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Sammanfattning 
Formativ bedömning även kallad bedömning för lärande syftar till att utveckla elevernas 

kunskap och inte bara gradera dem efter deras prestationer. Begreppet har fått stor spridning i 

utbildningsdebatten under de senaste åren både internationellt och nationellt. Det nämns bland 

annat i kompetensutvecklingsinsatsen i form av ett matematiklyft. Studier lyfter de positiva 

effekterna vid implementerande av olika formativa bedömningsprocedurer i undervisningen. 

Men kritik har dock riktats mot den formativa bedömningspraktiken, att det inte alltid är så 

effektivt som det verkar. Dessa studier är mycket få och väldigt sällan är de gjorda i en svensk 

kontext. 

 

Studien har som syfte att undersöka vilka problem och svårigheter som lärarna upplever kan 

uppstå i svensk- och matematikundervisning som baseras på formativ bedömning. 

 

För att undersöka studiens syfte har en kvalitativ metod med intervju som redskap använts. 

Intervjuerna gjordes bland fyra lärare som har skilda utbildnings- och arbetslivserfarenhet och 

är verksamma i någon av grundskolans år F-3. Analys och bearbetning av studiens empiri 

gjordes med stöd av hermeneutiken och ett abduktivt angreppsätt. 

 

Studiens resultat visar; att syftet med undervisningen kan gå förlorat, att det verkar viktigare att 

komma vidare, men inte för att gynna lärandet, bristande metaspråk försvårar lärandet samt att 

negativa upplevelser kan uppstå bland elever och föräldrar vid användandet av formativ 

bedömning. 

 

Slutsatser som dras handlar om eleverna inte alltid verkar gynnas vid användandet av formativ 

bedömning i undervisningen. Studien bidrar till forskningsfältet då den är gjord i en svensk 

kontext samt att det ges exempel på hur bedömning som lärande, konformativ bedömning och 

deformativ bedömning kan komma till uttryck i ett undervisningssammanhang. 
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INLEDNING 

Black och Wiliams (1998) huvudsakliga argumentation för att höja kunskapsnivån i skolan 

rör förändringar som görs av lärare och elever i klassrummet. Författarna anser att 

användandet av formativa bedömningsprocedurer och metoder i undervisningen är det 

ultimata sättet för att höja elevernas resultat. Formativ bedömning framställs av Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD 2005) som en av de mest effektiva 

strategierna för att öka elevernas prestationsförmåga i klassrummet. Black, m fl. (2004) 

påvisar flera positiva förändringar vid användandet av formativ bedömning i undervisningen. 

Det kan bland annat leda till ett bättre klassrumsklimat, eleverna ser utvecklingen i sitt eget 

lärande samt att det gynnar lågpresterande elever. OECD (2005) har även haft stor betydelse 

för spridningen av formativ bedömning inom utbildningsområdet (jfr Levinsson 2013). I 

Håkanssons (2011, s.40) presentation av Hatties metastudie redogörs det för att formativ 

bedömning är den faktor som har störst effekt på elevernas studieresultat. Håkansson tolkar 

det som att Hattie anser att det är de förändringar av undervisningen som baseras på formativ 

bedömning som ger störst effekt och som därmed bör satsas på.  

 

Håkanssons (2011) tolkning är att Hatties studie har betytt mycket för utbildningsdebatten i 

Sverige. Studien har översatts till svenska och utgivits av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Den stora spridningen visar sig även i antalet utgivna avhandlingar om formativ 

bedömning av svenska forskare som har ökat de senaste åren (jfr Forsberg & Lindberg 2010, 

Hirsh och Lindberg 2015). I Sverige har Skolverket (2012) dessutom satsat på formativ 

bedömning i ett matematiklyft som syftar till att bland annat utveckla lärares 

bedömningskompetens. I Skolverkets (2016) senaste insats läslyftet nämns även formativ 

bedömning, den syftar till att förbättra elevernas språk- läs- och skrivförmåga. Spridningen 

syns även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 

rev.2016) som presenterar lärarnas ansvar att ge eleverna stöd i sin kunskapsutveckling samt 

bedöma deras kunskaper utifrån all tillgänglig information. 

 

Hirsh och Lindbergs (2015) uppmärksammar också att både internationellt och nationellt sett 

är det få studier som fokuserar på formativ bedömning i grundskolans tidigare år. Ryve, m fl. 

(2015) påpekar att forskning om formativ bedömning i matematikundervisningen i en svensk 

kontext är bristfällig.  

 

På senare tid har det även kommit upp kritik mot formativ bedömning som handlar om 

svårigheter och utmaningar. Bennett (2011) påpekar exempelvis att det finns oklarheter kring 

vad formativ bedömning är, då olika forskare definierar det på olika sätt. Författaren levererar 

även en viss kritik mot Black och Wiliams (1998) översikt. Bennett anser att den tidigare 

forskningen är bristfällig av olika anledningar och att formativ bedömning fortfarande är 

under utveckling. Dunn och Mulvenon (2009) betonar också behovet av ytterligare forskning 

för att tydliggöra den formativa bedömningspraktikens traditioner. Det har även riktats kritik 

mot användandet av formativ bedömning, att det kan leda till att elevernas lärande inte gynnas 

(Torrance 2007, Torrance 2012). Det finns även andra studier som stödjer Torrance 

uppfattning (Nordrum, Evans & Gustafsson 2013, Smith & Gorards 2005). Svårigheter kring 

att implementera den formativa bedömningspraktiken i undervisningen överlag finns också 

beskrivet i forskning (Levinsson, m fl. 2013). Studierna som belyser problem är dock inte 

särskilt många, utan överlag tycks det råda konsensus kring att formativ bedömning är bra 

(Torrance, 2012). Denna studie syftar därför till att undersöka vilka problem och svårigheter 

som lärarna upplever kan uppstå i svensk- och matematikundervisning som baseras på 

formativ bedömning. 
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BAKGRUND 
Inledningsvis definieras vad formativ bedömning är. De fem nyckelstrategierna som 

karakteriserar formativ bedömning kommer därefter att presenteras samt hur de kan 

implementeras i undervisningen. Avslutningsvis redovisas forskning kring problem och 

svårigheter som kan uppstå inom svensk- och matematikundervisningen som baseras på den 

formativa bedömningspraktiken. 

Vad är formativ bedömning? 

Black och Wiliam (1998) är två ledande forskare inom forskningsfältet och definierar formativ 

bedömning 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). De bedömningar som utförs av läraren 

eller eleven själv och som kan användas för att förbättra undervisningen kan ses som formativ. 

OECD (2005), som har gjort stora satsningar på att följa upp implementeringen av formativ 

bedömning i undervisningen i flera länder, menar att formativ bedömning ”refers to frequent, 

interactive assessments of student progress and understanding. Teachers are then able to adjust 

teaching approaches to better meet identified learning needs” (s.13). Formativ bedömning 

förstås som upprepade bedömningar av elevernas prestationer som syftar till att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas behov (jfr Harris 2016). Det definieras även av Black, m fl. 

(2004) som ”any assessment for which the first priority in its design and practice is to serve the 

purpose of promoting students’ learning” (s.10). Det är en bedömning som enligt Black, m fl. 

främst syftar till att gynna elevernas lärande vilket även kan benämnas som bedömning för 

lärande. Denna innebörd sammanfattas i Hirsh och Lindbergs (2015) forskningsöversikt: att 

formativ bedömning är ett sätt att utveckla och forma elevernas lärande. De 

bedömningsstrategier som används ska ge läraren bekräftelse på vilken kunskap eleverna 

innehar, vilket även ger dem stöd i att planera nästa steg i undervisningen (Wiliam 2013). Roos 

och Hamilton (2005) framställer det som en process till skillnad från summativ bedömning som 

syftar till att bedöma ett arbete när det är färgställt. Bennett (2011) problematiserar de 

vedertagna definitionerna då det finns många olika benämningar av begreppet. Dunn och 

Mulvenon (2009) har också en uppfattning, att den formativa bedömningspraktikens allmänna 

praxis är oklar. Wiliam (2013) presenterar dock fem nyckelstrategier som karakteriserar 

formativ bedömning i praktiken.  

Klargöra och dela lärandemålen 

Wiliam (2013) redogör för en nyckelstrategi som handlar om att klargöra och dela 

lärandemålen för att eleverna ska förstå dem. De ska få kännedom om vilka kunskaper som 

ska utvecklas inom ämnena vilket innebär att målen måste presenteras för dem på ett tydligt 

sätt. Ett exempel på när målet presenteras tydligt är genom en målformulering som skrivs på 

tavlan för att därefter antecknas av eleverna. Författaren anger också matriser som en 

bedömningsprocedur som kan användas för att synliggöra målen. Bengtsson (2008) styrker 

användandet av matriser, och studien visar att det kan göra eleverna mer entusiastiska i 

matematikundervisningen. Wiliam (2013) framställer även hur eleverna kan stödjas i sitt 

lärande genom att titta på exempeltexter som agerar som en modell för hur en uppgift ska 

utföras. När eleverna granskar någon annans text i läs- och skrivundervisningen istället för sin 

egen finns det enligt Wiliam större chans att de urskiljer fallgropar vilket kan leda till att de i 

mindre utsträckning gör dessa fel själva. Wiliam och Leahy (2015) påvisar att tydlighet kring 

kunskapsmålen gör det enklare för eleverna att nå dit läraren vill med undervisningen. Även 

OECD (2005) rapporterar om att synliggörandet av målen kan stödja eleverna att skapa 
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sammanhang kring undervisningen om de presenteras i relation till deras tidigare kunskap 

inom ämnena.  

Effektiva diskussioner 

En annan nyckelstrategi som beskrivs av Wiliam (2013) är att skapa och leda effektiva 

diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande hos eleverna. 

Författaren beskriver att lärarens uppdrag i klassrummet inte bara är att veta vad eleverna ska 

lära sig, de måste även ta reda på vilken ämneskunskap de har. Det kan enligt Wiliam göras 

genom frågor som bidrar till att synliggöra elevernas kunskaper. Ett stöd för att göra detta kan 

vara att slumpmässigt bestämma vilken elev som ska svara på en fråga. På det sättet blir det 

tydligt vad eleven kan och den som förmodas ha ett bra svar blir inte alltid den som får ordet. 

Frågorna som ska locka fram belägg för lärande ska enligt Wiliam syfta till att ge eleverna 

stöd till att generalisera, analysera och dra slutsatser. Harris (2016) studie påvisar även att 

läraren kan synliggöra elevernas kunskap genom öppna uppgifter i matematikundervisningen, 

det tillåter eleverna att möta problem på de sätt som passar dem bäst.  

 

OECD (2005) beskriver hur osäkra elever kan gynnas av längre betänketid när de ska svara på 

frågor i undervisningen. Genom att skapa effektiva diskussioner i detta avseende tenderar 

klassrumsklimatet att förbättras vilket gynnar elevernas lärande i undervisningen. Eleverna 

upplever då inte ett felaktigt svar som ett misslyckande utan istället som ett lärtillfälle. Wiliam 

(2013) påpekar att när läraren är i behov av att samla in elevsvar från samtliga elever kan 

läraren ställa en fråga eller säga ett påstående. Eleverna kan då visa tecken, till exempel 

tummen upp eller tummen ner för att svara på frågan. Läraren får en signal huruvida eleverna 

förstått lektionsinnehållet och kan få en förståelse för om repetition behövs inom ämnet. Det 

gör även att läraren på ett snabbt och enkelt sätt kan få en överblick över hela klassen. Ett 

annat förslag på insamling av elevsvar som författaren ger är användandet av en skrivplatta 

för att visa sitt svar. Svaren ska vara väldigt korta, för att läraren ska hinna läsa igenom dem 

snabbt. Författaren tipsar även om hur läraren kan analysera svaren genom att fundera på vad 

som behöver repeteras i klassen samt vilka som behöver individuellt stöd. Frey och Fisher 

(2013) beskriver att informationen som samlas in under skrivundervisningen kan leda till nya 

lektioner i helklass eller grupper för att repetera det som eleverna inte förstått av 

ämnesinnehållet. 

Feedback 

Den tredje nyckelstrategin som Wiliam (2013) presenterar är att ge feedback som för eleverna 

framåt i sin utveckling. Återkoppling i form av feedback anses av Hattie och Timperley 

(2007) vara mycket effektfullt på elevernas lärande. OECD (2005) poängterar att bra feedback 

är bunden till tydliga kriterier som visar vad som förväntas av en uppgift. Möjligheterna med 

feedback framgår tydligt i Elawar och Cornos (1985) studie. Den visade att elever som får 

produktiv feedback på sina matematikuppgifter lär sig dubbelt så snabbt som de som istället 

fått poäng för en uppgift. Det blir tydligt att feedback måste ges till eleverna på rätt sätt för att 

starta deras tankeprocess. Wiliam (2013) redogör för att elevernas arbete kan bedömas utifrån 

deras förra arbete. Om det är bättre än deras förra får de ett plus, är det sämre får de ett minus. 

Det hjälper enligt författaren eleverna att fokusera på förbättringar av sitt eget arbete istället 

för hur de ligger till i förhållande till varandra. Denna typ av feedback har visat sig utmana 

högpresterande elever i högre grad genom att de hela tiden måste göra sitt bästa för att få ett 

plus. Wiliam påvisar också hur effektiv feedback måste innehålla framtida åtgärder för att 

eleverna ska veta hur de ska bli bättre på något. Shute (2008) betonar på liknande sätt att 

feedbacken bör fokusera på vad som ska förbättras i en uppgift samt förslag på hur det kan 

göras. Det ska inte heller handla om hur väl en elev har presterat, istället ska fokus vara på 
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vad som behövs för att nå målet för uppgiften. Författaren anser också att feedback bör ges 

när eleven själv har försök hitta en lösning och inte innan. En annan möjlighet med feedback 

beskrivs av OECD (2005) som poängterar hur kommentarer istället för betyg kan ge 

föräldrarna stöd i att skapa en uppfattning om vad deras barn gör i skolan och hur de kan 

hjälpa dem i skolarbetet. 

Självbedömning 

Den fjärde nyckelstrategin som beskrivs av Wiliam (2013) är att aktivera eleverna som ägare 

av sitt eget lärande genom att använda exempelvis lärportföljer och loggböcker. De ska 

innehålla elevernas tidigare arbeten och hjälpa dem att se skillnad mellan dessa för och se hur 

deras förmåga har utvecklats över tid. Detta anses enligt Wiliam även gynna elevernas 

metakognition, medvetenheten om sitt lärande genom att de förstår och ser sin egen 

progression. Det krävs mycket arbete för att träna upp denna förmåga men elever som ansvarar 

för sitt eget lärande presterar även bättre i skolan. Målet med formativ bedömning är enligt 

OECD (2005) att eleverna ska analysera och bearbeta sitt eget arbete. Eleverna ska själva veta 

vad som saknas, ta reda på hur de ska gå vidare och slutligen ta sig till nästa steg (jfr Volante 

och Beckett 2011). Black, m fl. (2004) påvisar att elever som är mer medvetna om sitt eget 

lärande kan kommunicera tydligare med läraren. De kan till exempel själva berätta huruvida de 

har förstått lektionsinnehållet eller inte. Wiliam (2013) redogör för hur den redovisningen skulle 

kunna gå till. Trafikljusens färger kan användas för att träna eleverna i självbedömning. I slutet 

av lektionen ska de bedöma i vilken mån de anser att de uppfyller de sedan tidigare fastställda 

kunskapsmålen genom att rita eller hålla upp en lapp i färgen grön, gul eller röd. Kravet för att 

uppvisa grön lapp är att hen är redo att lära ut det till någon annan vilket då kan bidra till 

kamratbedömning. 

Kamratbedömning 

Den femte nyckelstrategin som Wiliam (2013) redovisar är aktiverandet av eleverna som 

läranderesurser för varandra. Det kan bland annat implementeras genom en regel där eleverna 

ska fråga tre klasskamrater vid behov av hjälp innan läraren tillfrågas. Författaren påpekar att 

kamratbedömning har flera positiva effekter. Wiliam (2013) framställer att det bland annat 

syftar till att hjälpa kamraten att utveckla sitt arbete, de ska alltså inte bedöma sin kamrat. Men 

för att det ska fungera krävs det enligt Wiliam att eleven som ger feedback har förstått 

kriterierna ordentligt, och de behöver veta vad som krävs för att klara uppgiften. Det innebär 

även att den elev som hjälper sin kamrat också drar nytta av tillfället. En annan fördel som 

redogörs av Black, m fl. (2004) är att kritik som kommer från en klasskamrat kan tas på större 

allvar än om den kommit från läraren. Den ges då på ett för eleven vardagsnära språk. Cho och 

McArthurs (2010) drar en slutsats gällande kamratresponsen effektivitet då det verkar enklare 

för eleverna att förstå och därmed ta till sig responsen i läs- och skrivundervisningen om den 

kommer från en kamrat. Wiliam (2013) anser att det även kan leda till att eleverna gör ett 

tydligare arbete när de har en mottagare, det vill säga deras kamrater. Syftet är att kamraterna 

ska berätta både vad som är bra samt vad som behöver förbättras. Det kan även kallas “två 

stjärnor och en önskning”  

Svårigheter och problem med formativ bedömning 

Nedan kommer forskning som påvisar svårigheter i och med formativ bedömning att belysas 

genom begreppen bedömning som lärande, konformativ bedömning och deformativ 

bedömning. Avslutningsvis kommer andra problem och svårigheter som uppmärksammat i 

tidigare forskning att tas upp. 
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Bedömning som lärande 

Torrance (2007) problematiserar hur formativ bedömning har kommit till uttryck i praktiken 

och menar att detta kan beskrivas som ”a move from assessment of learning, through the 

currently popular idea of assessment for learning, to assessment as learning, where 

assessment procedures and practices come completely to dominate the learning experience, 

and ‘criteria compliance’ comes to replace ’learning’” (s. 281). Det som ges uttryck för är hur 

bedömning kan förändras och att den formativa bedömningen riskerar att ta form som 

bedömning som lärande när fokus ligger på bedömningsprocedurer och inte lärande. Hume 

och Coll (2009) beskriver att i kontexter där tester och prov är viktiga för att komma vidare i 

undervisningen kan bedömning som lärande komma till uttryck. På grund av den summativa 

bedömningens betydelse för eleverna kunde de inte i lika stor utsträckning ta till sig den 

formativa bedömningen i undervisningen för att utveckla sitt lärande. Eleverna tenderade att 

istället endast utgå från de metoder och rutiner som formativ bedömning bygger på för att 

komma vidare vilket gjorde att kunskapsutvecklingen blev lidande. Klenowski (2009) 

framställer att bedömning felaktigt kan tolkas av lärarna att utföra summativa prov för att 

kunna urskilja nivåer för att därefter komma vidare. Torrance (2007) beskriver att det finns 

risker med att tydliggöra målen i syfte att höja elevernas prestationer och att använda kriterier 

som ett stöd för att nå olika betyg. Följandet av kriterier blir det som eftersträvas och inte 

lärandet. Torrances studie visar hur de metoder och strategier som är associerade med 

formativ bedömning kan förlora syftet i undervisning där fokus ligger på elevernas 

måluppfyllelse och att gå vidare till nästa steg i utbildningen. Det förstärks av Nordrum, m fl. 

(2013) som beskriver hur feedback i skrivundervisningen inte alltid leder till 

kunskapsutveckling. Det skulle istället kunna bli så att de korrigerar sin text med syfte att bli 

färdig, inte att lära sig. 

Konformativ bedömning 

Wiliam (2013) beskriver att ett vanligt förekommande sätt för att synliggöra lärandemålen för 

eleverna är att de skrivs på tavlan och eleverna skriver sedan av dem i sina böcker. Att 

kunskapsmålen endast skrivs på tavlan innebär dock inte att de är tydligt presenterade för 

eleverna enligt Wiliam. Torrance (2012) påpekar även eventuella problem vid synliggörandet 

av målen, att det kan riskerar att alla elever förs mot samma mål och inte ges tillfälle att 

självständigt utforska ämnesinnehållet.  Eleverna får inte heller visa kunskaper som inte hör till 

de bestämda målen. Problemet är inte målen i sig utan hur de används. Detta beskriver Torrance 

som en aspekt av konformativ bedömning där fokus ligger på att elevernas kunskap och lärande 

ska motsvara målen, inte på att de eventuellt har lärt sig någonting annat av betydelse i ämnet. 

I Torrance och Pryors (2001) studie lyfter lärarna bedömning som syftar till att ta reda på 

elevernas kunskap kring något specifikt i en uppgift för att alla ska föras mot läroplanens mål. 

Wiliam (2013) påpekar även hur lärandemålet vid vissa tillfällen kan ta bort syftet med de 

uppgifter som genomförs under lektionerna. Ett exempel som Wiliam belyser från 

matematikundervisningen är när målen för en problemlösningsuppgift kan ta bort utmaningen 

för eleverna. Genom att presentera målet kan läraren istället riskera att ge svaret på uppgiften. 

I en studie gjord av OECD (2005) gällande hur formativ bedömning kan implementeras i 

undervisningen framkom en upplevd rädsla bland lärarna att mål och kriterier istället för att 

stödja lärande skulle göra att eleverna inte utforskar sina egna idéer eller få visa sin kreativitet 

i uppgiften (jfr Wiliam 2013).  

Deformativ bedömning 

Black, m fl. (2004) framställer hur feedback kan stödja eleverna i sitt lärande om den används 

på ett produktivt sätt. Effektiv feedback ska tala om för eleverna vad som var bra, vad som 

behöver förbättras och förslag på hur det kan göras. Den ska sätta igång elevernas 
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tankeprocess. Torrance (2012) problematiserar dock synen på att sådana processer alltid är 

formativa i en positiv bemärkelse: ”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). Det han hävdar är att all bedömning är formativ men att reaktionen på 

bedömningen kan skilja sig åt. Klenowski (2009) hävdar det motsatta, att formativ bedömning 

endast är formativ om bedömningen har en positiv effekt på eleven. Hattie och Timperley 

(2007) anser att det finns olika typer av feedback, dessa kan leda till olika reaktioner hos 

eleverna vilket inte alltid är gynnsamma för dem (jfr Lindqvist 2003). I Smith och Gorards 

(2005) studie där kommentarer gavs istället för betyg i samtliga skolämnen visades inget 

bättre resultat. Ur ett elevperspektiv ansågs inte kommentarerna vara värdefulla varken för att 

förbättra sitt resultat eller för att kommunicera sina prestationer till föräldrarna.  

 

Feedback som ges på fel sätt kan enligt Wiliam (2013) leda till att eleverna ger upp, förkastar 

feedbacken eller väljer ett enklare mål. Nordrum, m fl. (2013) påvisar att feedback kan leda 

till negativa känslor hos eleverna i skrivundervisningen. Torrance (2012) beskriver att 

mottagande av feedback är en känslomässig process vilket kan påverka elevernas självbild på 

ett negativt sätt. De finns en risk att eleverna känner ett misslyckande kring sitt arbete vid 

mottagande av feedback. Författaren beskriver hur detta visar sig extra mycket om feedback 

kommer i form av ett betyg eller poäng. Lindqvist (2003) framställer att i 

matematikundervisningen, kan jämförelse med kamraterna påverka hur de ser på sin 

prestation. Wiliam (2013) påpekar att om både poäng och kommentarer ges till eleverna tittar 

de först på sin poäng och därefter på kamraternas. Torrance (2012) redogör för att även 

feedback innehållande förslag på förbättring kan ha samma effekt på eleverna. Särskilt om 

eleven inte hade väntat sig en sådan kommentar eller om de inte håller med lärarens 

synpunkter om innehållet. Detta är fortfarande formativ bedömning, fast eleverna påverkas på 

ett annat sätt än vad som var syftet, vilket Torrance kallar för deformativ bedömning. 

Andra svårigheter 

Levinsson, m fl. (2013) framställer svårigheter som kan uppstå vid implementering av 

formativ bedömning i klassrummet. Det kan exempelvis innebära en förändring av det 

traditionella kontraktet mellan lärare och elev. Eleverna är vana vid de etablerade 

klassrumstraditionerna och det som förväntas i formativ bedömning kan medföra en 

förändring av undervisningen som eleverna gör motstånd mot. Det skulle kunna vara när 

undervisningen går från handuppräckning till att pinnar med elevernas namn dras 

slumpmässigt. Cowies (2005) studie påvisar att eleverna inte deltog i bedömningen i lika stor 

utsträckning om de upplevde att de inte fick ett bra svar av läraren. Levinsson, m fl. (2013) 

påpekar att för eleverna kan formativ bedömning innebära för mycket ansvar, frustration över 

att inte veta sitt betyg eller att de inte är redo att ansvara för sitt eget lärande i den 

utsträckningen (jfr Wiliam 2013). Volante och Beckett (2011) problematiserar relationer 

mellan eleverna i en bedömnings kontext. Lärarna i studien trodde att kamraternas relationer 

skulle kunna innebära svårigheter för kamratbedömning vilket i flera fall ledde till att det 

istället inte blev av (jfr Bengtsson 2008).  

 

Levinsson, m fl. (2013) beskriver hur det ur ett lärarperspektiv kan vara enkelt att gå tillbaka 

till sitt gamla undervisningsmönster. Ett exempel som gavs i studien var under en 

klassrumsdiskussion då det finns en risk att eleverna vänder sig till läraren i fråga för att få 

bekräftelse istället för att diskutera. Levinsson, m fl. (2013) betonar ytterligare en utmaning, 

att det tar tid att införa den formativa bedömningspraktiken och andra åtagande kan behöva 

åsidosättas. Även OECD (2005) ger stöd för uppfattningen om att lärare uppfattar införandet 

av formativ bedömning i undervisningen som tidskrävande (jfr Harris 2016). Frey och Fisher 
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(2013) påpekar att betyg och feedback av skrivna texter tar mycket tid för läraren men kan 

förbli verkningslös för eleverna. Harris (2016) studie framställer att inställningen av att det tar 

tid istället kan hindra förbättringen av den formativa bedömningspraktiken i 

matematikundervisningen. Volante och Becketts (2011) studie visade på att lärarna ville 

arbete mer för att implementera formativa bedömnings tekniker i undervisningen. 

Johansson, m fl. (2014) påpekar stora variationer av bedömningar i klasser med 

lågpresterande elever. Författarna tror att variationen kan bero på att skalan som eleverna 

bedömdes utifrån inte var kopplade till tydliga kriterier trots att den var kopplad till svenska 

kursplanen. De påvisar även att lärare ofta inte ha tydliga kriterier vid sina bedömningar i 

svenskundervisningen. 

 

Lärare har också svårt enligt OECD (2005) att systematiskt använda sig av formativ 

bedömning i sin undervisning. Det kan vara svår då det enligt Harris (2016) inte finns någon 

forskning som säger hur ofta formativ bedömning ska användas eller hur det ska mätas. Frey 

och Fisher (2013) redogör för att en annan svårighet är att göra något med det som upptäcks 

vid bedömningstillfället. Författarna anser därför att fokus bör vara att använda ett formativt 

bedömningssystem och inte bara enskilda tekniker och verktyg. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I studiens inledning presenteras det att formativ bedömning har fått stor uppmärksamhet både 

internationellt och nationellt (OECD 2005, Håkansson 2011, Forsberg och Lindberg 2012). 

Stora satsningar har gjorts i Sverige för att implementera formativ bedömning bland annat 

inom ramen för ett matematiklyft och ett läslyft (Skolverket, 2012, 2016). Det stora antalet 

studier som påvisar positiva effekter av den formativa bedömningspraktiken verkar ha 

bidragit till denna utveckling. Det finns studier som uppmärksammar problem och 

svårigheter, men dessa är få (Torrance 2012).  

 

Det har även riktats en viss kritik mot den formativa bedömningspraktikens praxis (Bennett 

2011, Dunn och Mulvenon 2009). Det finns därför en förhoppning med att denna studie ska 

bidra till vidareutveckling inom ämnet. Hirsh och Lindbergs (2015) översikt visar att 

internationell forskning kring ämnet är främst gjord med koppling till högre utbildningar, i 

Sverige ligger dock fokus på årskurs 1-6. Vilket är en av anledningarna till att denna studie 

inriktar sig på lärare som är verksamma i grundskolans år F-3. Matematik valdes då forskning 

om formativ bedömning i matematikundervisning i en svensk kontext har visat sig bristfällig 

(Ryve, m fl. 2015). I svenskundervisningen är forskningen i princip obefintlig. 

 

Eftersom forskning har visat på svårigheter vid användandet och tillämpandet av formativ 

bedömning i undervisningen.  

 

Således är syftet med studien att undersöka vilka problem och svårigheter som lärarna 

upplever kan uppstå i svensk- och matematikundervisning som baseras på formativ 

bedömning.  

 

Studien avser att svara på följande forskningsfrågor: 

 

Vilka problem och utmaningar ger lärarna uttryck för kring sina erfarenheter av undervisning 

som baseras på formativ bedömning? 

 

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

kan relateras till bedömning som lärande, deformativ bedömning och konformativ 

bedömning? 
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ANSATS OCH METOD 
Till en början redogörs det för en argumentation för studiens val av ansats, metod och 

undersökningsredskap. Därefter beskrivs det hur urvalet gått till samt hur studien har tagit 

hänsyn till forskningsetiska principer. Studiens genomförande kommer att beskrivas och 

därefter hur materialet har analyserats och bearbetats. 

Kvalitativ metod 

Studien är baserad på en kvalitativ metod med intervju som redskap. Trost (2012) beskriver 

att syftet med forskningsprojektet är avgörande för vilken slags metod som ska användas. En 

kvalitativ metod verkade mest lämplig då undersökningen syftar till att undersöka kvalitativt 

skilda problem sett ur ett lärarperspektiv med ambition att fånga komplexitet och nyanser i 

lärares användande av formativa bedömning. En nackdel med kvalitativ metod kan vara att 

resultatet bygger på forskarens uppfattning kring vad som anses viktigt och betydelsefullt för 

studien. Det innebär att olika forskare har olika uppfattningar om vad som är av betydelse och 

kan komma fram till olika resultat. Den här studien har dock utgått ifrån vad tidigare studier 

lyfter för problem och på så sätt tagit vid där forskningen inom området pekar ut angelägna 

frågor att utforska (Bryman 2011). 

 

För att relatera teori till analysen av studiens empiri har inspiration tagits från ett abduktivt 

angreppssätt. Utifrån begrepp som använts i tidigare forskning kring den formativa 

bedömningspraktiken har särskilda svårigheter och problem som lärare i studien upplever i sin 

svensk- och matematikundervisning kunnat urskiljas. Dessa begrepp har använts som ett 

analysredskap vid tolkningsarbetet. Denna ansats kan stärka studiens saklighet och då riskeras 

det i mindre grad att läsa in sådant som inte har med studiens syfte att göra. Ett problem är 

dock att teorin kan påverka studien så att andra intressanta upptäckter missas eller att det läses 

in saker som inte finns representerat i det empiriska materialet. Men detta tillvägagångssätt 

valdes ändå för att det sågs som passande till syftet med studien. Hade intervjuerna 

analyserats ur en annan synvinkel hade det med stor sannolikt kommit fram till ett annat 

resultat (Patel & Davidson 2011).  

 

Studien inspirerades även av ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik är en tolkningslära som 

är vanligt förekommande vid kvalitativa studier där tolkningar är centrala för 

forskningsarbetet. Utgångspunkten vid tolkning har varit teoretiska begrepp, vilket med 

högsta sannolikhet påverkar tolkningar och analyser i studien. Varför hermeneutiken använts i 

studien är för att tolkning och bearbetning av analysen kan utföras på olika sätt utifrån 

förförståelse hos forskaren. I studien har hermeneutiken använts för att tolka respondenternas 

utsagor kring erfarna problem och svårigheter vid användandet av formativ bedömning i 

svensk- och matematikundervisningen. Tolkningarna har hanterats genom att olika delar av en 

intervju har ställts emot varandra för att kunna testa delen mot helheten med en förhoppning 

om att få en fullständig förståelse av det empiriska materialet. Genom att kritiskt granska den 

transkriberade texten av intervjuerna utvecklas förståelsen för det empiriska materialet och 

tolkningen blir mer trovärdig (Patel & Davidson 2011, Thuren 2007).  

Intervju som redskap 

Vid insamling av studiens data användes intervju som redskap. Detta redskap valdes för att 

svara mot studiens syfte (Lantz 2013, s.26). Enkät är ett redskap vilket valdes bort då 

följdfrågor inte kan ställas till respondenterna. Intervjun som gjordes var en semistrukturerade 

intervju vilket innebär att intervjuguiden (se bilaga 1) är utformad utefter teman som ska 

behandla områden som är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuerna 
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påbörjades genom att beröra temat kollegor. Samtliga teman berördes sedan genom 

förflyttning medurs i guiden eller att de dök upp naturligt i samtalet. Flera av temana 

resulterar i underteman som relaterar till varandra. För att svara mot studiens syfte bedömdes 

en semistrukturerad intervju som det mest lämpliga redskapet i studien. Fördelen med 

intervjuguiden är att det fanns stor frihet för respondenten att utforma sina egna svar samt att 

frågorna inte behöver komma i samma ordning som i guiden. Det gör att intervjun mer kan 

påminna om ett samtal. En annan fördel var att frågor kunde ställas i relation till 

respondenternas utsagor och inte följa en förutbestämd ordning. Det gör att olika forskare 

skulle kunna ställa olika följdfrågor i olika sammanhang vilket skulle kunna leda till ett annat 

resultat. I kvalitativa intervjuer finns stor förutsättning att svara på frågorna med sina egna ord 

(Bryman 201, Patel och Davidson 2011).   

Urval och etik 

Urvalet i studien är verksamma lärare i grundskolans tidigare år, förskoleklass och årskurs 1-3 

(F-3) som utövar formativa bedömningsstrategier i undervisningen av både svenska och 

matematik. Dessa valdes då min utbildning riktar in sig på F-3 och svenska och matematik är 

övergripande ämnen i dessa årskurser. De deltagande lärarna i studien tillhör skolor som var 

bekanta sedan tidigare genom verksamhetsförlagd utbildning och fältdagar. Urvalet följde 

alltså principerna för ett bekvämlighetsurval (Trost 2012). Ett missivbrev (bilaga 2) skickades 

ut till några rektorer på ett flertal skolor och därifrån fick jag tillgång till lärare på två skolor. 

Missivbrevet med information kring studien skickades därefter till lärarna via e-

postmeddelande. På detta sätt uppfyller studien informationskravet. Två lärare från varje skola 

valde att delta i studien. Detta innebär att urvalsförfarandet uppfyller samtyckeskravet. 

Respondenterna fick information om studiens syfte och att svaren endast kommer att 

presenteras i studiens resultat (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Respondenterna i studien har skilda utbildnings- och arbetslivserfarenheter. De har arbetat 

som lärare i 29, 2, 15 respektive 22 år. Lärarna är utbildade och är verksamma i någon av 

grundskolans år F-3. En av respondenterna har fått kunskap om formativ bedömning genom 

sin lärarutbildning och kompetensutbildning, en annan hade fått kunskap om formativ 

bedömning genom kompetensutveckling via arbetsplatsen. I studien kommer dessa att 

benämnas som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4. I och med att lärarna är avidentifierade 

och skolorna inte benämns uppfyller studien konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuguiden (bilaga 1) konstruerades och godkändes i samråd med handledaren och bygger 

till största del på den formativa bedömningens nyckelstrategier, tekniker och några andra 

faktorer som anses forma lärares undervisning. Intervjuguiden är uppbyggd som en tankekarta 

för att ämnena skulle kunna användas som utgångspunkt under samtalet. Ämnena användes 

som samtalsingångar under intervjuerna. Efter den första intervjun kunde det ses att 

respondenternas utsagor överensstämde med syftet med undersökningen, vilket kan bekräfta 

studiens validitet (Trost 2012). Inga ändringar gjordes i intervjuguiden i takt med att 

intervjuerna genomfördes. Samtliga intervjuer spelades in för att inte behöva anteckna samt 

för att tillåta forskaren att vara mer närvarande (Lantz 2013). Studiens reliabilitet kan öka när 

intervjuer spelas in eftersom de då kan kritiskt granskas flera gånger. (Trost 2012, Lantz 

2013) Intervjuerna genomfördes på respondenternas skola i ett ledigt klassrum eller 

grupprum. Det var av stor vikt att det var en lugn plats för att inte bli störda under intervjun 

samt för att buller inte skulle påverka inspelningen av intervjun (Bryman 2011). 
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Analys och bearbetning 

Första steget av analysarbetet innebar att intervjuerna transkriberas till en ingående renskriven 

text av det naturligt förekommande samtalet under intervjun. Viktiga tankar som verkade 

intressanta för studien utifrån min förförståelse skrevs ner under transkriberingen för att 

kunna tas fram vid ett senare tillfälle samt för att ge idéer kring hur analysarbetet skulle kunna 

gå vidare. Intervjuerna transkriberades löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes för att 

de skulle vara färska i minnet (Bryman 2011, Patel & Davidson 2011).  

 

I det andra steget av analysarbetet skulle data avgränsas. Teori användes som ett redskap vid 

analys för att se, förstå och förklara det empiriska materialet i ett visst specifikt avseende i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. I detta fall användes teori för att fånga och 

beskriva företeelser kring den formativa bedömningspraktiken i svensk- och 

matematikundervisningen (Dimenäs 2007). Vid analys av data har begreppen, bedömning som 

lärande, deformativ bedömning och konformativ bedömning använts för att sortera resultatet i 

teman. Det empiriska materialet fördes först in under begreppen, vilka då fungerade som 

arbetsrubriker och som ett stöd för att synliggöra lärarnas upplevda problem och svårigheter. 

Därefter sorterades materialet utefter olika teman som rörde olika aspekter av de analytiska 

begreppen och materialet reducerades dessutom för att underlätta analysarbetet. Vid denna 

reducering var även de teoretiska begreppen ett stöd. Hermeneutiken användes vid tolkning då 

analysen gjordes med stöd av tidigare erfarenhet, förförståelse och de teoretiska begreppen.  

Tolkningar av materialet har gjorts i samråd med handledare och kurskamrater för att förhålla 

sig kritisk mot tolkningarna med vetskapen att olika forskare kan göra olika tolkningar utifrån 

sin erfarenhet. Citaten och tolkningar har även ställts i relation till empiriska materialet i sin 

helhet för att inte verka motsägelsefullt (Lantz 2013, Patel & Davidsson 2011, Thuren 2007). 

 

Resultatet presenteras genom fyra teman där tolkningar är varvade med lärarnas citat. Detta 

gjordes för att göra det enklare för läsaren. Ett överflöd av citat kan istället riskera att läsare 

måste göra en egen analys medan för lite citat gör resultatet mindre trovärdigt i den aspekt att 

det inte finns något som ger stöd för tolkningen (Patel & Davidsson 2011). 
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RESULTAT 
Nedan presenteras studiens resultat med fokus på svårigheter och problem som 

uppmärksammas i undervisningen kring den formativa bedömningspraktiken i svensk- och 

matematikundervisningen. Först presenteras hur syftet med undervisningen kan förloras 

genom bedömningsprocedurer. Därefter redogörs det för risker vid kriteriebaserad 

undervisning samt lärares uppfattning om hur otillräckligt språk kan missgynna elevernas 

lärande. Avslutningsvis lyfts lärares erfarenheter av hur formativ bedömning kan påverka 

elevers och föräldrars självkänsla på ett negativt sätt. 

Syftet med undervisningen kan gå förlorat 

Några av lärarna i studien uttryckte hur formativa bedömningsprocedurer och metoder inte 

alltid är ett stöd för eleverna i svensk- och matematikundervisningen. Bedömning för lärande 

kan då istället ta form som bedömning som lärande. 

 

Nedan redogör Läraren 2 för en svårighet vid arbetet med självbedömning genom ifyllandet 

av en matris. 

 
Sen finns det ju dem som bara sätter ett kryss i alla fall för att bli färdiga (…)Sen vill man ju inte 

tjata ut det heller. Gör man det i både samhällskunskap, matematik och svenska är risken att man 

tappar syftet med det (…) Men däremot skulle man kunna göra någon gång då och då bara för 

att se om det förändras, hur de bedömer sig själva (Lärare 2) 

 

En tolkning av lärarens tankar kring arbetet med självbedömning är att det ursprungliga syftet 

med undervisningen kan förloras om bedömningsproceduren utförs i för stor utsträckning. Det 

verkar som att läraren är orolig att formerna för bedömning blir syftet med undervisningen 

och riskerar att eleven inte lär sig något kring det specifika ämnesområdet.  

 

I den kommande utsagan beskriver Läraren 3 en eventuell svårighet vid synliggörande av 

målen muntligt. 
 

Jag tror att man inte förrän man är äldre kan förstå när man får ett mål. Alltså det blir luddiga ord 

och då tänker jag varför står vi här och maler (Lärare 3) 

 

Utsagan kan tolkas som att det inte alltid finns ett syfte vid synliggörande av målen i 

undervisningen. Det verkar som att lärarens uppfattning är att målen som framställs i 

klassrummet inte alltid är meningsfulla för eleverna. Det gör det till en bedömningsprocedur 

som kanske inte gynnar lärandet.  

 
Och sedan är det ju så att det finns dem som tar tillfället att inte prata (…) Jag 

kan låta de andra prata och sedan bara fortsätter man (…) Man måste hinna med 

så att det verkligen blir effektivt så att det inte bara blir dötid. Då försvinner ju 

lite syftet med klassrumsdiskussionerna (Lärare 2) 

 

Vid klassrumsdiskussioner i svensk- och matematikundervisningen upplevs ett problem av 

Lärare 2. Det framställs som att vissa aktiviteter blir meningslösa för eleverna då de väljer att 

inte delta eller att göra någonting annat. Detta kan ses som att syftet med 

klassrumsdiskussionerna försvinner för vissa av eleverna och diskussionen ska bara 

genomföras enligt proceduren. Detta kan betraktas som en aspekt av bedömning som lärande 

eftersom lärandet inte är i fokus för alla elever under klassrumsdiskussionerna. 
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Då räckte hon upp handen och så sa hon, just nu är förståelsen väldigt viktig, då förstod jag ju att 

det var ju mina ord som hon hade (...) de är ganska vana vid att vi lyfter målen och vad de är 

som de ska lära sig. För det gör vi ju ofta (Lärare 1) 

 

Det läraren beskriver verkar vara ett försök till att synliggöra målet för eleverna i 

svenskundervisningen. Att eleven upprepar lärarens ord kan tolkas som att eleverna istället för 

att ”lära sig att lära” lär sig att upprepa lärarens ord. Eleven synliggör sina kunskaper i 

förhållande till målen på samma vis och med samma ord som läraren, vilket kan ses som ett 

uttryck för bedömning som lärande. Formerna för den formativa bedömningspraktiken 

riskerar då att bli syftet med undervisningen vilket kan leda till lärande kring det specifika 

ämnesområdet inte är i fokus. Det förefaller vara en aspekt av bedömning som lärande därför 

att det viktiga är att det görs, och inte för lärandet i sig. 

Att komma vidare, men inte för att gynna lärandet 

Några av lärarna i studien betonar hur eleverna ska “komma vidare” i sitt lärande vilket skulle 

kunna vara ett uttryck för bedömning som lärande.  

 

I Lärare 3 utsaga uttrycks det att feedback ges för att eleverna ska komma vidare till nästa 

moment i undervisningen. 
 

Vi försöker förklara att det här ska du göra. Sen kommer du vidare dit. Instruktionerna är ju 

också, om jag har tolkat det rätt, en slags formativ bedömning (Lärare 3) 

 

Övrig undervisning fokuserar inte på måluppfyllelse i hög grad då det i detta fall är en 

förskoleklass, men i detta sammanhang skulle det kunna leda till att eleverna inte ser 

ämneskunskaperna som det mest väsentliga vid en uppgift. Detta kan ses som en aspekt av 

bedömning som lärande då feedback och kriterier används för att bli klar med en uppgift 

vilket kan riskera att lärandet förloras. 
 

Sen finns det ju dem som bara sätter ett kryss i alla fall för att bli färdiga (Lärare 

2) 

 

Det Lärare 2 beskriver är hur vissa elever i svenskundervisningen tenderar att kryssa av 

matrisen enbart för att bli klara och komma vidare till nästa steg i undervisningen. För dem 

verkar det enligt läraren inte ske någon utveckling då de endast lär sig ett hjälpmedel inom 

den formativa bedömningspraktiken snarare än ett ämnesinnehåll. Detta kan tolkas som ett 

uttryck för bedömning som lärande eftersom proceduren med att fylla matrisen verkar vara 

något som eleverna bara gör för sakens skull.  

 

Nedan uttrycker Lärare 1 vid användandet av matriser och kriterier i 

matematikundervisningen. 
 

Här ska man koppla ihop namn med bild för punkt, linje, sträcka, klot, kub och rätblock. Sen i 

tvåan så ska man kunna namnge punkt, linje, sträcka, klot, kub och rätblock och i trean ska man 

kunna beskriva egenskaper hos punkt, linje, sträcka och så vidare (Lärare 1) 

 

Det skulle kunna leda till en aspekt av konformativ bedömning om alla elever ska nå samma 

mål inom samma tidsram. Ur ett elevperspektiv skulle kunskapsutveckling som går vid sidan 

av de specifika lärandemålen riskera att gå förlorade på grund av att de tycks inriktas mot 

samma mål på ungefär samma sätt. Aspekten av att komma vidare för att få fylla i matrisen 

och gå vidare till nästa moment stärker även uppfattningen om att lärande kring andra 

ämneskunskaper skulle kunna gå förlorad. 
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Sammanfattningsvis gav lärarna uttryck för att bedömningsprocedurer och metoder ligger i 

fokus och det viktiga i undervisningen förefaller att komma vidare inte för att utveckla 

lärandet. 

Bristande metaspråk försvårar lärande 

Samtliga lärare i studien beskriver svårigheter som är kopplade till elevernas metaspråk i 

relation till den formativa bedömningspraktiken.  

 

Lärare 1 upplevde svårigheter under klassrumsdiskussionerna genom att elever med ett sämre 

metaspråk oftare svarar kortfattat. 
 

Fortfarande är ju dem med lite sämre språk och de svarar ju väldigt kort men de är ju i alla fall 

med känns det som. Man kan få bra svar av dem också emellanåt (Lärare 1) 

 

Det verkar som att läraren upplever hur vissa elever med sämre språk tenderar att oftare svara 

mindre utförligt under lektionerna. Tolkningen baseras på det läraren sa om att det går att få 

bra svar av dem då och då. En annan tolkning är att läraren i fråga förväntar sig ett specifikt 

svar, det vill säga ett ”bra svar”. Det skulle kunna vara en aspekt av konformativ bedömning 

därför att läraren vill föra eleverna mot ett specifikt mål och hen skulle därför kunna missa 

andra ämneskunskaper än de som var ämnade för just det momentet. 

 
För det första är det ju dem som inte har språket samt dem som inte säger så mycket. Det är 

svårare att veta var deras kunskapsnivå ligger (Lärare 3) 

 

Vid synliggörandet av elevers kunskap i matematikundervisningen beskriver Lärare 3 också 

svårigheter. Det förefaller svårare för läraren att ta reda på vilken kunskapsnivå dessa elever 

befinner sig på. De som inte kan eller vågar svara på frågor är svårare att bedöma i en muntlig 

situation. 

 
Det märks att det är vissa personer som har mer att ge, fast inte alla kommer till tals. För att de 

kanske inte vill eller vågar (Lärare 4) 

 

Det beskrivs problem med klassrumsdiskussioner i matematikundervisningen när elevernas 

lärande ska synliggöras. Lärare 4 påstår att flera elever i klassen har kunskap att visa, men det 

kommer inte till uttryck under diskussionen. En tolkning är att eleverna inte har ett 

fullständigt metaspråk för att kunna vara delaktig vilket baseras på lärarens påstående om att 

de inte vill eller vågar delta. 

 

Det lärarna ger uttryck för är att elevernas metaspråk kan vara en avgörande faktor för hur de 

kan kommunicera sin kunskap till lärarna. En tolkning är att avsaknad av språk kan göra att 

eleverna inte kan visa hur de når upp till de specifikt uppsatta målen för svensk- och 

matematikundervisningen. Om tanken är att alla elever ska nå samma mål, inom samma 

tidsram och språket inte räcker till för att visa detta, kan det ses som en aspekt av konformativ 

bedömning, då alla elever ska visa sin kunskap för läraren på samma sätt.  

 

Sammanfattningsvis verkar det som att lärarna anser att språket påverkar hur eleverna kan 

kommunicera sitt lärande till dem. När eleverna inte kan visa sina kunskaper, kan läraren inte 

bedöma dem vilket leder till att mål och kriterier inte kan uppfyllas. 
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Negativa upplevelser bland elever och föräldrar 

Samtliga respondenter gav uttryck för att formativ bedömning kan leda till deformativ 

bedömning i svensk- och matematikundervisningen i den betydelsen att formativ bedömning 

leder till negativa känslor som till exempel att de känner sig misslyckade.  

 

Det Lärare 2 verkar ge uttryck för är en rädsla att eleverna ska påverkas negativt av den givna 

feedbacken i svenskundervisningen. 
 

Om jag skriver det skriftligt kanske eleven tar det väldigt, väldigt hårt. Även om det kanske inte 

är någon jätte, det kanske är en lite krumelur att de behöver tänka på stor bokstav. Då kanske 

eleven tar det väldigt hårt. För den har gjort sitt bästa (Lärare 2) 

 

Det skulle kunna ses som en aspekt av deformativ bedömning. Därför att den givna 

feedbacken som syftar till att utveckla elevernas lärande istället får motsatt effekt vilket tycks 

påverka elevernas självkänsla på ett negativt sätt. I sammanhanget verkar det som att eleverna 

inte ser ämneskunskaperna som det mest väsentliga vid en uppgift. Detta kan ses som en 

aspekt av bedömning som lärande då feedback och kriterier används i första hand för att bli 

klar med en uppgift och lärandet riskerar att förloras.  

 

Lärare 1 belyser ett exempel på hur formativ bedömning istället kan bli deformativ bedömning 

då eleven känner sig misslyckad när hen inte når upp till de mål som anses viktiga i 

matematikuppgifter. 

 
Sen hade hon kommit hem på kvällen och varit helt förtvivlad, och sa jag är inte godkänd på det 

här. De kommer inte att färglägga min ruta, helt förtvivlad var hon (Lärare 1) 

 

En tolkning kan vara att eleven är beroende av att nå upp till målen och få bekräftelse på att 

hen har lyckats. Det tycks vara så att eleven inte är införstådd med att det måste ske ett 

lärande för att komma vidare. Det skulle kunna vara så att eleven ser matrisen bara som en 

ruta som behöver färgläggas vilket är en aspekt av bedömning som lärande. 

 

Två lärare upplever att eleverna har svårt att ta emot feedback som ges i svensk- och 

matematikundervisningen. Svårigheter som också kan ses som ett motstånd från eleverna. 

Lärarna menar att detta motstånd kan ha att göra med elevernas självkänsla. 

 
En del vill ju inte, har svårt att ta åt sig. Om man tänker även positiv feedback. (...) Nu tänker jag 

att det skulle kunna vara självkänslan, de har höga krav på sig själva (Lärare 4) 

 
Några stycken är lite rädda om sin text på något vis, att andra ska höra. Det är väl lite det här att 

de har dåligt självförtroende. De tror inte att de kan, att deras text är bra (Lärare 1) 

 

Detta skulle kunna vara en konsekvens av att eleverna främst har erfarenhet av summativ 

bedömning och inte ser vinsterna eller innebörden av formativ bedömning. Denna tolkning 

grundas på att de vill få bekräftelse att deras text är bra innan den ska delas med någon annan. 

 

Lärare 1 utsaga tyder på att deformativ bedömning också kan komma till uttryck på 

föräldranivå genom att mål och kriterier presenteras för dem genom matriser. 

 
Men de får ju panik, föräldrarna, när de ser att det är mycket kvar. En del föräldrar får ju det. 

Där kan det vara ett problem. (…) har ju någon som jag vet gärna vill ta hem lite extra och jobba 

på. Vad är det hen inte har klarat. Nu kan vi jobba med det hemma. Det kan ju bli lite jobbigt, 

det kanske blir lite för mycket för eleven (Lärare 1) 
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Föräldern i exemplet ovan verkar drabbas av negativa känslor vid återkoppling gällande sitt 

barns prestationer i skolan. Detta är en negativ konsekvens av användandet av formativa 

bedömningsprocedurer i undervisningen. 

 
Sen finns kanske lite av rädslan, tänk om någon säger något som gör den andra ledsen när man 

inte hör det. När man står där kan man ändå liksom höra.  Men vad händer när man vänder 

ryggen. Säger dem något som de inte ska säga (Lärare 2) 

 

Detta är ytterligare ett exempel på när läraren visar oro för att deformativ bedömning ska 

uppstå, men i detta fall rör det kamratbedömning. Det tycks finnas en rädsla för att eleverna 

ska ta illa upp och få negativ respons från sina kamrater. Det kan också tolkas som att läraren 

inte känner sig säker i denna procedur då hen verkar orolig för att bedömningen ska bli 

deformativ. 

 

Två lärare beskriver nedan hur konkurrens kan komma till uttryck genom feedback. 

 
Får man feedback eller något så vill man ju gärna få samma sak som kompisen. Jag tror att det är 

det som eleverna tycker är svårast. Att de jämför med varandra (Lärare 2) 

 

Det ges uttryck för ett problem när eleverna får feedback som leder till att de jämför sig med 

varandra, vilket kan leda till en konkurrens mellan eleverna. 

 
Men det kan ju också bli en tävlan i den här nivån, i de här åldern (Lärare 3) 

 

Både lärare 2 och Lärare 3 ger uttryck för en aspekt av deformativ bedömning där det kan 

uppstå rivalitet mellan eleverna. Detta baseras på tolkningen av eleverna verkar fokusera på 

att jämföra sina prestationer med varandra. Det riskerar att de endast jämför sin feedback med 

andras vilket kan göra att deras eget lärande går förlorat. 

 

Sammanfattningsvis ger lärarna exempel på olika tillfällen när bedömning för lärande har lett 

till deformativ bedömning såsom att eleverna känner sig misslyckade efter feedback. Även 

deformativ bedömning på föräldranivå och en rädsla för att formativ bedömning skulle kunna 

leda till konkurrens mellan eleverna om feedbacken inte tas emot av eleverna på ett effektivt 

sätt. 
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DISKUSSION 
Nedan kommer studiens resultat relaterat till tidigare forskning att presenteras. En redogörelse 

för hur studien berikar forskningsfältet samt en värdering av studiens genomförande, dess 

styrkor och svagheter. Avslutningsvis beskrivs förslag på vidare forskning inom området. 

Problem bekräftas ur ett lärarperspektiv 

Tidigare forskning visar den formativa bedömningspraktikens effektivitet (Black & Wiliam 

1998, Håkansson 2011, OECD 2005). Men studiens resultat tyder på att bedömning för 

lärandet kan riskera att förändras till bedömning som lärande genom att formerna för 

formativa bedömningsprocedurer istället blir syftet med svensk- och 

matematikundervisningen i skolan. Det finns en risk att eleverna endast sätter proceduren för 

formativ bedömning i fokus och undervisningen blir då vilseledande. Tidigare forskning visar 

liksom denna studie tydliga exempel på detta (Hume & Coll 2009, Torrance 2007). Resultatet 

visar att det är vanligt att målformuleringen skrivs på tavlan i början av lektionen för att 

synliggöra målen. Men det verkar som att lärarna i föreliggande studie riskerar att förlora 

syftet med sin undervisning om formativa metoder och procedurer istället blir det som är i 

fokus. Det viktigaste kan istället vara att momentet görs, inte att utveckla ämneskunskaper i 

svensk- och matematikundervisningen. Trots att synliggörandet av lärandemålen ses som 

viktiga när det kommer till elevernas prestationer i skolan (Wiliam och Leahy 2015, Wiliam 

2013, OECD 2005). Det finns dock kritik mot att formativ bedömning inte alltid är effektiv i 

detta avseende (Torrance 2012). Studien visar att lärarnas uppfattning är att eleverna vid vissa 

tillfällen inte tar till sig de formativa bedömningsprocedurerna som önskats när det gäller 

synliggörande av lärandemålen eller genomförande av klassrumsdiskussioner och 

självbedömning. Att eleven uttrycker sig på samma vis som läraren om lärandemålen tyder på 

att eleven inte tagit till sig dem på ett vis som kan gynna deras lärande. Formativ bedömning 

kan ibland neutraliseras av summativ bedömning, vilket gör att den blir verkningslös. Det 

skulle kunna vara så att summativa prov eller betyg som används i undervisningen gör att 

eleverna inte fokuserar på formativ bedömning (Hume och Coll 2009, Bennet 2011, Dunn och 

Mulvenon 2009).  

 

Tidigare forskning visar att feedback först är effektiv när den hjälper eleverna att utveckla 

sina kunskaper (Shute 2008, Elawar och Cornos 1985, OECD 2005, Wiliam 2013). Studiens 

respondenter verkar istället uttrycka att feedback ges till eleverna för att de ska komma vidare 

i svensk- och matematikundervisningen. I en undervisning som hela tiden bygger på att 

kvalificera sig till nästa nivå kan formativ bedömning vara resultatlös eller till och med få 

oönskade konsekvenser för lärandet (Hume och Coll 2009, Torrance 2007). En procedur som 

användes av flera lärare i studien var matriser. Det finns forskning som problematiserar 

användandet av matriser i undervisningen. Därför att det kan innehålla en viss nivågradering. 

Det finns även en rädsla att det ska hämma elevernas kreativitet, att de blir för målstyrda 

(Wiliam 2013, OECD 2005). Detta bekräftas även genom denna studie då matriser ur ett 

lärarperspektiv tycks vara viktiga för eleverna för att kunna komma vidare till nästa moment i 

undervisningen istället för att fungera som en formativ bedömnings procedur som synliggör 

deras lärande. Användandet av matriser kan göra att målen används på ett icke effektivt sätt 

och bedömningen blir då konformativ. Det viktiga förefaller att elevernas kunskap motsvarar 

målen, inte att det utvecklar andra ämneskunskaper (Torrance 2012). 

 

Elever som av olika anledningar inte deltar i klassrumsdiskussionerna utforskar inte heller 

ämnesinnehållet i samma grad vilket tyder på konformativ bedömning. Elever som styrs mot 

samma mål under diskussionerna och ska uttrycka sina kunskaper på samma sätt har då endast 
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fått möjlighet att visa sin kunskap gentemot målen och inget annat (Torrance 2012). Det 

verkar finnas en tanke om att alla elever ska nå samma mål under en diskussion, detta kan ses 

som aspekt av konformativ bedömning då alla elever ska visa sin kunskap för läraren på 

samma sätt. Detta visar sig i studien genom att en respondent pratar om att de nämnda 

eleverna ibland kan ge ”bra svar”. Elevernas metaspråk är ur ett lärarperspektiv en tydlig 

orsak till detta. När eleverna inte kan visa sina kunskaper, kan den inte heller bedömas, vilket 

leder till att mål och kriterier inte uppfylls. Flera elever i klassen har troligtvis kunskap att 

visa, men det kommer inte till uttryck under diskussionen. Avsaknad av språk kan göra att 

eleverna inte kan visa hur de uppnår de specifika målen som läraren valt för momentet i 

svensk- och matematik undervisningen. Att eleverna slumpvis väljs att svara kan vara ett sätt 

att hantera detta men det är även enkelt att som lärare gå tillbaka till sitt gamla 

undervisningsmönster med handuppräckning för att de möter motstånd, vilket troligtvis 

missgynnar de nämnda eleverna. Den formativa bedömningspraktiken ska även gynna 

lågpresterande elever (Wiliam 2013, OECD 2005, Black, m fl. 2004, Levinsson, m fl. 2013). 

Eleverna kanske inte heller är redo att ta ansvar för sitt lärande inom den formativa 

bedömningspraktiken (jfr Levinsson, m fl. 2013 Wiliam 2013). Eller så känner de sig inte 

nöjd över lärarens svar och väljer därför att inte delta (Cowie 2005). Men detta är svårt att 

säga då endast lärare har intervjuats i studien.  

 

Feedback inom den formativa bedömningspraktiken kan få olika utgångar (Hattie och 

Timperley 2007). Antingen ger den eleven stöd att utvecklas (OECD 2005, Elawar och 

Cornos 1985, Wiliam 2013, Shute 2008) eller så leder det till negativa känslor hos eleven 

(Torrance 2012). Feedbacken är dock fortfarande formativ men då eleverna påverkas på ett 

negativt sätt, benämns den som deformativ bedömning (Torrance 2012). I studien beskrev alla 

lärare hur den formativa bedömningen i skilda sammanhang lett till deformativ bedömning i 

svensk- eller matematikundervisningen. I situationer där kriterierna kopplats till feedback har 

detta upplevts av respondenterna, vilket stödjs av tidigare forskning (Smith och Gorard 2005, 

Nordrum, m fl. 2013). En av lärarna upplevde även hur synliggörandet av kriterier och 

elevprestationer för föräldrarna kan leda till negativa känslor även hos dem. Vid åsynen av 

mål och kriterier verkade föräldern uppleva en stress över det barnet ännu inte uppfyllt eller 

klarat av. Det motsäger tidigare forskning som visar på hur kommentarer istället för ett betyg 

anses positivt ur ett föräldraperspektiv (OECD 2005).  

Resultatet i denna studie visar att två av lärarna upplevde en oro för att konkurrens skulle 

uppstå mellan eleverna vid feedback. Lärarna menar att feedbacken inte skulle stödja 

eleverna, då det skulle vara viktigare att se hur de ligger till gentemot klasskamraterna. 

Tidigare forskning har även visat att jämförelse med andra kan styra hur eleverna ser på sin 

egen prestation (Lindqvist 2003). Konkurrens uppstår om det är enkelt att jämföra sig själv 

med kamraterna vilket kan uppstå vid summativ bedömning. Både betyg och poäng är typiskt 

för sådan feedback. Även matriser kan visa på en viss nivågradering som kan främja rivalitet 

elever emellan. Det finns även bedömningsstrategier som motverkar konkurrens som hjälper 

eleverna att fokusera på sitt eget arbete snarare än kamratens (Wiliam 2013).  

Studiens kunskapsbidrag 

Studien bidrar till forskningen genom tydliga exempel på problem och svårigheter som kan 

upplevas av lärare vid användandet av formativ bedömning i svensk- och 

matematikundervisningen. I studiens bakgrund presenterades forskning kring formativ 

bedömning i matematikundervisning (Bengtsson 2008, Elawar och Cornos 1985, Harris 2016, 

Lindqvist 2003) samt ett litet antal studier kring läs- och skrivundervisning (Frey och Fisher 

2013, Johansson, m fl. 2014, Cho och McArthur 2010, Nordrum, m fl. 2013). Studier likt 
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denna som är gjorda i en svensk kontext är dock mycket få (Ryve, m fl. 2015). Denna studie 

berikar det svenska forskningsfältet inom ämnet Uppsatsen innefattar grundskolelärare som är 

verksamma i årskurs F-3, vilket bidrar till forskning inom detta åldersspann (Hirsh och 

Lindbergs 2015). Forskning kring bedömning som lärande, konformativ bedömning och 

deformativ bedömning med specifika exempel på hur de kan komma till uttryck i 

undervisningen (Hume & Coll 2009, Torrance 2007, 2012). Deformativ bedömning på 

föräldranivå har tidigare inte uppmärksammats, snarare det motsatta (OECD 2005). 

Metoddiskussion 

Denna studie har därför uppnått sitt syfte: att undersöka vilka problem och svårigheter som 

lärarna upplever kan uppstå i svensk- och matematikundervisning som baseras på formativ 

bedömning. Uppsatsen har framställt problem och utmaningar som lärare upplevt i och med 

implementering av undervisning som baseras på formativ bedömning. Deras erfarenhetern har 

kopplats till bedömning som lärande, konformativ bedömning och deformativ bedömning. 

Dessa problem och svårigheter har dock upptäckts då begreppen använts vid analysarbetet. 

Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om andra begrepp använts istället. Kritik mot 

tolkningar har gjorts för att jag som forskare inte ska ha läst in och hittat problem och 

svårigheter som inte går att återfinna i det empiriska materialet. 

 

Vid intervjuerna med lärarna var det ibland svårt att hålla sig till det som var relevant för 

studiens syfte, problem och svårigheter vid användandet av formativ bedömning i svensk- och 

matematikundervisningen. Samtalsämnet kom ofta in på fördelar och positiva aspekter av 

formativ bedömning, men för att svara på studiens syfte styrdes samtalet med hjälp av 

följdfrågor. Det var även en utmaning att som intervjuare inte läsa in något som 

respondenterna sa. En nackdel vid intervjuer var att jag som intervjuare endast fick ta del av 

det som respondenterna gav uttryck för, inte hur det faktiskt är ute i klassrummet. Inte heller 

går det att se om de problem som skulle kunna uppstå faktiskt gör det då lärarnas elever inte 

ingår i studien och det går därför inte att höra deras erfarenheter kring formativ bedömning. 

 

Den kvalitativa metoden med intervju som redskap gav svar på studiens syfte och 

forskningsfrågorna. Observationer med uppföljande intervju hade kunnat göra att fler problem 

eventuellt kunnat urskiljas. Intervjuguiden hjälpte till stor del till att hålla samtalsämnet till 

det som var relevant för studiens syfte. Lärarna hade lätt för att sväva ut, men guidens 

följdfrågor var stöd för att hålla sig till ämnet. Guiden var till stor hjälp för att gå igenom olika 

metoder och procedurer som används inom den formativa bedömningspraktiken. På det sättet 

fick respondenterna en påminnelse om de moment som finns med och kunde berätta om sina 

erfarenheter kring detta. 

 

Studiens resultat kan vara av vikt för yrkesverksamma lärare genom att den ger exempel på 

konkreta situationen i svensk- och matematikundervisningen där problem och svårigheter 

uppstår vid användandet av formativa bedömningsmetoder. Eftersom utbildningsdebatten 

höjer de positiva aspekterna av formativ bedömning är det viktigt att även problem och 

svårigheter belyses för att kunna undvika detta. Då studien är gjord i en svensk kontext är det 

troligtvis enklare för lärarna att ta till sig studiens resultat. Vilket kan leda till didaktiska 

konsekvenser för läraryrket. 

Förslag på vidare forskning  

Studier som bygger på observation av olika slag hade kunnat stärka forskningsfältet inom den 

formativa bedömningspraktiken. Även vidare forskning som riktar in sig på problem och 
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svårigheter med specifika metoder och procedurer inom ämnet hade troligtvis berikat 

forskningsfältet.
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