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Sammanfattning 
Formativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers 

lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt 

och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. I den svenska skolan har det 

exempelvis genomförts ett matematiklyft med inslag som rör formativ bedömning. Denna 

satsning har delvis gjorts på forskningsgrunder att den formativa bedömningen är effektiv för 

elevers lärande och utveckling. Kritik har dock på senare år lyfts mot forskningen som påvisar 

den formativa bedömningens effektivitet. Det har även gjorts studier som påvisar raka 

motsatsen till ett gynnsamt lärande, men studierna är få och ännu färre är studier gjorda ur ett 

elevperspektiv.  

 

Därför är syftet med den här studien att utifrån ett elevperspektiv undersöka problem och 

svårigheter i svensk- och matematikundervisningen som baseras på formativa 

bedömningsstrategier i årskurs 1-3.  

 

För att undersöka detta har en kvalitativ studie genomförts där intervju har används som 

redskap. Intervjuerna gjordes tillsammans med nio elever där samtliga går i årskurs 1-3. Analys- 

och bearbetningsarbetet inspirerades av både en hermeneutisk- och en abduktiv ansats. 

 

Studiens resultat visar; att lärare pratar om målen men eleverna tycks inte veta varför, att 

eleverna lägger störst fokus på bedömningsprocedurer, kriterier och hjälpmedel men tappar 

fokus på lärandet, att eleverna hellre vill ha summativ återkoppling istället för formativ 

bedömning samt att eleverna har erfarenhet av att den formativa bedömningen känns orättvis 

och sårar. 

 

Slutsatser som dras handlar till största del om att elevernas fokus är på bedömningsprocedurer 

och måluppfyllelse för att komma vidare i utbildningen istället för lärandet av ett 

ämnesinnehåll. Studien bidrar med ett fokus på elevperspektiv och konkreta exempel på 

elevernas uppfattningar om problem och svårigheter med formativ bedömning. 
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INLEDNING 
Att formativ bedömning är positivt för elevers lärande lyfts bland annat av Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD 2005) som har haft stor betydelse för 

spridningen av formativ bedömning internationellt. OECD (2005) lyfter många fördelar med 

formativ bedömning och att metoden är effektiv för elever i alla åldrar samt gynnar elever med 

särskilda svårigheter för ett visst ämnesinnehåll. Black och Wiliam (1998a) beskriver i sin 

artikel att formativ bedömning är effektivt för lärandet. Om formativ bedömning implementeras 

i skolans undervisning menar Black och Wiliam att standarden på undervisningen kommer 

höjas väsentligt. Hattie (2009) har gjort en metastudie vilken betonar vikten av synligt lärande 

när det kommer till att förbättra elevprestationer. Det ska enligt Hattie satsas på det som är mest 

effektivt för att vidareutveckla elevernas lärande, vilket författaren kommer fram till är formativ 

bedömning. 

 

Konsekvenserna av att mycket forskning visar på positiva effekter av formativ bedömning har 

lett till omfattande satsningar på att implementera formativ bedömning i skolsystemet såväl 

internationellt som i Sverige. Håkansson (2011) har gjort en översättning av Hatties metastudie 

och analyserat och tolkat den utifrån ett svenskt utbildningsperspektiv. Översättningen har 

publicerats av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)1 vilket medför ett tryck på att den här 

formen av undervisning som bygger på formativ bedömning ska användas i den svenska skolan. 

Skolinspektionen (2012) som granskar den svenska skolans undervisning menar att deras 

granskningar utgår från Hatties översikt kring synligt lärande. Skolsatsningar har också gjorts i 

form av ett matematiklyft i den svenska skolan för att förbättra undervisningen och öka 

måluppfyllelsen (jfr Skolverket 2012).  

 

Det som tidigare nämnda forskare förespråkar har inte tagit hänsyn till de brister som kan 

medfölja den formativa bedömningspraktiken. Bennett (2011) riktar kritik mot begreppet 

formativ bedömning och det påtalas oklarheter kring vad det egentligen innebär. Forskaren har 

också funnit bristande forskningsstöd i framförallt Black och Wiliams (1998a) översikt om 

effektiviteten av formativ bedömning (jfr Dunn & Mulvenon 2009). Mer kritik som riktats mot 

implementeringen av formativ bedömning i skolan är att det inte tagits hänsyn till att eleverna 

riskerar att göra motstånd mot den nya bedömningspraktiken (Levinsson, Hallström & Cleasson 

2013). Sen finns det en risk att formativ bedömning kan få problematiska uttryck i praktiken 

som inte är gynnsamt för lärande (Torrance 2007). 

 

Den generella bilden av internationell forskning kring formativ bedömning är att ett 

elevperspektiv är en bristvara och de få studier som gjorts är i de högre årskurserna. Detta 

hävdar Hirsh och Lindberg (2015) som har gjort en översikt av forskningen kring formativ 

bedömning. Den svenska forskningen är något mer fokuserad på elever i årskurs 1-6 men också 

där är studierna få. Svenska studier kring effekten av formativ bedömning och elevers 

prestationer i matematik är istället obefintliga (jfr Ryve m fl. 2015). Denna studie avser att svara 

mot de kunskapsluckor som identifierats i litteraturen kring formativ bedömning. Syftet med 

den här studien är att utifrån ett elevperspektiv undersöka problem och svårigheter i svensk- 

och matematikundervisning som baseras på formativa bedömningsstrategier. 

 

  

                                                 
1 Hämtad: https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/synligtlarande.2166.html 
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BAKGRUND 
I denna bakgrund beskrivs inledningsvis en översikt av vad formativ bedömning är och de 

nyckelstrategier som ingår. Därefter behandlas några av de formativa bedömningstekniker som 

är relevanta för studien. Avslutningsvis konkretiseras några av de svårigheter och utmaningar 

som forskning visat finns med den formativa bedömningspraktiken. 

Vad är formativ bedömning? 

Formativ bedömning är ingenting nytt utan har förekommit sedan 1930- talet, fast i andra 

termer. Roos och Hamilton (2005) beskriver att feedback efter 1930-talet kunde komma att ha 

olika betydelser till skillnad från tidigare då det var ett mer homogent begrepp. Feedback hade 

nu börjat ta andra former och kunde även kopplas ihop med uttryck som scaffolding, där läraren 

ger elever en stödstruktur för att öka lärandet. Feedback är en av den formativa bedömningens 

grundpelare enligt William (2013). Black och Wiliam (1998a) som är två ledande forskare inom 

formativ bedömning definierar begreppet som ”all those activities undertaken by teachers, and 

by the students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to 

modify the teaching and learning activities in which they are engaged” (s.140). Om 

bedömningar gjorda av läraren, en klasskamrat eller eleven själv kan användas till en förbättring 

av lärande är det formativ bedömning (jfr Wiliam 2013). Formativ bedömning, också kallat 

bedömning för lärande, handlar alltså om att syftet med bedömningen ska främja elevernas 

lärande och utveckling. Bedömningen av elevernas kunskaper och förbättringsområden ska 

gynna elevens utveckling framåt (Torrance 2012). Det här lyfter också Black, Harrison, Lee, 

Marshall och Wiliam (2004), att den formativa bedömningen ska främja elevernas lärande och 

utveckling till skillnad från den summativa bedömningen som endast har som avsikt att ranka 

eller gradera elevernas resultat. Black m fl. (2004) definierar det som ”assessment for learning 

is any assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the purpose 

of promoting students’ learning” (s.10). 

 

Bennett (2011) problematiserar den etablerade definitionen av formativ bedömning. Det var 

under 1960-talet som den formativa bedömningen först kom till uttryck. Forskare satte då ord 

på att den formativa bedömningen skulle handla om att feedback ges kontinuerligt genom 

undervisningen. Den summativa bedömningen skulle bestämma i slutet av kursen om eleverna 

klarat den eller inte. Det är enligt Bennett under senare tid som det har skett en viss 

missuppfattning kring begreppet formativ bedömning. Forskning definierar formativ 

bedömning bland annat som en process som utmynnar i en ökad prestation från elever och att 

den är gynnsam för lärande. Det verkar som att lärare tolkar definitionerna fel vilket resulterar 

i att de tror att all feedback som bidrar till ökade prestationer och gynnar lärande är formativ. 

(jfr Dunn & Mulvenon 2009). Harris (2016) beskriver fall i sin avhandling där lärare som fått 

kompetensutveckling inom formativ bedömning uttrycker att det är en process med 

utgångspunkt att ta reda på om eleverna förstått syftet med undervisningen eller inte. Enligt 

Dunn och Mulvenon (2009) uppmärksammas ett behov av att ytterligare forskning behövs för 

att hitta en tydligare definition av vad formativ bedömning innefattar. 

Den formativa bedömningens nyckelstrategier 

Wiliam (2013) beskriver de fem nyckelstrategierna som finns inom den formativa 

bedömningspraktiken: förståelse för lärandemålen, effektiva aktiviteter, feedback, 

självbedömning och kamratbedömning. De specifika strategierna är enligt Wiliam anpassade 

för att undervisningen enklare ska möta elevens behov. De hjälper läraren att synliggöra vart 

eleverna ligger i sin utveckling samt vad som är nästa steg för lärande inom ämnesområdet. 



 

3 

 

Nedan kommer det belysas studier som rör hur dessa nyckelstrategier används inom 

matematikundervisningen. 

Förståelse för lärandemålen 

Wiliam och Leahy (2015) poängterar vikten av att eleverna vet vart de är på väg innan de sätter 

igång. Det är också till hjälp för att eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och 

utveckling. Wiliam (2013) påvisar tydligt vikten av att elever förstår vad de lär sig då alla 

människor tolkar lärandemålen på olika sätt. Det gäller även målen i matematik och i Harris 

(2016) studie uttrycker lärare att de försöker förklara på olika sätt för att eleverna ska förstå. 

Läraren behöver enligt Wiliam (2013) i den här nyckelstrategin, uppmärksamma att elever har 

olika tolkningar och förstå betydelsen av dessa skillnader. Genom att läraren integrerar målen i 

undervisningen och låter eleverna själva utvärdera sina arbeten gentemot målen kan enligt 

Wiliam, elevens lärande gynnas. Elever som kritiskt granskar exempelvis sin text utifrån 

lärarens kriterier blir upplysta om vad som förväntas och vad de behöver göra för att lära sig. 

Det är den metakunskapen som OECD (2005) lyfter som en av fördelarna med formativ 

bedömning; att eleverna genom att reflektera över sitt eget lärande utvecklar metakognition, att 

vara medveten om sitt eget lärande.  

Effektiva aktiviteter 

En annan nyckelstrategi handlar om att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande genom 

aktiviteter som diskussioner, frågor och uppgifter som läraren planerar i sin undervisning. Det 

är viktigt att de är effektiva så att de ger eleverna en möjlighet att generalisera, analysera och 

dra slutsatser kring sin egen kunskap (Wiliam 2013). Det är viktigt att läraren planerar frågorna 

i förväg och enligt Wiliam (2013) finns det två skäl till att ställa frågor till eleverna. Det första 

skälet är för att generera tänkande hos eleverna medan det andra är för att ta reda på vad nästa 

moment i exempelvis matematikundervisningen bör vara (jfr Harris 2016). Harris (2016) 

presenterar några lärare som uttrycker att de använder olika typer av aktiviteter där eleverna får 

värdera sin egen kunskap utifrån undervisningen. En typ av aktivitet är att eleverna får på olika 

sätt själva ge indikationer på att de förstått eller inte exempelvis genom att visa tumme upp eller 

tummen ner. En annan aktivitet är att låta eleverna visa med hjälp av olika hjälpmedel som små 

whiteboardtavlor hur de löser ett tal i matematik. En sista aktivitet som lärarna lyfter är att ge 

eleverna tillfälle att förklara varför de löst talet på det viset. Wiliam (1999) beskriver i sin studie 

att det är vanligt att lärare i matematikundervisningen ställer frågor till eleverna och att när de 

svarat får nästa elev en ny fråga. Det är dock inte lika vanligt att lärare ställer uppföljningsfrågor 

som baseras på elevernas svar. Det är enligt Wiliam (1999) det som behövs för att eleverna ska 

vara närvarande hela lektionen då de vet att de kan få en fråga på en annan elevs svar när som 

helst. Det är även viktigt att eleverna ges den tid som behövs för att besvara frågorna. Wiliam 

och Leahy (2015) påpekar vikten av strategin och att det är avgörande att ta reda på vad eleverna 

redan kan och inte, för en fortsatt förbättrad undervisning. 

Feedback 

Hattie och Timperley (2007) beskriver att feedback är en viktig del av undervisningen och ska 

först ges efter att eleven fått instruktioner och genomfört en uppgift. Det är viktigt att 

feedbacken är tydlig och att det inte finns några oklarheter hos eleverna efter att de fått respons. 

Harris (2016) visar i sin studie att lärare oftast ger eleverna respons genom att tillsammans med 

eleven gå igenom procedurerna för en matematikuppgift. Wiliam (2013) anser att feedback inte 

bara handlar om att ge elever respons utan också att göra detta på ett kvalitativt bra sätt. Om en 

lärare ger feedback som inte är effektiv kan det bidra till att eleven tappar sin motivation och 

stannar i sin utveckling. Produktiv feedback ska enligt Wiliam (2013) alltid bidra till en 

förbättring av elevernas prestationer inom ämnesområdet. Wiliam och Leahy (2015) beskriver 
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också att feedback måste ges på rätt sätt. För att föra eleverna in på rätt spår igen om det visar 

sig att eleverna missar poängen med uppgiften ska feedback användas som verktyg. Det är då 

enligt Wiliam och Leahy viktigt att denna feedback är uppgiftsinriktad och inte individinriktad, 

alltså vad eleven behöver göra för att nå målet med uppgiften och inte hur väl hen har presterat. 

Självbedömning 

Den fjärde nyckelstrategin är självbedömning och ska enligt Wiliam (2013) inte handla om att 

eleverna betygsätter sig själva eller bedömer sig själva på ett summativt sätt. Självbedömning 

handlar enligt författaren om att eleverna med rätt motivation ska kunna veta vad de behöver 

göra för att nå målet med en uppgift. Andrade och Boulay (2003) skriver att självbedömning är 

en formativ bedömningsprocess där eleven reflekterar över sitt eget arbete även i bland annat 

matematik (jfr Hodge & Wiliam 2006). Eleverna kan enligt Andrade och Boulay (2003) genom 

självbedömning upptäcka problem som de med hjälp av läraren sedan löser. Detta gynnar enligt 

Andrade och Boulay både elevens lärande och det hjälper samtidigt läraren att ta reda på vad 

eleven behöver träna mer på. Wiliam (2013) menar att den formativa bedömningen kan 

förbättra undervisningen men den kan också påverka elevernas förmåga att lära sig. När 

eleverna deltar i en aktivitet är det viktigt att de gör det med utgångspunkt att utveckla sitt 

lärande och inte som en undervisningsprocedur som bara ska göras. Därför är det enligt Wiliam 

viktigt att eleverna är medvetna om sitt eget lärande. Hodge & Wiliam (2006) beskriver att 

lärare kan skapa meningsfull och formativ matematikundervisning men det är eleverna som 

måste göra själva lärandet. 

Kamratbedömning 

Wiliam och Leahy (2015) lyfter att kamratbedömning gynnar båda parter, både de som tar emot 

hjälp och de som ger hjälp. Wiliam (2013) beskriver att det finns fyra faktorer som är avgörande 

för att kamratbedömningen ska bli effektiv. Den första faktorn är den motivation som skapas 

då eleverna inser att det ligger i deras eget intresse att hjälpa varandra. Den andra faktorn är 

social sammanhållning och hänger ihop med ökad motivation då eleverna värnar om gruppen 

och vill att alla ska lyckas. Den tredje faktorn är att eleverna lär sig av kamrater som är lite mer 

kunniga inom ämnet. Den fjärde och sista faktorn är kognitiv utveckling för de mer kunniga 

eleverna. De får tillfälle att reflektera över och fördjupa sina kunskaper när de hjälper 

klasskamraterna. Black m fl. (2004) påpekar att kamratbedömningar ska vara ett komplement i 

den vardagliga skolundervisningen. Hodge & Wiliam (2006) beskriver även 

kamratbedömningen i matematik som ett tillfälle för eleverna att träna på att genomföra 

självbedömning. 

Tekniker inom formativ bedömning 

Wiliam och Leahy (2015) beskriver att genom att kombinera teknikerna med en av 

nyckelstrategierna kommer tekniken ge effektiv utveckling hos eleverna. Nedan beskrivs några 

av teknikerna som är relevanta för studien och svensk- och matematikundervisning. 

 

Tekniken ”har du lärt dig, hjälp en annan” beskrivs av Wiliam (2013) som en gynnsam teknik 

för flera elever samtidigt. Enligt Wiliam är det både den som ger kunskap och den som tar emot 

kunskap som gynnas vid sådana tillfällen. Den som ger kunskap gynnas inte av att endast ge 

svaren utan gynnas först då utarbetade förklaringar måste ges i matematik (jfr Hodge & Wiliam 

2006). Black m fl. (2004) lyfter också fördelen att eleverna hjälper varandra i det avseende att 

feedback då ges på ett elevnära språk. 

 

Wiliam (2013) beskriver tekniken att använda individuella ”lärportföljer” som hjälpmedel där 

alla elever har varsin portfölj. I den ska eleverna sätta in sina arbeten som de gjort klart i 
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ämnena. Tanken är att de sedan ska kunna titta i portföljen och se sin utveckling steg för steg 

samt utifrån det kunna se nästa steg i sin utveckling. Lindqvist (2003) presenterar i sin rapport 

att lärare även kartlägger elever utifrån tidigare arbeten i matematik för att tydligare kunna se 

vart åtgärder behövs sättas in. Wiliam och Leahy (2015) betonar vikten av att behålla det som 

eleverna gjort tidigare för att enklare kunna se utvecklingen. Black och Wiliam (1998a) lyfter 

att en central del i portföljerna är att de ska skapas tillsammans med eleverna eftersom deras 

synpunkter är viktiga för att göra portföljerna meningsfulla. 

 

Att använda matriser i undervisningen är också en teknik och ett hjälpmedel som Wiliam (2013) 

beskriver kan användas i såväl matematikundervisningen som övriga skolämnen.  Det är enligt 

Wiliam viktigt att responsen eleverna får relaterar till matrisen och de lärandemål och kriterier 

som finns där. Bengtsson (2008) som skrivit en magisteruppsats kring bedömningsmatriser i 

matematik kommer fram till att användandet av matriser i alla fall ledde till att eleverna ansåg 

matematikundervisningen som roligare. Wiliam och Leahy (2015) skriver att läraren även kan 

inkludera eleverna i skapandet av matriser. Det finns andra sätt att visa eleverna vilka kriterier 

och lärandemål som ska finnas med i uppgiften än matriser, exempelvis olika typer av 

checklistor. Oavsett vad som används ska feedback enligt Wiliam och Leahy vara kopplad till 

de presenterade kriterierna. 

Svårigheter och utmaningar 

Ovan har det beskrivits en positiv syn på formativ bedömning. Den forskning som lyfts menar 

till övervägande del att den formativa bedömningen i skolan är effektiv för elevernas lärande. 

Nedan kommer det presenteras forskning som ger den formativa bedömningen kritik och som 

uppmärksammar svårigheter och utmaningar med den i praktiken. 

Bedömning som lärande 

Torrance (2007) problematiserar användningen av formativ bedömning genom begreppet 

bedömning som lärande. Torrance menar att det finns stöd för att ”the practice of assessment 

has moved from assessment of learning, through assessment for learning, to assessment as 

learning, with assessment procedures and practices coming completely to dominate the learning 

experience and ´criteria compliance´ replacing ´learning´” (s.281). Bedömning som lärande ger 

uttryck för att det är själva bedömningen som ligger i fokus och inte lärandet. De 

bedömningsprocedurer som styr undervisningen skapar i vissa sammanhang ett stort fokus på 

måluppfyllelse och att gå vidare till nästa steg i utbildningen istället för lärande. Elevernas 

lärandeerfarenheter färgas av mål, kriterier och kunskapskrav och det självständiga lärandet av 

ett visst innehåll riskerar att gå förlorat (jfr Tolgfors 2014). 

 

Hume och Coll (2009) beskriver bedömning som lärande som en förändring av bedömning för 

lärande. Förändringen sker när bedömningsprocedurer tar en stor del av undervisningen vilket 

riskerar att göra eleverna mer beroende av läraren. De kreativa bedömningsmetoderna som 

bidrar till fördjupad kunskap riskerar enligt Hume och Coll att försvinna och elevernas lärande 

blir kortsiktigt. Det här kan bero på den bedömningskultur som råder där elever måste uppfylla 

vissa kriterier för att få ett betyg. Nordrum, Evans och Gustafsson (2013) lyfter också 

problematiken med att bli alltför beroende av kriterier och att det kan leda till att elever får svårt 

att tillämpa sin kunskap i olika situationer. Sadler (2007) påpekar att om bedömning som 

lärande tar över den formativa bedömningen skulle det kunna leda till att eleverna tror att det 

handlar om lärande när det egentligen handlar om bedömning. Hume och Coll (2009) 

presenterar att deras studie visar att eleverna i de högre årskurserna inte lägger lika stort fokus 

på den formativa bedömningen när undervisningen i slutändan ska resultera i ett summativt 

betyg och föra eleverna framåt i utbildningen. Konsekvensen av det innebar enligt Hume och 



 

6 

 

Coll att eleverna endast fokuserade på procedurerna för att komma vidare och inte på det aktiva 

lärandet. Lam (2016) påpekar att i högre årskurser dominerar bedömning som lärande i 

elevernas förmåga att bedöma sig själva.  

Deformativ bedömning 

Torrance (2012) lyfter att tidigare forskning pekar på att formativ bedömning endast är formativ 

om det sker en förbättring av elevens lärande och utveckling. Klenowski (2009) är en av 

forskarna som poängterar just detta. Författaren framför att formativ bedömning endast är 

formativ om det sker en utveckling eller förbättring av elevens lärande (jfr Black m fl. 2004, 

Black & Wiliam 1998a). Torrance (2012) motsätter sig detta påstående och han anser att 

bedömning kan vara formativ även om den inte resulterar i positiva utgångar: ”My own view, 

on the contrary, is that all assessment is formative, of student dispositions and self-identities as 

learners, as well as of knowledge and understanding, but not necessarily in a positive way” 

(s.325). Torrance (2012) påpekar att tidigare forskning visat att formativ bedömning kan leda 

till en förbättrad undervisning och lärprocess men inte att den nödvändigtvis alltid gör detta. 

Exempelvis så beskriver Hattie och Timperley (2007) att feedback är effektivt att använda vid 

formativ bedömning men medger även att det finns olika typer av feedback. De olika typerna 

är också mer eller mindre effektiva för elevernas lärande och utveckling. Torrance (2012) 

påpekar att när feedbacken som läraren ger eleverna uppfattas som negativ kan det leda till att 

eleverna känner sig misslyckade vilket kan ses som deformativ bedömning. Även om 

bedömningen påverkar eleverna negativt är den dock fortfarande formativ. 

 

Bennett (2011) har skrivit en kritisk översikt över formativ bedömning och kommit fram till att 

tidigare forskning visat att formativ bedömning påstås vara effektivare än den egentligen är. 

Tidigare forskning gjord av bland annat Black och Wiliam innehåller inte enligt Bennett 

tillräcklig med vetenskapligt stöd för deras påståenden om den formativa bedömningens 

effektivitet (jfr Dunn & Mulvenon 2009). Det finns till och med forskning som påvisar raka 

motsatsen till effektiviteten av formativ bedömning. Smith och Gorard (2005) gjorde en 

interventionsstudie där de skulle förändra den etablerade summativa feedbacken till en mer 

formativ feedback. De kom fram till att försöket att förbättra elevernas lärande genom formativ 

bedömning visade sig vara resultatlöst. De drar också samma slutsats som Torrance (2012) 

påpekar; att den formativa bedömningen inte alltid leder till framgång. 

Konformativ bedömning 

Black m fl. (2004) beskriver att en elev endast kan uppnå ett mål om eleven förstår målen och 

vet vad hen ska göra för att nå dit. Torrance (2012) problematiserar användningen av den 

formativa bedömningen när det kommer till att tydliggöra olika kriterier och lärandemål för 

elever. När bedömningen inte är flexibel för undervisningens utveckling och elevens 

individuella lärande, riskerar bedömningen att förändras från formativ till konformativ. I 

konformativ bedömning eller vad Torrance också kallar för en konvergent bedömning ligger 

fokus istället på att föra alla elevers lärande mot samma mål och bedömningskriterier samt se 

till att deras kunskaper överensstämmer med målen: ”we have moved towards transparency of 

objectives and assessment criteria, coupled with clear feedback being provided in relation to 

these criteria [...] What we have here is not so much formative assessment, but conformative 

assessment” (s.332). Torrance menar att elevernas autonomi hotas och de får inte möjlighet till 

ett självständigt utforskande av ämnesinnehållet. Men det är enligt Torrance (2012) svårt att 

skapa rätt balans mellan att göra eleverna medvetna om målen och att berätta för mycket. 

Wiliam (2013) beskriver att ett halvhjärtat försök till att inkludera målen till eleverna är att 

skriva dem på tavlan och sedan inte inkludera dem under lektionen. Det är inte heller enligt 

Wiliam alltid en fördel att läraren innan lektionen berättar för eleverna vad målet med 
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aktiviteten är. Om eleverna får en problemlösningsuppgift i matematik är det kanske inte 

relevant att redan innan eleverna ska försöka lösa den berätta vad de ska komma fram till. 

Uppgiften tenderar då att bli för enkel och eleverna kan tappa motivationen till att lösa den. 

Torrance (2012) betonar att det är relationen mellan lärare och elev som påverkar den 

gemensamma insatsen för elevens utveckling. Lärare måste förstå att det är i överensstämmelse 

med eleven som eleven kan nå framgång. Torrance och Pryor (2001) påpekar också att det 

måste vara en balans mellan att presentera målen för eleverna och sedan följa upp dem. 

Händelseförloppet ska ske i kommunikation med eleverna och de bör också uppmuntras att 

prata med varandra kring de kriterier som ska uppnås. 

Andra svårigheter och utmaningar 

En svårighet med formativ bedömning kan enligt Levinsson m fl. (2013) vara att lärare stöter 

på motstånd från de högpresterande eleverna. Lärare kan behöva omförhandla det traditionella 

kontraktet som de har till sina elever gällande bedömning. Anledningarna till att elever 

protesterar kan vara att den formativa bedömningen inte motsvarar eller ger information om ett 

betyg. Det kan även vara att eleverna tycker att det läggs ett för stort ansvar på dem och att de 

inte har de färdigheter som krävs för att ansvara för sitt eget lärande. Cowie (2005) lyfter att en 

svårighet med att arbeta med formativa bedömningsmodeller är kopplad till elevernas 

identiteter. Det kan vara svårt att omförhandla det traditionella kontraktet eftersom elever som 

redan har en plats eller roll i klassen får svårt att finna sin plats i det nya bedömningssystemet. 

Även det kollaborativa lärandet, att arbeta tillsammans, kan gå lite emot skolans etablerade 

normer och roller och det kan därför finnas en motsträvighet från de högpresterande eleverna 

som kan uppleva att de förlorar på att de förlorar på att undervisningen ändras (jfr Levinsson m 

fl. 2013). 

 

Black och Wiliam (1998b) skriver att framgång inom lärande beror på förhållandet mellan den 

tiden som finns utsatt för lärande och den tiden som behövs för lärande. Det betyder alltså att 

om en elev får hur lång tid på sig som helst att lära sig något, kommer eleven att nå framgång. 

Eftersom det oftast finns en tidsbegränsning problematiserar Levinsson m fl. (2013) ur ett 

lärarperspektiv det faktum att det tar mycket tid att implementera en ny form av 

bedömningsmetod i en klass. Det kan i sin tur bero på att lärare oftast ser den summativa- och 

formativa bedömningen som två olika moment. Lärare har också svårt enligt OECD (2005) att 

systematiskt använda sig av formativ bedömning i sin undervisning.  

 

Torrance och Pryor (2001) påpekar ett annat faktum; vissa elever är inte tillräckligt skickliga 

att bli lämnade ensamma att ta ansvar över sitt eget lärande och de gynnas då inte av den 

formativa bedömningspraktiken. Det behövs också mycket tid till träning för att eleverna ska 

kunna lära sig hur effektiv feedback ska ges till en annan elev (jfr Webb & Jones, 2009). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Det presenteras i studiens inledning att den formativa bedömningspraktiken haft stor inverkan 

på den svenska skolan. Det har bland annat satsats på ett matematiklyft där en del handlar om 

formativ bedömning (Skolinspektionen 2012, Skolverket 2012). Forskningsöversikter kring 

formativ bedömning har också utövat inflytande i den svenska skolan (Hattie 2009, Håkansson 

2011). Formativ bedömning är ett hett ämne och artiklar kring dess möjligheter är många. De 

svårigheter och utmaningar som finns med den formativa bedömningen och dess strategier och 

tekniker är dock ett mer outforskat område (Torrance 2012). Det finns en förhoppning om att 

kunna utforska några av dessa utmaningar och svårigheter med den här undersökningen. 

 

Det som Hirsh och Lindberg (2015) uttrycker om elevers uppfattningar av den formativa 

bedömningen i internationell forskning är att det är en bristvara. De studier som faktiskt lyft 

elevperspektivet på formativ bedömning och som presenteras i deras rapport är alla genomförda 

med elever från Nya Zeeland. Det visade sig att eleverna var mest intresserade av betygsättning 

för att kunna se på vilken nivå de låg på. Vissa elever gav uttryck för att responsen uppfattades 

som mindre relevant när den inte innefattade något betyg. I en studie av Leitch m fl. (2007) 

problematiseras det faktum att pedagogisk forskning i så låg utsträckning utgår från ett 

elevperspektiv. Tidigare genomförda studier som lyft elevperspektivet på formativ bedömning 

har genomförts på elever i de högre årskurserna (jfr Hume och Coll 2009). Ryve m fl. (2015) 

som gjort en översikt av forskning kring formativ bedömning i matematik påtalar att det finns 

för få studier som påvisar effektiviteten av formativ bedömning i matematik för att det ska 

kunna dras några slutsatser. 

 

Därför är syftet med den här studien att utifrån ett elevperspektiv undersöka problem och 

svårigheter i svensk- och matematikundervisningen som baseras på formativa 

bedömningsstrategier i årskurs 1-3. 

 

De forskningsfrågor som studien har som ambition att besvara är: 

 

 Vilka problem och utmaningar ger eleverna uttryck för i relation till sina erfarenheter 

av undervisning som baseras på formativ bedömning? 

 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt ger eleverna uttryck för problem och svårigheter 

som kan relateras till bedömning som lärande, deformativ bedömning och konformativ 

bedömning? 
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METOD 
Inledningsvis kommer en argumentation för valet av en kvalitativ metod att presenteras. Sedan 

kommer studiens urval redogöras tillsammans med de etiska överväganden som genomförts i 

studien. Efter det behandlas intervju som undersökningsredskap samt genomförandet av 

intervjun i denna studie. Avslutningsvis redovisas studiens bearbetning och analys av det 

insamlade empiriska materialet.  

Kvalitativ metod och ansats 

Studien är en kvalitativ undersökning där intervju har använts som verktyg. I en kvalitativ 

undersökning syftas det oftast att fördjupa kunskapen kring eller få en djupare förståelse för 

något än en mer generell överblick (Patel & Davidson 2011). Valet av metod gjordes då det 

passade bäst in på studiens syfte att få fram de hinder och utmaningar deltagarna själva 

uppfattade att de stött på i svensk- och matematikundervisningens formativa bedömning. En 

kvantitativ metod valdes bort eftersom det personliga mötet som intervjun ger uppfattades 

kunna ge utförligare svar och formuleringar från deltagarna. Möjligheten till följdfrågor och 

koncentration på ämnen som respondenterna valde att uppmärksamma var en avgörande faktor 

i valet av metod (Bryman 2011). 

 

Genom att studera tidigare forskning kring svårigheter och utmaningar med formativ 

bedömning kopplat till studiens teori inspirerades studien av en abduktiv ansats (Frejes & 

Thornberg 2009). Studien utgör en preliminär förklaring av hur formativ bedömning kommer 

till uttryck i praktiken sett ur ett elevperspektiv. Data som insamlats är alltid preliminär i en 

abduktiv ansats och kan förändras i ljuset av nya förklaringar och hypoteser. Det som kan vara 

riskabelt med en sådan ansats är att forskaren redan innan har en hypotes och att det viktigaste 

blir att besvara just den hypotesen. I den här studien har det valts en mer explorativ intervju 

(ytterligare förklaring på sidan 10) där områden introduceras och som sedan ska belysas. 

Intervjuaren ställer sedan följdfrågor anpassade för att söka information och nya infallsvinklar 

i respondentens tidigare svar. Därför har inte någon hypotes funnits men det har dock använts 

resultat från tidigare studier av hur formativ bedömning uttrycks i praktiken som en 

utgångspunkt i analysarbetet (Frejes & Thornberg 2009, Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Inspiration har också tagits från en hermeneutisk ansats då forskarens erfarenhet och 

förförståelse har antagits påverka tolkningar och analysarbete. Hermeneutiken handlar om att 

göra tolkningar av hur en människas erfarenhet av ett fenomen är utformad. När en människa 

uttrycker sig kring ett specifikt ämne kan det tolkas utifrån de specifika omständigheterna som 

råder på ett fenomen. Hermeneutiken ger istället möjligheter att på ett vetenskapligt sätt göra 

tolkningar av människors uttryck. I studien används hermeneutiken för att göra tolkningar av 

respondenternas förståelse och uppfattningar av deras erfarenheter kring formativ bedömning i 

svensk- och matematikundervisningen. Hermeneutiken uppmanar forskaren att kritiskt granska 

sina tolkningar av den transkriberade texten eftersom förförståelsen anses utöva inflytande över 

denna process (ytterligare förklaring på sidan 12). Målet är att utmana och utveckla förståelsen 

för det som studeras och på så sätt tolka bättre (Thurén 2007). 

Urval och Etik 

Den här studien handlar om hur elever ser på undervisning baserad på formativ bedömning med 

särskilt fokus på deras erfarenheter av problem och svårigheter. Respondenterna är lämpliga 

kandidater till studien eftersom de har erfarenhet av formativa bedömningsprocedurer i svenska 

och matematik vilket intervjuerna förväntas beröra. Det verkade också högst lämpligt att 

intervjua elever som går i årskurs 1-3 eftersom det är de årskurserna min utbildning innefattar 
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(Kihlström 2007). De eleverna som deltog i studien har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Det betyder bland annat att den som forskar väljer respondenter som lätt finns tillgängliga eller 

har en personlig relation med urvalspersonerna (Bryman 2011). Ett övervägande gjordes på 

grund av deltagarnas låga ålder gällande om det var lämpligt att eleverna redan innan visste 

vem forskaren var. Det kan ifrågasättas om urvalspersonerna, på grund av en tidigare relation 

till forskaren, svarade ärligt på intervjufrågorna eller om de svarade vad de tror att forskaren 

vill få svar på. Det gjordes ändå en bedömning om att risken att respondenterna inte skulle svara 

ärligt var liten och intervjun genomfördes med de tänkta urvalspersonerna (Bryman 2011). 

 

De elever som deltog i studien tillhör en skola där verksamhetsförlagd utbildning och fältdagar 

genomförts av forskaren vid tidigare terminer. Till de elever som deltog i intervjuerna har ett 

informationsbrev (Bilaga 1) och en samtyckesblankett (Bilaga 2) för vårdnadshavare delats ut 

och samlats in. Det gjordes eftersom deltagarna i studien inte själva är myndiga. Även om de 

forskningsetiska principerna presenterats i informationsbrevet till vårdnadshavare hölls också 

en muntlig genomgång om dessa innan intervjun startade (Hermerén 2011). Här uppfyller 

studien de forskningsetiska principerna informationskravet och samtyckeskravet. Samtliga 

respondenter har lämnat in en påskriven samtyckesblankett från vårdnadshavare som 

kontrollerades noggrant. Eleverna har också getts möjlighet att tacka nej till deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet 2002, Kihlström 2007). Den informationen som sedan gavs till 

respondenterna innan intervjun var anpassad med ett enklare språk för att de skulle kunna ta till 

sig informationen. Det går inte att utesluta att informanterna blev styrda av informationen och 

att det i så fall påverkar studiens resultat. Respondenterna blev sedan informerade om studiens 

syfte och att deras svar endast kommer att presenteras i den här studiens resultat och inte någon 

annanstans. Den informationen såg till att nyttjandekravet uppfylldes och gavs för att 

respondenterna skulle känna sig trygga i att kunna svara så ärligt som möjligt. Informanterna 

fick sedan information om att de kommer vara och förbli avidentifierade i studien. Det är något 

som konfidentialitetskravet kräver av forskare och även att skolan som deltagarna tillhör förblir 

avidentifierad (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Undersökningen har genomförts på en och samma skola med elever från årskurs 1, 2 och 3. 

Totalt intervjuades nio elever varav fyra elever går i årskurs 1, en elev går i årskurs 2 och fyra 

elever går i årskurs 3. Anledningen till det låga antalet deltagare i årskurs 2 var att det inte 

lämnades in fler samtyckesblanketter från vårdnadshavare. Eleverna i studien benämns först 

med siffran för årskurs och därefter siffran för ordning. Eleverna i årskurs 1 benämns alltså 

Elev 1:1, Elev 1:2, Elev 1:3 och Elev 1:4. Eleven i årskurs 2 benämns Elev 2:1. Eleverna i 

årskurs 3 benämns Elev 3:1, Elev 3:2, Elev 3:3 och Elev 3:4. 

Intervju som redskap 

Vid studiens datainsamling har intervju använts som redskap. Studien kunde genomförts med 

observation som redskap men det redskapet valdes bort på grund av tidsbrist. Enkät som 

redskap valdes också bort eftersom respondenterna i studien är av låg ålder och alla kan inte 

läsa. Användningen av enkät skulle alltså kunna leda till att viktiga förklaringar och åsikter 

faller bort (Bryman 2011). Intervjun som genomfördes är en explorativ begreppsintervju (Kvale 

& Brinkmann 2014) vilket innebär att intervjuguiden är utformad utifrån olika områden 

relaterade till formativ bedömning och har som syfte att ta reda på respondenternas 

föreställningar relaterade till formativ bedömning. Områdena konstruerades utifrån den 

formativa bedömningens nyckelstrategier och de tekniker som respondenterna har erfarenhet 

av. Intervjuguiden är konstruerad på ett sätt där olika samtalsingångar presenteras och som 

utmynnar i vidare samtalsingångar relaterade till varandra (Bilaga 3). Guiden var anpassad för 

att beröra de områden som var tänkta med intervjun och genom följdfrågorna beröra svårigheter 
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och problem med formativ bedömning som eleverna har erfarenhet av. Den är utformad som 

en tankekarta i linje med den explorativa intervju som var tänkt utifrån studiens syfte. Alltså att 

forskaren presenterar ett område och utifrån det respondenterna väljer att lyfta exploateras 

svårigheter med området (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden togs fram i samråd med 

handledaren. 

 

Öppna frågor ställdes till respondenterna för att undvika ja och nej svar. Det i försök att få en 

djupare förståelse för den informationen deltagarna gav. De följdfrågor som ställdes var dock 

till viss del fasta i intervjuguiden för att få fram information som gällde problem och svårigheter 

med formativ bedömning. Det är viktigt att tänka på en faktor som kan påverka studiens 

reliabilitet, nämligen elevernas lärande. Formativ bedömning är en process och respondenterna 

i studien stöter på nya metoder och tekniker hela tiden. Det är därför högst troligt att det kommer 

ske en förändring av elevernas uppfattningar och förståelse kring undersökningsområdet över 

tid. Ytterligare en faktor som kan påverka studiens resultat och är bra att ha i åtanke är 

konstruktionen av intervjuguiden. Då den är utformad för att forskaren ska kunna hjälpa 

respondenterna att utveckla sina svar finns det utrymme för ytterligare olika tolkningar. En 

forskare ställer följdfrågor utifrån hens tolkningar av elevernas utsagor medan en annan 

forskare ställer andra följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Det är enligt Kihlström en fördel att spela in vad som sägs under intervjuerna. Detta för att 

forskaren ska kunna få med allt som respondenterna säger utan att behöva anteckna och för att 

i efterhand kunna höra vad forskaren själv ställt för frågor. Det är också viktigt för att kunna 

vara uppmärksam och signalera ett genuint intresse för respondentens svar (Kihlström 2007, 

Patel & Davidson 2011). 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden reviderades något efter första intervjun. Ändringarna som gjordes var en 

omformulering av ordet ”Individuella mappar” till ”Individuella pärmar”. Revideringen 

förändrade inte innehållet i intervjun utan enbart orden. Därför ingår den första intervjuns 

material också i studiens resultat. Det gjordes också en prövning av den första intervjun, om 

den utifrån intervjuguiden gav det som var syftet med undersökningen vilket kan ses som en 

kontroll av studiens validitet (Patel & Davidson 2011, Trost 2012). Reliabiliteten kan öka i den 

här studien eftersom intervjun spelades in och transkriberades noggrant för att ingen 

information skulle försvinna. Det går dock inte att förutspå om respondenterna hade gett olika 

svar till olika forskare, vilket måste tas hänsyn till (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna 

genomfördes på en lugn och avlägsen plats för att minska eventuella störande moment. De 

spelades även in med hjälp av en inspelningsapplikation på en mobiltelefon. Den 

inspelningsmöjligheten gjorde det möjligt att transkribera och analysera materialet mer exakt 

utifrån hur deltagarna gett informationen (Bryman 2011). 

Analys och bearbetning 

Intervjuerna transkriberades utifrån de olika samtalsingångar som intervjuguiden baserades på 

och analyserades och tolkades sedan i två steg. I det första steget förutsättningslöst och i det 

andra utifrån teoretiska begrepp. Studien har inspirerats av en hermeneutisk ansats då 

antagandet om att forskaren alltid tolkar utifrån förförståelse kräver kritisk granskning av de 

egna tolkningarna för att tolka bättre. Den tolkningen som gjordes har bildats av en blandning 

mellan erfarenheter, förförståelse och teoretiska begrepp (Thurén 2007). De transkriberade 

intervjuerna bearbetades först utifrån områden som eleverna valde att uppmärksamma. Som ett 

andra steg analyserades resultatet med inspiration från ett abduktivt angreppssätt där teoretiska 

begrepp har använts. Efter en djupdykning i tidigare forskning kring problem med formativ 
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bedömning har olika begrepp som bedömts som relevanta för studien använts i analysarbetet. 

För att analysera resultatet som samlats in har begreppen bedömning som lärande, deformativ 

bedömning och konformativ bedömning använts som analytiska redskap. Materialet har 

analyserats och kategoriserats så att väsentlig information först hamnat under de olika 

begreppen som då utgjorde arbetsrubriker. Sedan gjordes ett försök att hitta olika teman att 

presentera resultatet i som fångar olika aspekter av begreppen bedömning som lärande, 

deformativ bedömning och konformativ bedömning. Det som var irrelevant i den transkriberade 

texten för studiens syfte togs efterhand bort för att underlätta analysprocessen (Dimenäs 2007, 

Fejes & Thornberg 2009). 

 

Den hermeneutiska tolkningen som används vid bearbetning handlar om att se bearbetningen 

som en ständig process och den är först klar när forskaren kommit fram till ett sammanhang i 

texten utan motsägelser (Thurén 2007). Studiens resultat har kritiskt granskats i en 

tolkningsgemenskap tillsammans med handledaren och andra studenter för att undvika 

tolkningar som inte har stöd i det empiriska materialet eller tolkningar som står i konflikt med 

varandra. Detta var möjligt då intervjuerna spelades in och transkriberades. Tolkningar kunde 

då kontrolleras och utmanas av handledare och medstudenter. Tolkningarna granskades också 

i relation till utvalda citat. Citat och tolkningar har ställts i relation till hela materialet för att 

kunna se om tolkningarna är rimliga i ett större sammanhang (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Olika aspekter som uppmärksammades med hjälp av de analytiska begreppen låg till grund för 

skapandet av de teman som presenteras i resultatet och som belyser de svårigheter som 

respondenterna uppmärksammade. Exempel på bedömning som lärande visade sig vara det som 

respondenterna lyfte mest. Deformativ bedömning har också skrivits fram där orättvis 

bedömning och bedömningar som sårar lyfts av respondenterna. 

 

Resultatet presenteras i en löpande text och med citat som belyser kärnan i respektive tema. De 

citat som presenteras har skrivits ut ordagrant för att belysa och belägga de tolkningar som 

presenteras. Det måste enligt Patel och Davidsson finnas en balans mellan den löpande texten 

och citaten. För få citat kan göra att forskarens tolkningar inte verkar pålitliga medan för många 

citat gör det svårare för läsaren själv att tolka. I studiens resultat har en balans mellan löpande 

text, citat och tolkningar varit målet för att uppnå och skapa trovärdighet hos läsaren (Patel & 

Davidson 2011). 
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RESULTAT 
I denna del presenteras resultatet som bygger på tolkning och analys av studiens insamlade 

material med fokus på identifierade svårigheter med formativ bedömning i svensk- och 

matematikundervisningen. Först redovisas elevernas resonemang kring lärarens presentationer 

av mål i undervisningen. Sedan lyfts aspekter av att eleverna är bekanta med 

bedömningsprocedurer och kontinuerlig feedback. Avslutningsvis berörs elevers upplevelser 

av bedömning som leder till negativa känslor. 

Läraren pratar om målen men ingen tycks veta varför 

Nästan alla respondenter ger uttryck för att de har erfarenhet av att deras lärare har pratat med 

dem om målen i läroplanen. Elev 1:3 och Elev 1:4 uttrycker att deras lärare brukar nämna 

läroplanen i ett sammanhang för att förklara varför de utövar vissa moment. 

 
Fröken brukar säga att det här gör vi för att det står i läroplanen (Elev 1:3)  

 

Fröken brukar säga att det här står i läroplanen om någon säger emot (Elev 1:4) 

 

Elev 3:1 och Elev 3:2 påtalar att deras lärare pratar om målen ofta och de kan även ge mer 

specifika exempel på hur läraren brukar gå till väga. 

 
Ibland berättar hon att lektionen är utifrån det målet. Ibland visar hon boken och 

ibland pekar hon på planschen i klassrummet (Elev 3:2) 

 

I citatet nämner eleven en bok och menar då läroplanen. Planschen eleven nämner är en plansch 

med de fem förmågorna i matematik; metodförmågan, kommunikationsförmågan, 

begreppsförmågan, problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan.  

 

Eleverna beskriver att läraren brukar vara noga med att förklara målen och de tycks veta att det 

är bra att de vet om vilka mål som finns. Detta förefaller vara ett uttryck för bedömning som 

lärande i det avseende att målen präglar elevernas lärandeerfarenheter och de tycks inte ha en 

funktion utöver just detta för eleverna. I elevernas utsagor skildras deras erfarenheter av att 

deras lärare pratar om målen men inte hur de är kopplade till deras lärande av ett visst 

undervisningsinnehåll. 

 
Det kändes bra [...] det var bra att göra mig medveten om att det finns mål  

(Elev 3:1) 

 

Ingen av respondenterna ger specifika svar på hur insikten om målen i undervisningen kan 

hjälpa dem i deras lärande. Många av respondenterna rycker på axlarna och påtalar att de inte 

vet. Ingen ger heller något uttryck för att det utgör ett hinder att läraren pratar om målen. 

Samtliga respondenter använder orden ”det är bra”. Ett uttryck för bedömning som lärande är 

att eleverna anpassar sig efter de mål och kriterier som presenteras. Här verkar det som att 

eleverna accepterar det läraren presenterar om målen och att de inte tycks reflektera mer över 

det. Det kan också ses som ett uttryck för konformativ bedömning där målen är givna och 

samma mål presenteras för samtliga elever. 
 

Vad tycker du om att läraren pratar om målen? (Jennie) 

Jag tycker det är bra att vi vet att det finns mål (Elev 1:4) 

Varför tycker du det? (Jennie) 

Eleven rycker på axlarna (Elev 1:4) 
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Eleverna har varit med om att läraren presenterar målen, men de kan inte sätta ord på hur målen 

hjälper dem i deras lärande. De kan inte heller beskriva hur målen eventuellt kan bidra till att 

styra deras lärande eller till att utvärdera var de befinner sig. De har dock uppfattat att det anses 

viktigt med mål. Det här leder till tolkningen att bedömning som lärande har ersatt bedömning 

för lärande i den aspekten att måluppfyllelse ersätter lärande. 

Bekanta med bedömningsprocedurer, kriterier och hjälpmedel 

Eleverna ger exempel på hur läraren ger respons utifrån vissa kriterier i svensk- och 

matematikundervisningen. Det exemplet som eleven nedan ger uttryck för kan ses som 

bedömning som lärande då feedbacken är kriteriebaserad och bidrar inte till en vidare reflektion 

kring elevens utveckling. 

 
Fröken säger att man behöver skriva mörkare eller ljusare eller med mellanrum. 

Även hur siffror ska se ut, en trea ska inte vara bakåfram [...]  Det är en bra hjälp 

(Elev 1:2) 

Hur hjälper det dig att lära dig? (Jennie) 

Eleven rycker på axlarna (Elev 1:2) 

 

Elev 1:2 uttrycker att det är bra att läraren ger feedback och att det hjälper eleven, men kan inte 

ge exempel på hur det hjälper hen i sitt lärande. Detta kan ses som en aspekt av bedömning som 

lärande när eleverna får lära sig vilka kriterier som finns för den specifika uppgiften och att de 

sedan enbart bedöms efter dem. Eleven lär sig alltså vilka kriterier bedömningsprocedurerna 

baseras på. Det verkar dock inte skapas någon kunskap kring elevernas eget lärande och 

kunskapen kring ämnesinnehållet kan riskera att bli ytlig och kortsiktig. 

 

De hjälpmedel som respondenterna lyfter att de har erfarenhet av när det kommer till 

självbedömning är matriser och individuella portfoliopärmar. Elev 3:1 är en av eleverna som 

nämner matriser som de arbetat med när de skriver texter i svenskundervisningen. Matrisen 

utgörs av en slags checklista där kriterier om vad som måste finnas med i texten anges. Eleven 

berättar att hen tycker det är svårt med checklistor men att det fungerar bra eftersom det gör det 

enklare att veta vad som ska finnas med. 

 
Matriser fungerar bra, det gör det enklare att veta vilka kriterier som finns. [...] De 

kan vara lite röriga men mestadels är de en hjälp. [..] Det är svårt med checklistor 

vid långa texter (Elev 3:1)  
 

Hen kunde dock inte berätta varför de ska kunna bedöma sina texter utifrån kriterier. Det tycks 

här som eleven övervägande fokuserar på hjälpmedel och bedömningsprocedurer för att klara 

av uppgifterna i undervisningen. Lärandet verkar inte vara i fokus utan snarare formerna för 

bedömning. Synliga kriterier ses som viktigare för att komma vidare än att utveckla kunskap 

inom ämnet, detta kan därför ses som en dimension av bedömning som lärande.   
 

Vad tror du att checklistan är till för? (Jennie) 

Att kunna checka av den (Elev 3:4) 

Tycker du att checklistan hjälper dig att lära dig saker? (Jennie) 

Jag vet inte (Elev 3:4) 

 

Eleverna berättar att de har individuella pärmar där de sätter in material som de är klara med i 

bland annat svenska och matematik. Elev 1:2 är en av eleverna som berättar att de tittar i pärmen 

för att kunna se sin egen utveckling. Hen uttrycker att det känns bra att se en förbättring i sitt 

lärande kring ämnesinnehållet. 
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Jag har kollat i pärmen och sett att jag skriver bättre nu än i början på ettan [...] Det 

känns bra (Elev 1:2) 

Varför tror du mer att det är bra att kolla i pärmarna? (Jennie) 

Eleven rycker på axlarna (Elev 1:2) 

 

Jag tror att det är till för att se vad man gjort tidigare. [...] vi hinner inte titta i dem 

ofta eftersom vi är på lektion (Elev 3:1) 

 

Elev 3:1 påstår att hen tror att pärmarna är till för att se sin egen utveckling men att de inte har 

tid. Det här kan ses som bedömning som lärande, att eleverna uppfattar självbedömningen som 

en extra uppgift istället för att den integreras i svensk- och matematikundervisningen. Eleverna 

verkar förstå användningen av pärmarna och att man kan se sin egen utveckling i dem. De kan 

dock inte precisera vad det ska vara bra för eller hur det hjälper dem vilket är en aspekt av 

bedömning som lärande där bedömningsproceduren bara är något som ska göras och riskerar 

att ersätta lärandet av ett undervisningsinnehåll. 

 

Kamratbedömningstillfällen beskrivs av samtliga elever som en integrerad del i 

matematikundervisningen. Det verkar naturligt för dem att hjälpa en kompis om de själva är 

klara med uppgiften. Elev 1:3 kan delvis sätta ord på varför det är bra med kamratbedömning.  

 
Det känns bra när en kompis hjälper mig för då får jag lära mig talen jag inte kan 

och kompisen får lära sig de talen de inte kan (Elev 1:3) 
 

Eleven tycks dock inte ha förstått att hen också kan lära sig genom att hjälpa andra vilket anges 

i bedömning för lärande. Då eleven inte uttrycker att hen gynnas av att hjälpa någon annan kan 

det tolkas som att uttrycket är inlärt och eleven verkar inte ha fått en djupare förståelse för 

innebörden av kamratbedömning. Elev 1:2 och 2:1 uttrycker vikten av att inte endast berätta 

svaren för kompisen utan att de måste förklara för varandra. De kan dock inte berätta varför det 

är viktigt att förklara utan förefaller ha lärt sig en bedömningsprocedur som läraren presenterat 

för dem. Detta kan ses som ett uttryck för bedömning som lärande. 

 
Varför är det viktigt att förklara? (Jennie) 

Så man inte bara säger svaret (Elev 2:1) 

 

Elevernas svar kan ses som en upprepning av lärarens ord kring varför de ska hjälpa varandra. 

Den tolkningen baseras på elevernas användning av ordet ”vi”. 

 
Fröken brukar säga att vi ska hjälpa varandra [...] Vi måste förklara för varandra 

(Elev 1:2) 

 

Vi får hjälpa varandra mycket men det är inte okej att säga svaren utan vi måste 

förklara (Elev 2:1) 

 

De har fått lära sig att de måste hjälpa varandra och att det är bra. De har dock inte uppfattat 

varför de utvecklas av just denna formativa bedömningsmetod i matematikundervisningen. 

Respondenterna rycker på sina axlar och uttrycker att de inte vet när de tillfrågas om varför de 

tycker att kamratbedömningen hjälper dem. Då eleverna inte har någon djupare insikt i varför 

de ska förklara för varandra kan detta ses som ett exempel på bedömning som lärande. 

 

Det här temat sammanfattas som att eleverna tycks vara bekanta med kriteriebaserade 

bedömningsprocedurer och vissa hjälpmedel som baseras på dessa i svensk- och 

matematikundervisningen. Eleverna uttrycker dock ingen djupare förståelse för 

bedömningsmomenten i relation till deras egen utveckling och lärprocess.  
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Vill ha summativ återkoppling med kriterier 

De flesta respondenterna väljer att lyfta summativ feedback i svensk- och 

matematikundervisningen som de verkar ha mycket erfarenhet av. Samtliga deltagare kan 

återge specifika händelser där läraren har gett dem en stjärna eller ett streck i matematikboken 

som indikerar ett rätt eller fel i deras prestationer. De kan också ge exempel på när läraren har 

sagt att de gjort ett bra jobb eller något fint. 

 
Hon brukar sätta en stjärna och skriva ”bra!” (Elev 1:1) 

 

Hon brukar också göra streck i matteboken när jag har gjort fel [...] Hon brukar 

skriva ”vilka fina meningar du skriver” (Elev 1:4) 

 

Den form av bedömning som lärande som eleverna tycks ge exempel på här är att de får 

återkoppling genom stjärnor och streck och att de eftersträvar och vill ha denna form av 

summativ feedback. För eleverna tycks det viktigt att få en markering på att de har klarat eller 

inte klarat en matematikuppgift. Det framgår inte om eleverna fått formativ feedback av sin 

lärare på samma uppgift. Då eleverna väljer att redovisa denna summativa feedback tolkas den 

här som viktigare för eleverna än återkoppling som kan leda dem vidare i deras lärande. 

Feedback kring vad de behöver träna mer på tycks vara svårare att sätta ord på då de flesta 

respondenter säger att de inte kommer ihåg vad deras lärare brukar säga. Elev 1:3 som inte 

heller minns vad läraren brukar säga kan ändå sätta ord på varför hen tycker det är bra att få 

feedback kring hur hen har presterat. 

 
Läraren brukar berätta för mig att jag har gjort något bra [...] Jag vet inte vad hon 

brukar säga men det känns bra eftersom man får lära sig mer (Elev 1:3) 
 

Eleven tycks visa en förståelse för meningen med feedback och det tolkas utifrån citatet som 

att eleven menar att hen brukar få bra feedback. Alla respondenter utom Elev 2:1 tycker att det 

är bra att läraren säger till dem vad de behöver träna mer på. Eleverna ger dock här främst 

utlopp för att de vill ha summativ bekräftelse av läraren som visar hur de ligger till och de tycker 

att det är bra vilket kan ses som en aspekt av bedömning som lärande.  

 

Elev 1:1 berättar att de får träna tills de har lärt sig och först därefter får de gå vidare och börja 

på en ny bokstav i svenskundervisningen. Eleven säger att det känns bra och ger bra stöd men 

inget mer. Detta kan ses som en aspekt av konformativ bedömning då eleven ger uttryck för att 

alla elever i klassen ska förhålla sig till och uppfylla samma kriterier för att få börja med nästa 

bokstav.  

 
Vi får lära oss och lära oss och till slut kan vi det så får vi börja på en ny bokstav 

(Elev 1:1) 

 

Eleverna tycks därmed inte ges möjlighet att utveckla sitt lärande på andra vis inom ämnet. Den 

tolkningen förstärks av att eleven använder ordet ”vi” i sin förklaring. 

 

Elev 3:2 sätter också sina ord på en aspekt av konformativ bedömning då hen uttrycker att 

läraren i helklass brukar berätta vad de flesta behöver träna mer på och inte direkt till den 

specifika eleven.  

 
Fröken brukar säga vad vi behöver träna mer på och ta det i helklass (Elev 3:2) 
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Det kan tolkas som att läraren vill få med sig hela klassen till nästa steg samtidigt och löser det 

genom att ge alla respons vid ett tillfälle. Eleverna som redan nått en annan nivå inom ämnet 

kan emellertid då riskera att hämmas i sitt lärande och deras utveckling kanske inte gynnas 

optimalt. 

 

Sammantaget i detta tema verkar eleverna uttrycka att de vill veta att de är på väg åt rätt håll 

och vill få bekräftelse på det genom summativ feedback i svensk- och 

matematikundervisningen. Denna summativa feedback verkar också bidra till konformativ 

bedömning i den aspekten att den ibland ges på ett och samma sätt i helklass. 

Orättvis bedömning och bedömning som sårar 

Eleverna uppmärksammar erfarenhet av orättvis bedömning och bedömning som sårar. Det 

finns de respondenter som inte är övertygade om att deras lärare ger dem den feedback de själva 

anser att de borde få. 

 
Jag tycker oftast att hon har fel när hon säger vad jag behöver träna mer på [...] Jag 

blir inte hjälpt av det fröken säger (Elev 2:1) 

 

Det som ses här kan tolkas som konformativ bedömning i det avseendet att bedömningen inte 

verkar ha diskuterats med eleven och eleven tycks inte ha något inflytande över sin egen 

lärprocess inom ämnesområdet. Det verkar inte ha skett något utbyte där eleven fått tillfälle att 

ge sin egen tolkning på sin egen presentation och lärarens feedback. Elevens uttryck kan också 

tolkas som en aspekt av deformativ bedömning då eleven verkar ta illa upp av lärarens feedback 

då det tycks uppstå negativa känslor hos eleven. Det kan även tolkas som att eleven har lärt sig 

att hen inte hjälps av denna typ av feedback. 

 

Elev 3:1 berättar att hen hellre tar hjälp av sin lärare istället för klasskamrater eftersom läraren 

anses vara mer kunnig inom ämnet.  

 
Jag hade hellre velat att fröken skulle hjälpa mig [...] fröken kan mer än dem  

(Elev 3:1) 
 

Utsagan kan tolkas som en rädsla för en felaktig bedömning genom kamratbedömning. Det kan 

därför ses som ett uttryck för deformativ bedömning då det kan tolkas som en oro för att 

kamratresponsen leder lärandet i fel riktning än vad som var tänkt med uppgiften. 

 
Jag tycker inte man pratar om det [...] ja kanske hade varit bra men då känns det 

som att man hade retat varandra (Elev 3:3) 

 

Elev 3:3 ger uttryck för att det vore bra om de hade kunnat prata om bedömning mellan varandra 

men påstår då att eleverna skulle börja reta varandra. Här kan det vara så att lärarens feedback 

brustit i den aspekten att den graderar eleverna istället för att användas formativt. Denna 

feedback kan därför ses som ett exempel på deformativ bedömning. 

 

Sammanfattningsvis kan vissa av elevernas uttryck inom detta tema tolkas som aspekter av 

både deformativ- och konformativ bedömning. Bedömningen läraren och klasskamraterna ger 

eleverna är inte alltid effektiv och inte heller alltid positiv för lärandet i svensk- och 

matematikundervisningen. 
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DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet sätter uppsatsens resultat i relation till tidigare forskning om den formativa 

bedömningspraktiken samt dess uppmärksammade svårigheter och utmaningar. Det presenteras 

sedan ett försök till att precisera uppsatsens kunskapsbidrag och en värdering av detta bidrag i 

ljuset av styrkor och svagheter i studiens genomförande. Avslutningsvis redogörs det för förslag 

till fortsatt forskning. 

Problem bekräftas ur ett elevperspektiv 

Bedömning som lärande lyfts i tidigare forskning och anses av vissa forskare dominera skolan 

i vissa länder (Lam 2016, Torrance 2007). En aspekt är att formativa bedömningsprocedurer 

styr undervisningen och att viljan att komma vidare till nästa steg ligger i fokus istället för 

elevernas lärande (Torrance 2007, Tolgfors 2011). Resultatet i denna studie visar att eleverna 

är bekanta med en undervisning baserad på formativa bedömningstekniker men att de inte kan 

sätta ord på hur det gynnar deras lärande. Inom självbedömning används tekniker och 

hjälpmedel i form av matriser och individuella lärportföljer (jfr Wiliam 2013, Wiliam & Leahy 

2015). Då hjälpmedlen är kriteriebaserade verkar eleverna endast anammat proceduren med 

dem och tycks inte förstått syftet med att de ska gynna deras lärprocess. Eleverna ger då uttryck 

för att undervisningen har tappat fokus på lärandet och den individuella utvecklingen, vilket är 

linje med Hume och Colls (2009) studie. Det finns också en risk att detta bidrar till att eleverna 

inte kan tillämpa sin kunskap i andra situationer och att lärandet blir kortsiktigt, vilket även 

Nordrum m fl. (2013) påtalar. Eleverna i föreliggande studie luras också att tro att det handlar 

om lärande när det egentligen handlar om bedömning (jfr Sadler 2007). Den form av 

kamratbedömning elevernas utsagor innefattar kan kopplas ihop med tekniken ”Har du lärt dig, 

hjälp en annan” som bland annat Wiliam (2013) uppmärksammar. Det eleverna kan sätta ord 

på är här återigen en bedömningsprocedur och det visas ingen förståelse för ett vidare lärande. 

Resultatet i denna studie belyser alltså liknande problem som uppmärksammats i tidigare 

forskning (Torrance 2007, Hume & Coll 2009). Överlag kan en slutsats dras att elevernas 

erfarenheter av de ovan nämnda formativa bedömningsteknikerna utmynnar i fokus på 

procedurer och verkar inte effektiva för elevernas vidareutveckling av ett ämnesinnehåll vilket 

påtalas är grundläggande i nyckelstrategierna självbedömning (Andrade och Boulay 2003) och 

kamratbedömning (Wiliam 2013). 

 

Resultatet visar att respondenternas lärare pratar om målen men ingen av eleverna tycks veta 

varför eller hur det kan gynna dem i deras utveckling och lärprocess. Att eleverna inte kan sätta 

ord på varför läraren integrera lärandemålen i undervisningen kan bero på att eleverna inte 

lägger lika stort fokus på den formativa bedömningen trots att det kommer fram att det 

förekommer formativa bedömningspraktiker i undervisningen. Denna studies resultat visar 

dock också att det till stor del är summativa bedömningar eleverna väljer att uppmärksamma. 

Det här överensstämmer med tidigare forskning som visat att elever kan lägga stor vikt vid 

summativ bedömning och procedurer än formativ bedömning som utvecklar lärande. (Hume & 

Coll 2009, Hirsh och Lindberg 2015). Det är också något som uppmärksammats i tidigare 

forskning och benämns som bedömning som lärande. Det anses viktigare att komma vidare till 

nästa steg i utbildningen istället för att utveckla ett lärande kring ämnesinnehållet (Torrance 

2007, Hume & Coll 2009).  

 

Feedback som är en av den formativa bedömningens nyckelstrategier påstås först vara effektiv 

om den gynnar elevernas lärande (Wiliam 2013). Eleverna i studien kan dock inte ge exempel 

på återkoppling från läraren som skulle kunna gynna lärandet men de vet att det är bra med 

sådan återkoppling. Det här leder återigen till slutsatsen att bedömning som lärande har ersatt 
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bedömning för lärande i den aspekten att måluppfyllelse tycks ersätta lärande för de elever som 

ingår i studien (Torrance 2007). Eleverna verkar inte lägga vikt vid den formativa bedömningen 

som de har erfarit i undervisningen (Hirsh och Lindberg 2015). 

 

Att implementera formativ bedömning i undervisningen påtalas som positivt för elevers lärande 

och utveckling (OECD 2005, Black & Wiliam 1998a, Hattie 2009) samt att den endast är 

formativ om den leder till utveckling (Klenowski 2009, Black m fl. 2004, Black & Wiliam 

1998a). Studien visar dock, liksom några andra studier inom området (t.ex. Levinsson m fl. 

2013, Torrance 2012, Smith & Gorard 2005) att formativ bedömning inte alltid är positiv eller 

effektiv för lärande och att användningen av formativa bedömningsstrategier bland annat kan 

få elever att känna sig orättvist behandlade och misslyckade. Föreliggande studie visade ett fall 

där eleven inte höll med om lärarens feedback samt att eleverna inte diskuterade bedömning 

sinsemellan eftersom de var rädda att känna sig misslyckade eller bli ledda fel av sina 

klasskamrater. Sådana konsekvenser bekräftar Torrance (2012) tes och begrepp deformativ 

bedömning som bland annat innefattar att bedömningsstrategier kan leda till att eleverna känner 

sig misslyckade eller till annat icke önskvärt lärande. Denna studie lyfter också exempel på 

konformativ bedömning där eleverna förs mot samma bedömningsmål (Torrance 2012) och att 

eleverna ger uttryck för att det inte sker en uppföljning av målen individuellt med eleverna 

vilket riskerar att inte gynna alla elevers lärande (jfr Torrance & Pryor 2001). 

Studiens kunskapsbidrag 

Det har gjorts stora satsningar både internationellt och nationellt på olika nivåer i skolsystemet 

för att implementera den formativa bedömningspraktiken, bland annat i form av 

kompetensutveckling av lärares bedömningskunskaper (OECD 2005, Skolverket 2012, 

Skolinspektionen 2012). Ett annat exempel är att SKL har valt att lyfta forskning som är 

kopplad till den formativa bedömningens positiva effekter för lärandet (Håkansson 2011). Det 

har dock kommit kritik mot att forskningsstödet som satsningarna baseras på är bristfälligt 

(Bennett 2011, Dunn & Mulvenon 2009). Studien bidrar med konkreta exempel på att den 

formativa bedömningen inte alltid gynnar lärandet samt svårigheter och utmaningar elever 

uttrycker med formativ bedömning i svenska och matematik (Ryve m fl. 2015, Torrance 2007, 

2012). Det kan ses som betydelsefullt att sådana kunskaper inkluderas i de 

kompetensutvecklingsinsatser som riktas mot lärare (Levinsson m fl. 2013). Studier kring 

formativ bedömning i matematik har framförallt lyfts fram i uppsatsens bakgrund (Harris 2016, 

Hodge & Wiliam 2006, Bengtsson 2008, Lindqvist 2003) eftersom studier kring formativ 

bedömning i svenskämnet var svåra att hitta.2 Studiens resultat bidrar också till kunskaper inom 

området som har särskilt fokus på elevperspektivet. De fåtaliga tidigare studier som gjorts kan 

berikas av en studie genomförd med de yngre årskurserna i svenska skolan då tidigare forskning 

främst fokuserar på elever i högre årskurser (Hirsh & Lindberg 2015, Leitch m fl. 2007, Hume 

& Coll 2009, Lam 2016, Bengtsson 2008).  När det gäller bedömning som lärande, deformativ 

bedömning och konformativ bedömning ger den här studien dessutom mer konkreta exempel 

på hur detta kan komma till uttryck och på en nivå i skolan som inte tycks ha uppmärksammats 

i tidigare studier (Hume & Coll 2009, Torrance 2007, 2012).  

 

Den här uppsatsen kan därmed ha uppnått sitt syfte: att ur ett elevperspektiv undersöka problem 

och svårigheter i svensk- och matematikundervisningen som baseras på formativa 

bedömningsstrategier i årskurs 1-3. Studien har presenterat problem och utmaningar som elever 

ger uttryck för i relation till erfarenheter av undervisning som baseras på formativ bedömning, 

och även relaterat dessa till bedömning som lärande, deformativ bedömning och konformativ 

                                                 
2 Sökningar har gjort på: summon.se, google och google scholar kring formativ bedömning i svenskämnet. 
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bedömning. Det är dock givet att jag i analysen fick syn på dessa problem genom användningen 

av just dessa begrepp. Om materialet analyserats utifrån andra begrepp hade antagligen 

resultatet sett annorlunda ut. Jag har varit kritisk mot mina tolkningar på olika sätt för att inte 

riskera att läsa in aspekter av begreppen som inte finns representerade i det empiriska materialet. 

Det ska dock medges att det ibland var svårt att hålla sig objektiv till såväl respondenterna som 

materialet. 

 

Att intervjua elever i de lägre årskurserna var dock inte alltid enkelt och detta kan ha påverkat 

studiens resultat. Eleverna hade ibland svårt att formulera sina svar och sätta ord på sina tankar 

vilket kan bero på flera saker. De övriga svårigheter och problem med formativ bedömning som 

lyfts i tidigare forskning kan också ses som något som påverkat studiens resultat. Det går inte 

att utesluta att bristande erfarenhet (Torrance & Pryor 2001, Webb & Jones 2009), tidsbrist 

(Black & Wiliam 1998b, Levinsson m fl. 2013) eller omförhandling av det traditionella 

kontraktet (Levinsson m fl. 2013, Cowie 2005) inte utgör en del av de problem som 

uppmärksammas i studien. Med det sagt går det inte att säga att lärarna till respondenterna utför 

en bristfällig formativ bedömningspraktik då detta inte undersökts på ett direkt sätt i studien. 

Det går inte heller att generalisera ett samband mellan respondenternas utsagor med de övriga 

eleverna i samma klasser. 

 

Studiens kvalitativa metod med intervju som redskap var lämpligt för studiens syfte. En 

interventionsstudie med observation av den formativa bedömningspraktiken och med 

uppföljning av intervju med elever hade kanske kunnat ge en djupare förståelse för elevernas 

uttryck. Eleverna kanske hade haft enklare att uttrycka sig mer konkret om intervjun ägt rum 

direkt efter att de erfarit ett formativt bedömningsmoment i undervisningen. Intervjuguiden var 

dock konstruerad för att undvika att eleverna skulle bli låsta av specifika uttryck och att de 

skulle få möjlighet att uttrycka sig kring de situationer de själva valde att lyfta. Det negativa 

med intervjuguiden var att den ibland var för öppen och vissa elever tappade fokus på den 

formativa bedömningen. Det resulterade i att eleverna ibland kom in på irrelevanta sidospår. 

Överlag anses genomförandet ha gynnat studien i det avseende att studiens syfte och 

frågeställningar har kunnat besvaras. 

 

Studiens resultat kan också få betydelse för verksamma i skolan och den undervisning som 

bedrivs utifrån formativ bedömning. Även om det inte går att dra några slutsatser kring lärarnas 

undervisning ifrågasätts den ändå i ljuset av elevernas utsagor kring olika problem med den 

formativa bedömningspraktiken. Uppsatsen kan öppna ögonen för lärare och bidra till en 

annorlunda syn på den formativa bedömningen. Även om lärarna använder formativa 

bedömningspraktiker på ett enligt forskningen ”rätt” sätt i sin undervisning är det inte säkert att 

den gynnar elevernas utveckling och lärande. Detta kan medföra didaktiska konsekvenser för 

läraryrket. 

 

Förslag på vidare studier 

För att stärka slutsatserna som dras i studien behövs sannolikt mer forskning inom ämnet. Det 

behövs kanske också mer riktad forskning på de specifika momenten som finns i den formativa 

bedömningspraktiken. Studier som bygger på observationer av undervisningen kan vidare 

stärka forskning kring svårigheter och utmaningar med formativ bedömning. 
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Till vårdnadshavare med barn på XXXskolan. 

 

Jag heter Jennie Bromell och studerar min åttonde och sista termin till grundskollärare vid Högskolan i 

Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall undersökas. 

Jag har valt att fokusera på hur eleverna ser på formativ bedömning. Jag kommer att intervjua elever för 

att få fram underlag till min studie. Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min 

undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. 

 

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte. 

 

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas. 

 

Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er därför fylla i 

blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ert barns klassföreståndare på 

skolan. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni mejla mig på s1111@student.hb.se 
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