mål just för att de tycker det är roligt att nå dem. Dock måste eleverna alltid visa 

sina egna mål för att de inte ska vara oseriösa och bli en grej att klara så många mål som 

möjligt på kort tid.  

 

Lärare E pratar om hur viktigt det är att visa elevexempel i samband bedömningskriterier. 

Detta för att eleverna tydligt kan se vad som krävs för de olika betygen. Lärare E säger att 

elever måste se och förstå olika kvalitéer och det behövs mycket tid och träning för det. Hon 

framhåller att elever behöver träna många gånger på att se olika kvalitéer och att det tar lång 

tid men att det i slutändan blir nyttigt och viktigt för eleverna när de gör såväl själv- som 

kamratbedömningar. Lärare E framhåller även att hon ofta diskuterar och hjälper eleverna att 

tolka kunskapsmålen för att hon anser att eleverna behöver det för att förstå målet med arbetet 

samt vilka förväntningar eleverna har på sig. Hon tror att genom sin stöttande undervisning lär 

sig elever bättre, de kan se sin nuvarande position och de kan se vart de ska och får stöttning 

för att ta sig dit. Lärare B och C lyfter även att föräldrakontakten är extremt viktig i elevers 

fortsatta utveckling. De vill att föräldrarna till sina elever är insatta och införstådda med vad 

mål och kriterier betyder så att det inte blir en chock för dem vid utvecklingssamtal eller 

första betyg. Lärarna tror att om det finns ett samarbete mellan hemmen och skolan ger det en 

positiv effekt på eleverna. 

 

En annan sak som lyfts under intervjun med lärare B är att målen måste vara anpassade efter 

klassen och det menar lärare B ibland kan vara svårt men otroligt viktigt för att inte ha för 

höga eller för låga krav på eleverna. Hon berättar även att när hon låter eleverna vara med och 

påverka arbetsgången kan de tillsammans skapa egna mål och delmål just för att eleverna ska 

ha något att sträva emot. Lärare B tror även på att det är viktigt att lärare inte nöjer sig när 

eleven nått ett godkänt betyg. Hon menar att lärare ska få elever att nå längre än vad eleverna 

själva trodde var möjligt. Flera av lärarna nämner motivation för både elever och lärare i 
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samband med formativ bedömning. De tror att elever som hela tiden vet var de ligger och 

vilket mål de ska sträva mot blir mer motiverade. De menar att med hjälp av stöttande 

undervisning och vägledning kan eleverna följa sin egen utveckling. Eleverna kan fråga vad 

de behöver tänka på till nästa gång för att höja sig ett steg. Sett ur lärares perspektiv får de en 

bild av vad som behövs göras i klassen, om de kan gå vidare i arbetesgången eller inte. Lärare 

kan genom den formativa bedömningen anpassa sin undervisning efter elevernas behov.  

Lärare själva kan även tappa motivationen och då är det viktigt att kunna vända sig till 

kollegor och få nya tips och metoder.  

 
[---] vi lärare behöver varandra, vi behöver vägleda och stötta varandra i detta med formativ 

bedömning eftersom det är så stort, och ibland lite flummigt. Jag brinner ju för formativ 

bedömning, men tänk om jag skulle komma själv till en skola där det bara är jag som 

förespråkar det, det skulle ju inte gå så bra. Jag kan ju inte ändra en hel skolas synsätt[---] 

(Lärare D) 

 

Lärare D menar att det är svårt för endast en lärare att dra ett formativt bedömningslass på en 

skola och att det behövs fler kollegor för att få det att fungera på ett bra sätt. Lärare D 

uttrycker även att det inte endast är samspelet mellan elever och lärare som är viktigt och 

utvecklande utan det är även samspelet mellan lärare och lärare.  

Vad ser lärare för svårigheter med formativ bedömning? 

Under intervjuerna var de svårigheter som nämndes främst att det tar tid att genomföra det 

och att få in elever i de rutiner som formativ bedömning kräver. För att självbedömning, 

kamratbedömning, matrisförståelse, kunskapsmålsförståelse och kvalitétsförståelse ska 

fungera på ett korrekt sätt uttrycker lärarna att det krävs övning och åter övning. Samtidigt 

som dessa saker ska övas på ska de hinna med allt ämnesinnehåll.  

 
[---] formativ bedömning är toppen, men det tar väldigt mycket tid om jag ska göra 

så som jag egentligen vill. Men jag kan ju inte hoppa över ämnesinnehållet för att 

eleverna ska förstå en matris. [---] (Lärare A) 

 

[---] den enda nackdelen jag kan se är tidsbristen. [---] (Lärare B) 

 

Lärare C har hört att många tycker att formativ bedömning tar tid att genomföra men ställer 

sig frågande till det. Hon menar att det för henne går på rutin och att det inte tar längre tid än 

vad något annat skulle göra. Till skillnad från de andra lärarna så känner inte hon att 

ämnesinnehållet krymper bara för att hon arbetar mer med formativ bedömning. Lärare D 

uttrycker att hon kände att det tog längre tid i början när hon arbetade med formativ 

bedömning men att det i dag inte är något hon märker av på samma sätt. Hon pratar också om 

att det med tiden blir rutin och att formativ bedömning ur ett tidsperspektiv nu endast känns 

positivt. 

 
[---]jag tror att lärare som innan inte arbetat så mycket med formativ bedömning 

behöver göra stora förändringar i att undervisa men även tänket i undervisningen. 

Men sen efter ett tag går det som på räls.[---] (Lärare D) 

  

Lärare D nämner dock något som alltid kan vara en återkommande negativ del i formativ 

bedömning när det kommer till kamratrespons. Hon säger att det kan vara jobbigt för elever 

att ge respons till varandra om det inte är ett bra klassrumsklimat. Hon tror att för att 

kamratrespons ska fungera måste eleverna dels veta hur kamratrespons går till men även ha en 

så pass bra relation mellan varandra då de vet att det görs för att hjälpa och förbättra och inte 

för att såra varandra. Dock lyfter hon även att lärare ofta brukar veta vilka elever som 
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fungerar ihop och vilka som inte gör det. Det innebär enligt henne att lärare inte 

nödvändigtvis behöver para ihop elever som inte går ihop för allas skull, eftersom alla elever 

ska få en positiv inställning till kamratresponsen.   

 

En annan kritik som lyfts är att formativ bedömning fungerar bra nu men att det alltid finns 

saker att förbättra även inom formativ bedömning. Lärare D menar att formativ bedömning nu 

fått ett uppsving och att alla hakar på det men ställer sig frågande om det är så effektivt som 

det låter på all forskning.  

 
[---] jag är en av de lärare som tagit formativ bedömning till mig och rent av älskar 

det. Men jag tror att vi är väldigt snabba med att hitta nya metoder som låter bra och 

hoppar på dem utan att säkert veta. Man kanske ska tänka sig lite för tror jag. [---] 

(Lärare D) 
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RESULTATDISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras. Resultatdiskussionen bygger på den tidigare 

forskning som använts till studien och studiens resultat.  

Diskussion kring summativ och formativ bedömning 

Som både Jönsson (2011) och Lundahl (2011) lyfter instämmer de intervjuade lärarna om att 

det i dag används två olika bedömningsformer, nämligen summativ och formativ bedömning 

(Jönsson 2011, ss. 212-213, 232-233; Lundahl 2011, s. 52). I resultatet framkom det att de 

flesta lärarna önskar att de kunde använda sig mer av formativ bedömning än vad de gör idag. 

Anledningen till att de inte arbetar formativt i önskad utsträckning beror på att de känner av 

tidsbrist och att ämnesinnehållet blir lidande. En av lärarna känner inte alls av tidsbristen i dag 

utan menar att med tiden kommer det sig så naturligt så då tar det inte mer tid än något annat. 

Detta kan tolkas som att det är en process att verkställa formativ bedömning då det är många 

delar som eleverna måste lära sig utöver ämneskunskaperna.  

 

De flesta av lärarna tror dock att ett kombinerat arbetssätt med både summativ och formativ 

bedömning är att föredra. Det är dock delade meningar om hur det på bästa sätt kan 

genomföras. Några av lärarna föredrar att blanda de båda bedömningsformerna och andra 

lärare förespråkar att omarbeta det summativa resultatet till ett formativt resultat. De antyder 

att eleverna inte ens behöver ta del av det summativa utan endast får kommentarer som är 

framåtsträvande och utvecklingsbara. Vissa av lärarna konstaterade att summativa prov bara 

visar vad som är rätt eller fel och det säger inte eleverna särskilt mycket. Får eleverna i stället 

en kommentar som för dem är begriplig vet de vad de missat och ska tänka på till nästa gång. 

Av de två bedömningsformerna bör ingen uteslutas utan de ska i stället ses som komplement 

för varandra. Den ena formen kan vara bra för att lyfta den andra och det är just det som 

forskningen även framhåller (Wiliam & Leahy 2015, ss. 18-19). Eftersom de ska komplettera 

varandra skulle den formativa bedömningen fungera som en vägledning till det slutgiltiga 

betyget som är summativt. Då får elever möjlighet och stöttning till att följa sin utveckling 

och mål i form av ett betyg att sträva mot.  

 

Ovan nämns det om tidsbrist i lärarnas arbete kring formativ bedömning och att de är rädda 

över att förlora ämnesinnehåll. Skulle det bli av denna karaktär kan det leda till att kunskap 

som kunskapskraven kräver kan gå förlorad. Det som dock visas genom studien är att 

formativ bedömning bör vara en del av undervisningen då många viktiga faktorer som även är 

vad som står i läroplanen att elever ska kunna, så som att vara målmedvetna, ta eget ansvar, 

känna till olika kvalitéer samt ge och ta emot respons (Skolverket 2011, ss. 18, 224, 228). Om 

elever inte får arbeta med formativ bedömning skulle de alltså förlora viktiga delar från 

läroplanen och dess kunskapskrav. De skulle även mista kunskapsutbyte mellan varandra 

eftersom mycket i formativ bedömning handlar om samspel mellan dem, sina kamrater och 

lärare som i sin tur går att koppla till det sociokulturella perspektivet där Vygotsky (1978)  

menar att det är i samspel med andra vi lär oss (Vygotsky 1978, ss. 19-21). Eftersom studien 

förhåller sig till det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan individer viktigt och 

avgörande för vidareutveckling. Hade studien haft ett annat perspektiv hade studien eventuellt 

kunnat fokusera mer på den individuella eleven och på det individuella sättet att lära. 

Eftersom formativ bedömning handlar mycket om just samspel föll det sig naturligt att utgå 

ifrån det sociokulturella perspektivet.  
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Diskussion kring nyckelstrategierna  

Resultatavsnittet om hur lärare anser sig arbeta med nyckelstrategier blev kortfattat, vilket 

troligtvis beror på att det endast var en lärare som uttryckte sig arbeta med dem trots att de 

anses ha en betydande roll i formativ bedömning (Wiliam 2013, ss. 60-61; Jönsson 2013a, s. 

218). Det fanns förväntningar att lärarna skulle lyft nyckelstrategierna mer eftersom det i 

studiens forskning framgått hur viktiga och grundläggande de är för formativ bedömning. 

Samtliga lärare lyfter dock att de arbetar utefter vart eleven ska, vart eleven befinner sig samt 

hur eleven ska ta sig vidare. Detta är enligt Jönsson (2013a) och Wiliam (2013) viktiga 

aspekter lärare bör förhålla sig till i samband med de tre agenterna, elev, lärare och kamrat. 

Lärarna nämner även dessa tre agenter men alltså inte i samband med nyckelstrategierna 

(Wiliam 2013, ss. 60-61; Jönsson 2013a, s. 218). Med tanke på vad nyckelstrategierna 

innehåller och fokuserar på arbetar de flesta lärarna utefter dem men det kan nu i efterhand 

ifrågasättas om samtliga lärare har kännedom om nyckelstrategiernas existens. Lärarna som 

inte lyfter nyckelstrategierna pratar ändå om dess innehåll, alltså att klargöra, delge och skapa 

förståelse för lärandemål, nyckelstrategi 1, ta fram belägg för elevers prestationer, 

nyckelstrategi 2, feedback som för lärandet framåt, nyckelstrategi 3, ha eleverna som 

läranderesurser för varandra, nyckelstrategi 4, samt få eleverna att äga sitt eget lärande, 

nyckelstrategi 5. Något som bör lyftas här är att lärarna utan att nämna nyckelstrategierna 

ändå påvisar att de arbetar med dem. Det kan kanske tyckas underligt att trycka på att ett ord 

spelar så stor roll om lärarna ändå arbetar med de fem nyckelstrategierna utan att vara 

medvetna om att de gör det. Lärarna bör i och med det vara mycket medvetna över sättet de 

undervisar samt vad eleverna behöver för att utvecklas på bästa sätt. Detta kan tolkas som att 

lärarna besitter hög kompetens och medvetenhet kring formativ bedömning. Det är dock 

viktigt att ta hänsyn till att de lärare som inte nämnde nyckelstrategierna kanske visst har 

kunskap om dem och arbetar efter dem men det var inget som framkom under intervjuerna.  

 

Skulle lärare varken ha kännedom om de fem nyckelstrategierna eller deras innehåll skulle 

konsekvenser troligtvis bli att eleverna inte får den formativa bedömningen som tanken är att 

de ska få. Finns kunskapen om nyckelstrategierna vet lärarana exakt vad de innebär och vad 

varje strategi innehåller. Eftersom läroplanen är utformad på det sätt den är kan vissa delar 

utebli om lärarna inte känner till nyckelstrategierna. Det i sin tur kan leda till att eleverna inte 

får den kunskap som de har rätt till att få. I studien visade det sig dock att nyckelstrategierna i 

sig inte spelar någon större roll då lärare ändå arbetar utefter dem utan att lyfta begreppet 

nyckelstrategier. Kunskap kring innehållet i de fem strategierna bör väga tyngre än själva 

begreppet nyckelstrategier. Nyckelstrategierna kan dock ses som en hjälp och stöttning till 

lärare i sin undervisning och de borde få kunskap om dem då det kan vara utvecklande för 

dem och deras undervisning för att i sin tur ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas i 

skolan.  

Diskussion kring feedback  

När insamlad data analyserats noggrant märktes det att feedback var det som fick störst fokus 

i denna studie. Feedback visade sig gå till på fler olika sätt där även självbedömning fick en 

stor roll. Jönsson (2011), Minten (2013) och Wiliam (2013) framhåller att feedback kan ske 

muntligt eller skriftligt av både lärare och klasskamrater där det är av största vikt att 

feedbacken är framåtsträvande och att tid för bearbetning bör finnas då feedbacken ska kännas 

meningsfull. Då eleverna endast får feedback från lärare eller klasskamrater och sedan inte får 

arbeta med den tappar feedbackens betydelse dess syfte. Feedback ges för att eleverna ska 

vidareutveckla sin kunskap (Jönsson 2011, ss. 220-221; Minten 2013, s. 48; Wiliam 2013, s. 

142). Detta är något som lärarna i studien framhåller och studien visar även att feedbacken 

kan se olika ut där två av lärarna påpekade att de föredrog att lämna feedback under pågående 



33 

 

uppgift. Studien visar att tydlighet och förståelse är extremt viktigt i skolan. Eleverna måste 

förstå den feedback som läraren ger för att kunna arbeta vidare och utveckla sina kunskaper, 

annars tappar feedbacken sin mening. Det är alltså inte meningen att lärare eller elever ska 

vara nöjda med den visade kunskapen utan feedbacken ska ges och vara framåtsträvande. 

Eleverna bör få bearbeta den feedback som de får till sig just för att de ska få se hur de kan 

utveckla sitt arbete till det bättre. Feedback fungerar som en vägledning för elever där de ska 

ta sig från nuvarande läge till ett annat. Detta kan kopplas samman med vad som kallas för 

närmsta utvecklingszon inom det sociokulturella perspektivet. Läraren vägleder elever och 

stöttar dem för att eleverna ska ta sig framåt. Stöttningen, eller feedbacken som ges från 

lärarna har som syfte att hjälpa eleverna att lösa en uppgift. Vygotsky (1978) poängterar att en 

mer kunnig person hjälper en annan att lösa en uppgift genom att ge ledtrådar i stället för hela 

svaret (Vygotsky 1978, ss. 84-88, 90-91).  

 

En annan aspekt som flertalet lärare lyfter är att kommentarer är bättre än betyg, feedbacken 

ska vara kort och tydlig och kopplad till mål (Wiliam 2013, ss. 133-137). Det kan tolkas som 

att feedbackens koppling till kunskapsmålen är till för att eleverna ska kunna se redan befäst 

kunskap samt vad som kan utvecklas. Feedback som inte är kopplad till kunskapsmål kan 

uppfattas som konstig och onödig då det är målen som är anledningen till varför eleverna gör 

de uppgifter de gör i skolan. Det kan tolkas att målen delvis finns för att det utan dem hade 

varit svårt att motivera varför arbeten i skolan görs. Lärarna lyfter olika sätt att lämna 

feedback, nämligen muntligt eller skriftligt och det kunde lämnas av antingen lärare eller av 

kamrater i form av kamratrespons. Som lärarna tidigare påpekat är det viktigt att eleverna vet 

hur feedback ska ges samt tas emot. Eftersom kamratrespons i dag är vanligt förekommande 

är det viktigt att lärare går igenom hur det ska gå till. Kamratrespons kan vara ett orosmoment 

för lärare då de inte har samma kontroll på vad eleverna säger till varandra. Elever bör därför 

även undervisas i hur kamratrespons bör gå till. Det kan tolkas som att lärare bör vara lite 

försiktiga med vilka som paras ihop då det kan finnas elever som inte alls trivs i en sådan 

konstellation eller som rent av kan bli ”överkörda” av sin klasskompis. Oftast verkar dock 

kamratrespons gynna elever då de hjälper varandra som i sin tur kan leda till ett tryggare 

klassrumsklimat.  

 

En fördel som upplevts med kamratrespons är att elever uttryckt sig inte alltid förstå vad 

läraren ville och därför frågat en kamrat om hjälp vilket i sin tur lett till att eleven kunnat 

arbeta vidare. Det är även vad både Jönsson (2013b) och Minten (2013) lyfter som positivt 

med kamratrespons (Jönsson 2013b, s. 109; Minten 2013, s. 47). Det har för viss del inte 

mycket med respons att göra utan tyder mer på ett samspel mellan varandra och att det är av 

varandra vi lär, vilka är Vygotskys (1978) tankar om lärande (Vygotsky 1978, ss. 84-88, 90-

91). Som ovan nämns är närmsta proximala utvecklingszon betydande inom det 

sociokulturella perspektivet. Det handlar om att nå nästa zon för utveckling där ny kunskap 

befästs. Genom att ge feedback som är framåtsträvande hjälper det elever att komma vidare 

och alltså nå nästa zon för utveckling. Feedback bör vara kopplad till mål och det kan också 

kopplas till det sociokulturella perspektivet där eleverna även kan få förståelse vart de 

befinner sig och vad som krävs för att de ska ta sig vidare. Inom det sociokulturella 

perspektivet fokuseras det på att ständigt utvecklas. Det kan kopplas samman med feedbacken 

då feedbackens främsta uppgift är att vidareutveckla kunskap som redan finns. I samband med 

feedback kom lärarna in på mål, kvalitéer och betygssteg. Samtliga lärare var överens om att 

feedbacken som gavs borde vara kopplad till mål och betygssteg för att elever ska kunna se 

var de befinner sig i förhållande till målen. Lärarna påpekar även att eleverna bör ha kunskap 

och förståels för att texter får olika betyg då de innehåller olika kvalitéer, kvalitéer som är 

kopplade till betyg. Lärarna visar då gärna elevexempel för att eleverna ska få en konkret bild 
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av vad som krävs för att få ett visst betyg och vilka kvalitéer en text behöver ha. Troligtvis 

låter detta i de flestas öron bra, att allt eleverna gör i skolan ska vara kopplade till mål och 

kriterier. Men som en lärare i studien uttrycker, att hon är rädd för ”betygshets”. ”Betygshets” 

som kan vara negativt laddad, där eleverna tappar det roliga med att vara i skolan och bara 

fokuserar på att prestera. Det skulle kunna vara en negativ följd av bedömning rent generellt.  

 

Det mest förekommande bland lärarna när de pratar om mål, bedömning och kvalitéer med 

sina elever var att ta hjälp av matriser. Detta för att det på ett tydligt sätt syns vad som krävs 

för de olika betygen. Dock måste de vara skrivna på ett förståeligt sätt för eleverna. Att en 

matris ska vara tydlig innebär att språket ska vara på en nivå som eleverna kan förstå, som 

även det kan kopplas till Vygotskys tankar om lärande där språket har en stor betydelse. 

Jönsson (2011) lyfter att lärare tycker att matriser blir tydliga för eleverna där de kan se vart 

de befinner sig samt vad som krävs för att utvecklas (Jönsson 2011, s. 220). Detta lyfter även 

en av lärarna som framhåller att matriser kan vara bra för elevers självbedömning där de 

själva kan sätta kryss över vad de anser sig kunna eller ha gjort i en uppgift. Detta kan tolkas 

som att eleverna sedan kan argumentera för sin sak och bevisa vad de gjort för att göra en 

sådan bedömning. Genom en diskussion med läraren kan de antingen visa sig ha rätt eller så 

kan läraren visa vad det är som fattas för just det steget. På så vis kan det även tolkas som att 

eleverna blir mer medvetna över samt tar ansvar över sitt eget lärande, som i sin tur också är 

den del av den formativa bedömningen. Matrisarbetet kan vara ett tydligt sätt för eleverna att 

se vart de befinner sig. De får även ord på vad de kan och vad som kan utvecklas. Eleverna 

kan titta tillbaka för att se hur de låg och behöver inte minnas allt i huvudet. Då är det en 

fördel med matriser. En av lärarna ställde sig något kritisk till matrisarbete men framhåller 

även att matrisen ska vara skriven på ett sådant sätt så att både elever och föräldrar kan förstå 

den, vilket stämmer överens med vad Wiliam (2013) framhåller (Wiliam 2013, s. 137). 

Samarbete med föräldrar är ytterligare en aspekt som lyfts av två av lärarna. De menar att 

föräldrarna bör förstå mål, kvalitéer och kriterier för att de ska kunna ta del av elevernas 

arbete. De kan då själva se vart eleven under tiden befinner sig och det blir då inga oklarheter 

vid utvecklingssamtal eller ifrågasättande vid betyg.  

 

Utifrån resultatet känns det som att tydlighet är oerhört viktigt i många olika aspekter. Dels 

för elevers skull, deras föräldrar men även också för lärarnas. Är feedback, matriser, mål, 

kriterier med mera tydliga undviks missuppfattningar. En god relation mellan lärare och 

elever, elever emellan samt mellan skola och hem bör enligt studien vara viktiga 

förutsättningar för att elevers skolgång ska vara så bra och utvecklande som möjligt. 
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Metoddiskussion 

Det sociokulturella perspektivet med fokus på lärdom genom samspel med andra har 

genomsyrat hela studien och varit grunden för det valda undersökningsområdet. I samspel 

med andra har jag fått ny kunskap och nya erfarenheter och den semistrukturerade intervjun 

har hjälpt mig att förstå och agera beroende på informanternas svar.  

 

En konsekvens att utgå ifrån semistrukturerade intervjuer är att intervjuerna inte ser riktigt 

likadana ut vid de olika intervjutillfällena (Khilström 2007, s. 49). Intervjuerna kändes 

personliga och jag kunde när det behövdes ställa spontana följdfrågor till informanterna 

(Bryman 2011, s. 415). Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie. Jag kände att 

det var en stor fördel att genomföra en pilotstudie innan intervjutillfällena då jag efter 

pilotstudien kunde omformulera vissa frågor samt binda samman vissa av dem då de var 

upprepande och gick in i varandra. Genom det kunde jag utveckla och göra en bättre 

intervjumall.  

 

Under intervjuerna uppfattades det som att informanterna kände sig lyssnade på för att jag 

kunde vara engagerad under hela intervjun. I intervjun undveks det att ställa ja- och nejfrågor 

för att jag ville ha mer personliga och utvecklande svar. En intervjustudie har flera för- och 

nackdelar. En fördel är att förklaringar kan ges om missförstånd skulle uppstå. En annan 

fördel med intervju är att informanter kan fundera och resonera mer fritt än i en enkät. Något 

som upplevdes som en nackdel med att genomföra en semistrukturerad intervju var att det tog 

lång tid att genomföra dem samt att det tog lång tid att transkribera och hitta kodord och 

teman. Då jag behövde gå tillbaka och lyssna på vad informanterna hade sagt var det en fördel 

att en diktafon använts i studien. Hade en diktafon inte använts hade det varit svår att minnas 

all information informanterna delade med sig av.  

 

I denna studie fungerade det bra att använda den semistrukturerade intervjuformen då jag 

hade friheten att ställa följdfrågor beroende på vad jag fick för svar från informanten vid det 

specifika intervjutillfället. Informanternas tankar blev på så vis synliggjorda och intervjuerna 

kändes mer personliga. Då informanterna svarade fritt på de öppna frågorna ledde det till att 

det ibland blev oväntade svar vilket i sin tur bidrog med att jag fick ny förståelse och 

perspektiv. Studien hade kunnat använda sig av en annan intervjuform, nämligen genom 

strukturerad intervju. I en strukturerad intervju hade frågorna följt en bestämd ordning men 

det hade då varit svårare att få fram informanternas resonemang. Under intervjuerna märktes 

det att det var svårt att inte ställa ledande följdfrågor. Anledning till de ledande följdfrågorna 

kom på tanken var att jag trodde mig veta vad informanten skulle svara. Innan informanten 

hann svara fick jag formulera om frågan till en öppen. Jag känner att valet av den 

semistrukturerade intervjun var ett bra val för att det var lämpligt till studiens syfte. Genom 

den semistrukturerade intervjun fick jag välutvecklande och breda svar. 

 

Hade studien använt sig av en kvantitativ metod i form av en enkät hade informanterna varit 

fler och datainsamlingen hade varit mindre tidskrävande. Dock hade då de personliga mötena 

uteblivit. Enkätundersökningar är bra då de når ut till fler men trots det är de inte helt riskfria. 

Forskare har inte möjlighet att förtydliga frågor som missförstås och forskaren kan inte heller 

veta om informanten förstått frågorna på rätt sätt. Vid enkätfrågor kan även forskare låsa sig 

vid hur de formulerat sig och inte komma på en ny fråga. 
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Didaktiska konsekvenser  

Av studiens resultat finns det vissa aspekter som kan ge didaktiska konsekvenser. I 

resultatdiskussionen lyfts det som både forskare och lärare som deltagit i studien påpekar, att 

bedömningen i skolan bör vara både summativ och formativ för att båda är viktiga i elevers 

kunskapsutveckling. Inget bör endast användas utan de båda bedömningsformerna bör 

komplettera varandra. Summativ bedömning behöver dock inte användas i provsammanhang 

men eftersom elever får betyg får de en summativ bedömning. Skulle den formativa 

bedömningen utebli skulle viktiga delar som läroplanen och kunskapskraven kräver gå 

förlorad.  

 

Feedback fick en stor betydelse i denna studie och det finns många delar i feedback som bör 

gå till på rätt sätt för att den ska vara meningsfull för elever. Som tidigare påpekats bör 

feedback som ges vara kort och tydlig. Detta för att det inte ska bli för mycket för eleverna att 

ta till sig. Skulle feedback ges skriftligt och av längre karaktär skulle det kunna bli för mycket 

information och eventuellt ge en känsla av misslyckande. För att undvika det bör 

kommentarer alltså vara korta, men tydliga, förståeliga och kopplade till målen. Elever som 

inte känner till målen kan heller inte utföra varken självabedömning eller kamratbedömning, 

de kan inte förstå vad som förväntas av dem i skolan. Studien tyder på att elever som får 

feedback också blir medvetna om samt ägare av sin kunskap. Eleverna bör därför undervisas 

och få förståelse för målen. Föräldrar bör också vara informerade för att det med största 

sannolikhet är bättre för elever om föräldrar och skola har ett fungerande samarbete. Lärarna 

kan stötta och vägleda i skolan och föräldrarna kan göra detsamma, fast hemma.  

 

I arbetet lyfts det att matriser kan vara en hjälp för elever att se nuvarande läge och vad som 

krävs för vidareutveckling. Det är dock viktigt att förstå att det inte är matriserna i sig som är 

bra utan det handlar om hur de är utformade. De bör vara skrivana på ett sätt som elever 

förstår. Matriser bör arbetas med för att eleverna ska få en förståelse för innehållet samt hur 

de fungerar. När matrisarbetet väl fungerar kan matriser fungera bra i såväl självbedömning 

som kamratbedömning. Kamratbedömning är en annan del i den formativa bedömningen som 

kan få didaktiska konsekvenser. Eftersom läroplanen kräver kamratrespons är det viktigt att 

det fungerar i klassrumet. En viktig faktor för att kamratbedömningen ska fungera kan vara ett 

fungerande klassrumsklimat. Finns det bör det kännas okej för eleverna att ge varandra 

respons då de vet att de gör det för att hjälpa varandra. Lärare bör även gå igenom vid flertal 

tillfällen hur kamratrespons går till där elevexempel kan vara att visa för att på ett tydligt sätt 

få eleverna att förstå. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är vilka elever som kan arbeta 

med vilka. Osäkra elever bör få arbeta med kamrater som de passar bra med för att 

kamratbedömning inte ska få en negativ konsekvens för dem. Detta faller dock tillbaka till det 

goda klassrumsklimatet där elever i så fall vet hur och vad de ska säga för att visa respekt för 

varandra.  

 

Avslutningsvis kan det tolkas som att formativ bedömning har många fördelar och det är just 

vad forskare och författare vill lyfta fram. Det är viktigt att se det positiva men det är också 

viktigt att se det ur ett kritiskt perspektiv. Nyckelstrategierna må vara grunden för formativ 

bedömning men lärare verkar ha en fungerande verksamhet med formativ bedömning utan att 

ens behöva nämna dem. Feedback har en viktig roll i skolan och det är viktigt att den är tydlig 

för eleverna och kopplade till målen för att de själva ska kunna se sin nuvarande position och 

hur de skulle kunna vidareutvecklas. Skolan handlar om att ge elever kunskap som de under 

hela sitt liv ska kunna ha med sig och utveckla i nya sammanhang i samspel med andra. Syftet 

med studien var att få veta hur lärare anser sig arbeta med formativ bedömning där 

frågeställningarna utgick ifrån summativ och formativ bedömning, nyckelstrategierna, 
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feedback samt svårigheter med formativ bedömning. Av studiens resultat framkom det att 

både summativ och formativ bedömning är viktiga och fungerar bäst när de får samverka med 

varandra. Nyckelstrategierna visade sig vara omfattade och uppfylla det som formativ 

bedömning kräver men lärare uppfattades arbeta formativt på ett fungerande sätt utan att 

behöva nämna och utgå ifrån dem. Feedback visade sig vara en stor del i hur de medverkande 

lärarna arbetar formativt i dag. Feedback ifrån dem själva samt feedback från klasskamrater är 

vanligt förekommande där det av tyngsta vikt är att feedbacken är framåtsträvande. Den 

främsta nackdelen som lyftes mest var tidsbristen. Viljan att arbeta formativt finns, men 

tidsmässigt upplevs denna bedömningsmetod ta för mycket ämneskunskap.  
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BILAGA 1 

MISSIVBREV TILL VERKSAMMA SVENSKALÄRARE 

 

Missivbrev 

 

Hej! 
 

Jag heter Emma Dahl och är lärarstudent vid Högskolan i Borås. Jag läser nu min sista termin 

på Grundlärarprogrammet åk 4-6 och arbetar med mitt examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med mitt examensarbete är att få veta hur lärare anser sig arbeta med formativ 

bedömning i ämnet svenska. För att få svar på mina frågor kommer jag att intervjua 

verksamma lärare i åk 4-6 som undervisar i ämnet svenska.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ligger som grund för studien och innebär att 

deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Deltagares personuppgifter 

kommer inte att spridas vidare och varken namn, skola eller kommun kommer att namnges 

utan ersättas med kodord i mitt färdiga examensarbete.  

Intervjuerna kommer att spelas in, men då informationen endast används i detta 

forskningssyfte kommer intervjuerna att raderas efter genomförd studie.  

Är det något ni undrar över är ni välkomna att höra av er till mig eller min handledare.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Dahl     s122105@student.hb.se 

Handledare: Marita Cronqvist  marita.cronqvist@hb.se 
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BILAGA 2  

INTERVJUGUIDE 

 

Generella frågor: 

 Hur många år har du arbetet som lärare? 

Ämnesrelaterade frågor: 

 Kan du berätta för mig hur du lagt upp ett arbetsområde i svenska?  

(Hur gjorde du med planering, undervisning, dokumentation och utvärdering) 

(Nyckelstrategi 1: klargöra mål och kriterier) 

 

Förslag på följdfrågor: 

Varför gjorde du på detta sätt? Hur kom det sig? Hur tänkte du? 

Är det någon del som du prioriterar mest? Vilken i så fall och varför? 

 

 Hur gör du för att få eleverna medvetna om delmål och kunskapsmål? 

Förslag på följdfrågor: 

Sätter du upp mål lektion för lektion eller arbetar ni mot ett slutmål? 

(Nyckelstrategi 1: klargöra mål och kriterier) 

 

 Hur gör du för att ta reda på elevernas förförståelse? 

(Nyckelstrategi 2: Skapa klassrumsaktiviteter som synliggör lärandet) 

 

 Hur gör du för att synliggöra lärandet för eleverna? 

(Nyckelstrategi 2: Skapa klassrumsaktiviteter som synliggör lärandet). 

 

Förslag på följdfrågor: 

Har du alltid gjort på detta sätt? Om inte, hur gjorde du då? 

 

 Hur gör du för att visa eleven vart den befinner sig i förhållande till målen? 

(Nyckelstrategi 2: Skapa klassrumsaktiviteter som synliggör lärandet) 

(Hur arbetar du med återkoppling till eleverna?) 

(Nyckelstrategi 3: Ge feedback (återkoppling) som för lärandet framåt) 

Förslag på följdfrågor: Skulle du kunna ge ett exempel på hur det kan låta när du ger 

en elev återkoppling av en berättande text? Vad som ska förbättras och hur det ska 

tränas.  

 

 Arbetar du med lärarrespons och/eller kamratrespons? Varför? Varför inte? Vad 

tycker du det finns för fördelar respektive nackdelar med att arbeta med lärarrespons 

och/eller kamratrespons? 

(Nyckelstrategi 4: aktivera eleverna som läranderesurser för varandra) 

 

 Hur gör du för att få eleverna delaktiga i, samt ta ansvar för sitt eget lärande? 

(Nyckelstrategi 5: Skapa förutsättningar, så att eleven får möjlighet att ta ansvar för 
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sitt eget lärande)  

 

 Vad tycker du om formativ bedömning respektive summativ bedömning? 

 

Förslag på följdfrågor: 

Vad upplever du det finns för fördelar? 

Vad upplever du det finns för nackdelar? 

Hur tror du formativ bedömning påverkar eleverna? 

 

 Har du fått någon utbildning i att arbeta med bedömning samt sätta betyg? 

 

Om ja, förslag på följdfrågor: 

Varifrån då? Är det från lärarhögskolan? Utbildningsdagar på arbetet? Av kollegor? 

 

 Kan du ge exempel på hur du gör när du bedömer en uppgift? 

 

Förslag på följdfrågor: 

Vad är syftet med din bedömning? 
 

 Finns det något som du skulle vilja tillägga som du tycker är relevant som jag inte 

frågat dig om? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


