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Sammanfattning 
 
Formativ bedömning är en metod som handlar om att synliggöra lärandet hos elever för att 
som lärare sedan kunna modifiera sin undervisning utifrån elevernas aktuella kunskapsläge 
och därmed hjälpa eleverna att föra sitt lärande framåt.  
 
I den här studien undersöks en kommunal satsning med att införa formativ bedömning i 
skolan genom fortbildning av lärare i grundskolans tidigare år. Syftet med denna studie är att 
bidra med förståelse om lärares arbete med formativ bedömning i grundskolans tidigare år 
samt att ta reda på om den aktuella kommunens satsning lett till någon förändring av lärarnas 
tillvägagångssätt i undervisningen.   
 
Erfarenheter från sex verksamma lärare i grundskolans tidigare år har belysts med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Dessa har analyserats utifrån teoridriven tematisk innehållsanalys och 
det har bland annat visat att de tillfrågade lärarna upplever att tid är en utmaning i arbetet med 
formativ bedömning.   
 
Framtida forskning om lärares erfarenheter i grundskolans äldre år vore en intressant 
jämförelse för att se vad de har för upplevelser av att arbeta med formativ bedömning med ett 
äldre elevunderlag för att utveckla lärprocessen framåt. Det vore även intressant att undersöka 
om det är lärarnas kunskaper om formativ bedömning eller elevernas ålder och mognad som 
styr valet av nyckelstrategier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: nyckelstrategier, mål, återkoppling, synligt lärande, formativ bedömning   
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1. Inledning kolla om eleven eller eleverna 
Formativ bedömning har blivit ett allt större inslag i undervisningen i skolan. Inom 
skolväsendet talas det främst om två olika former av bedömning, bedömning av lärande, så 
kallad summativ bedömning och bedömning för lärande, så kallad formativ bedömning. Den 
summativa bedömningen är en slutsummering av vad eleven lärt sig vid ett givet tillfälle. 
Detta kan jämföras med den formativa bedömningen där läraren kontinuerligt under 
lärprocessen mot det slutgiltiga målet fångar upp de elever som behöver mer stöd för att 
kunna anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs behov (Skolverket, 2013). Avsikten 
med formativ bedömning är således att kartlägga elevens kunskaper och synliggöra dennes 
utvecklingsprocess (Skolverket, 2011). Den här uppsatsen fokuserar på formativ bedömning. 

Formativ bedömning beskrivs av forskare (Wiliam, 2013, Nottingham, 2017, Ersgård, 2016 
med flera) som ett arbetssätt där eleverna spelar en allt större roll i undervisningen. I arbetet 
med formativ bedömning låter läraren eleverna bland annat agera läranderesurs för varandra 
och ge varandra återkoppling (Nottingham, 2017). Med utgångspunkt i den enskilda elevens 
ålder och mognad förutsätts det att varje individ ska utveckla ett större ansvar för sina studier 
samt sin förmåga att på egen hand utvärdera sina resultat utifrån sin egen och andras 
bedömning i förhållande till uppsatta mål (Lgr 11). 

I arbetet med formativ bedömning hjälper läraren eleverna att utveckla sin förmåga att 
reflektera över sitt lärande genom att de besvarar följande frågor; Vad är det jag försöker lära 
mig? (målet) Hur ska jag lära mig? (Processen) Vilka framsteg har jag gjort hittills och vad är 
nästa steg? (Framåtriktande) (Wiliam, 2013). Genom beskrivande återkoppling mellan lärare 
och elever leds arbetet framåt och möjliggör förbättringar i lärandet (Nottingham, 2017).  

Det finns flera sätt för läraren att arbeta med formativ bedömning, bland annat de fem 
nyckelstrategierna som utformats av Dylan Wiliam. Användandet av dessa strategier skapar 
möjligheter för läraren att utvärdera eleverna i lärandeprocessen med syfte att utveckla 
undervisningen inom de områden där eleverna inte förstår det läraren vill förmedla eller där 
eleven har kunskapsluckor (Harrison och Howard, 2013). Därför är det viktigt att bidra med 
förståelse om hur lärare arbetar med att utvärdera elevers lärandeprocess som en övergripande 
strategi för att utveckla sin undervisning.  

För att studera lärares erfarenheter av att arbeta med att utvärdera elevers lärandeprocess och 
hur lärare därigenom utvecklar sin undervisning utforskas lärares deltagande i en kommunal 
fortbildningssatsning med formativ bedömning i den här uppsatsen. Mer specifikt undersöks 
hur den kommunala insatsen bidragit till att utveckla lärares arbete med formativ bedömning i 
grundskolans tidigare år samt belysa deras erfarenheter kring denna satsning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med förståelse om lärares arbete med formativ bedömning i 
grundskolans tidigare år. Syftet är även att utforska vilka nyckelstrategier lärarna använder 
och om kommunens fortbildningssatsning med formativ bedömning lett till någon förändring 
av lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen.   

 

Följande frågeställningar formulerades: 

x Vilka av de fem nyckelstrategierna används av studiens lärare? 
x Vad ser lärarna för möjligheter och utmaningar i arbetet med formativ bedömning? 
x På vilka sätt har den kommunala fortbildningssatsningen bidragit till att utveckla 

lärarnas undervisning? 
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2. Bakgrund  
En formativ process bygger på att läraren synliggör målen och kriterierna för undervisningen 
för eleverna. Lärarens arbete med formativ bedömning handlar om att samla in information 
om det aktuella kunskapsläget hos eleverna i förhållande till de uppsatta målen samt att 
användbar återkoppling ges för att eleverna ska närma sig målen (Wiliam, 2013). För att 
informationen ska kunna samlas in krävs en kommunikation mellan elever och lärare bland 
annat genom meningsfull återkoppling och aktiviteter där elevernas kunskaper synliggörs för 
lärarens vidare planering av undervisningen.  

Den engelska forskaren Dylan Wiliam har utifrån sin forskning sammanställt fem 
nyckelstrategier för formativ bedömning. De olika strategierna samspelar och påverkar 
varandra i ett växelspel. Samtliga strategier utgår från nyckelstrategi 1, tydliggöra mål. När 
målet är tydligt för eleverna kan nyckelstrategi 2 tillämpas, det vill säga att synliggöra 
lärandet. Genom ett visualiserat nuläge hos eleverna och tydliga mål kan emellertid formativ 
återkoppling vara en gynnsam metod för att synliggöra lärandet och hjälpa eleverna sträva 
mot målet (Wiliam, 2013). Utifrån att läraren implementerat en modell för hur formativ 
återkoppling ges kan eleverna själva träna på att använda dessa och aktiveras som 
läranderesurs för varandra. De får träna i takt med stigande ålder och mognad och så 
småningom utarbeta en känsla för kvalitet. Den femte strategin att aktivera eleven som ägare 
av sitt eget lärande fordrar de föregående strategierna. Den femte och sista nyckelstrategin 
innebär att alla fyra ovanstående strategier integreras i en formativ bedömningspraktik där 
eleven kan tillämpa självbedömning och koppla kvalitet av sitt eget arbete till de uppsatta 
målkriterierna (Vingsle, 2017). Nedan följer en genomgång av dessa fem nyckelstrategier 
(NS) inom formativ bedömning.. 
 
2.1. NS1 Tydliggöra mål - Vad ska eleverna lära sig? 
Den första nyckelstrategin betonar vikten av tydliga mål och kriterier för eleverna. Läraren 
ska tydliggöra lärandemål för eleverna samt skapa förståelse för dessa och förtydliga för 
eleverna hur det ser ut när man kan dem (Ersgård, 2016). 
 
2.2. NS2 Synliggöra lärandet – vad kan eleverna redan? 
Den andra nyckelstrategin fokuserar på att synliggöra elevernas nuvarande kunskapsläge. 
Detta görs genom att läraren skapar klassrumsdiskussioner och aktiviteter som visar elevens 
aktuella kunskapstillstånd. En strategi för att erhålla underlag för var eleven befinner sig i sin 
lärprocess är att läraren skapar aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prata (Wiliam, 2013).  
Eleverna kan till exempel delta i en diskussion där de får visa vad de förstår eller inte förstår 
kring ämnet (Lundahl, 2011).  På detta sätt får eleverna bland annat lära sig genom att 
kommunicera sina egna idéer men även genom att ta del av andras tankar. Utifrån detta kan 
läraren sedan anpassa sin fortsatta undervisning.  

2.3. NS3 Återkoppling – Hur ska eleverna göra för att komma vidare? 
Den tredje nyckelstrategin handlar om återkoppling. För att bedömning ska vara formativ 
krävs det att återkopplingen som ges går att använda för att föra elevens kunskapsutveckling 
framåt. Det räcker inte med att konstatera det aktuella kunskapstillståndet och det slutliga 
målet, utan det behövs en beskrivning av åtgärder att arbeta med för att utvecklas mot målet 
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(Wiliam, 2013). Återkopplingen ska ge eleven möjlighet att uppfatta vad det är eleven ska 
lära sig, var eleven befinner sig just nu och hur eleven ska gå vidare för att göra förbättringar 
och på så sätt närma sig målen. Det är viktigt att läraren reflekterar över hur hen formulerar 
återkoppling till eleven samt hur återkopplingen kan påverka elevens motivation och 
självkänsla (Nottingham, 2017).  

Återkoppling kan ges på fyra olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och 
personlig nivå. Nedan följer en beskrivning av de olika nivåerna. 

Uppgiftsnivå har visat sig vara den vanligaste formen av återkoppling som ges (Hattie & 
Timperley, 2007). Återkopplingen riktar sig mot att korrigera fel eller avsaknad av specifika 
kriterier inom ramen för uppgiften eller delmålen. Denna form av återkoppling talar inte om 
vad som ska förbättras i elevens inlärningsstrategier generellt utan bara för den specifika 
uppgiften (Skolverket, 2011). 

Återkoppling på processnivå är till skillnad från återkoppling på uppgiftsnivå möjlig att 
tillämpa även på andra uppgifter än den eleven arbetar med. Detta innebär att denna typ av 
återkoppling kan stödja elevens lärande på ett bättre sätt än den uppgiftsrelaterade 
återkopplingen. Återkoppling på processnivå leder till en fördjupad inlärning där eleverna kan 
se samband med tidigare uppgifter och kan använda sig av sina tidigare förvärvade kunskaper 
och strategier i liknande situationer (Nottingham, 2017). Återkoppling på processnivå är till 
exempel när eleven får återkoppling riktad mot förmågor att utveckla. Det kan handla om att 
prova olika metoder för att upptäcka misstag, att undersöka och arbeta med information, om 
att hitta felkällor eller utveckla strategier för att genomföra uppgiften (Jönsson, 2013).  

Återkoppling på metakognitiv nivå handlar om att stärka elevens tilltro till sin egen förmåga 
och hens vilja att föra sitt lärande framåt (Skolverket, 2011). Eleven ges möjlighet att 
reflektera över sina egna tankar och handlingar. Det handlar om att lära eleven hur hen ska 
bedöma sitt eget lärande samt hur hen använder återkopplingen hen fått för att utveckla 
lärandet (Jönsson, 2013) Eleven själv får påminna sig om vad målet är, om hen är på väg åt 
rätt håll eller om hen behöver förändra någonting (Nottingham, 2017).  

Återkoppling på personlig nivå har visat sig sällan ha en positiv inverkan på elevens 
inlärning, eftersom den inte innehåller någon relevant information för att föra lärandet framåt 
(Jönsson, 2013). Betyg är en form av återkoppling på personlig nivå. Denna form av 
återkoppling kan istället ha en negativ effekt på lärandet (Nottingham, 2017) då låga betyg 
kan göra att eleverna upplever att de inte har förmågan att klara uppgifterna i skolan och 
därför ger upp (Jönsson, 2013). Återkoppling på personlig nivå, även kallad värderande 
återkoppling riktar sig direkt till eleven som person, som i vissa sociala sammanhang där 
beröm ges för ett bra beteende eller kritik för ett negativt beteende.  

2.4 NS4 Aktivera eleverna som läranderesurs för varandra 
Den fjärde nyckelstrategin bottnar i att läraren låter eleverna lära sig att dra nytta av varandras 
kunskaper. Det vill säga att gå från individuellt lärande till kollektivt lärande (Lundahl, 2011). 
Eleverna lär sig av att hjälpa, handleda och ge återkoppling åt varandra. När eleverna agerar 
läranderesurs för varandra får de återkoppling av en kamrat, men får även öva sig i att 
kommunicera och formulera återkoppling åt andra (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011).  
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2.5 NS5 Aktivera eleverna som ägare av sin egen lärprocess – självbedömning av sitt eget 
arbete 
Den femte och sista nyckelstrategin handlar om att eleven ska utveckla ett större ansvar för 
sina studier och kunna tillämpa de ovanstående nyckelstrategierna som en formativ 
bedömningspraktik (Vingsle, 2017). I skolans mål ingår att ”eleven ska utveckla ett allt större 
ansvar för sina studier och sin förmåga att själv bedöma sina resultat” (Lgr 11). På individnivå 
handlar det i stor utsträckning om att förstå att studieframgång är relaterat till hur man arbetar 
samt hur mycket man arbetar (Lundahl, 2011).  Självbedömning innebär följaktligen att 
eleven reflekterar över sitt arbete, bedömer om det motsvarar kunskapskraven och därefter om 
hen behöver förändra något eller öva mer. (Harrison & Howard, 2013). I likhet med den 
fjärde nyckelstrategin att använda eleverna som läranderesurs är det viktigt att det finns 
tydliga kriterier och målbilder.  
 
3. Den kommunala fortbildningssatsningens organiserande och 
genomförande  
På skolorna i den aktuella kommunen organiserades lärarnas fortbildning i formativ 
bedömning på olika sätt.  

Tabell 1. Organiserande och genomförande av fortbildningen för lärarna 

 

Tabell 1 visar att på hälften av skolorna (A och C) är det personal från skolkontoret som 
besöker skolan en gång per månad och utbildar personalen i formativ bedömning. Jämfört 
med de övriga två skolorna (B och D), där det är fortbildad personal, exempelvis 
specialpedagog på skolan som håller i utbildningen av formativ bedömning med övriga 
kollegiet. 

Fortbildningen organiserades genom att introducera och förbereda lärarna för undervisning 
med formativ bedömning. Det skedde genom egen inläsning av utvald litteratur inom formativ 
bedömning och träffar där litteraturen diskuterades. För att öva på formativ bedömning 
skapade utbildarna på skolorna i kommunen även uppgifter inom formativ bedömning för de 
olika lärarlagen att utföra.  Uppgifterna var att exempelvis öva på att synliggöra mål för 
eleverna, att öva på att ge återkoppling, och att använda olika strategier för att synliggöra 
elevernas lärande genom att prova olika tillvägagångssätt med nyckelstrategierna.  

Utbildar personalen i 
formativ bedömning 

 

SKOLA A SKOLA B SKOLA C SKOLA D 

Skolkontoret 
 

X  X  

Specialpedagoger 
 

 X   

Fortbildad kollega 
 

   X 
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Under fortbildningen ingick även att lärarna skulle observera varandra och ge varandra 
återkoppling på dessa övningar för att komma vidare i processen.  
 
4. Tidigare forskning 
Den formativa bedömningen är ett verktyg för att synliggöra elevens kunskapsutveckling mot 
målet (Skolverket, 2011). För att synliggöra lärandet och utveckla den fortsatta 
undervisningen kan läraren utgå från den formativa bedömningens fem nyckelstrategier 
(Wiliam, 2013). Nyckelstrategierna utgår från nyckelstrategi 1, där läraren börjar lektionen 
med att presentera tydliga mål och kriterier för eleverna. Tidigare forskning har tyvärr visat 
att för många elever förblir dessa mål och kriterier okända (Wiliam, 2013). Tidigare forskning 
visar att det är oerhört viktigt att eleverna är medvetna om målbilden för sitt lärande då man 
sett att otydliga mål och kriterier leder till att eleverna har svårt att se själva meningen med 
undervisningen (Jönsson, 2013, Wiliam, 2013, Nottingham, 2017). Detta synliggörs i 
Gyllander Torkildsens (2016) studie som visar att elevernas förståelse och motivation till stor 
del beror just på klargörandet av tydliga och relevanta mål och kriterier (Gyllander 
Torkildsen, 2016).  
 
Forskning visar på betydelsen av att som lärare ge eleverna effektiv återkoppling för att föra 
elevernas lärande mot målen (Wiliam, 2013, Hattie & Timperley, 2007, Törnvall, 2001). 
Hattie och Timperleys, (2007) studie har visat att den vanligaste typen av återkoppling är på 
så kallad uppgiftsnivå där återkopplingen fokuserar endast på uppgiften och inte talar om vad 
som ska förbättras i elevens inlärningsstrategier generellt (Hattie & Timperley, 2007). I andra 
studier har det observerats att lärarens syfte med att ge eleverna återkoppling grundats i att 
uppmuntra eleverna och i och med det öka elevernas vilja att prestera efter bästa förmåga 
(Törnvall, 2001). Elevernas motivation och självkänsla har alltså visat sig vara en 
grundläggande orsak till återkopplingen. I Törnvalls studie har lärarna menat att en positiv 
återkoppling lett till att eleverna fått ett större intresse och känt ett ökat ansvar för skolarbetet, 
vilket de menat i sin tur lett till ökad inlärning och bättre resultat (Törnvall, 2001). Nyligen 
publicerad forskning har emellertid visat att beröm och belöning är bland de minst effektiva 
återkopplingarna då de innehåller för lite information om vad eleven kan förbättra för att 
komma vidare i sin inlärning (Nottingham, 2017).  

Något som däremot har visat sig vara gynnsamt för elever inom samtliga prestationsnivåer 
med syfte att föra eleverna mot målet är att aktivera eleverna som läranderesurs för varandra 
(Nottingham, 2017). När eleverna blir lärare åt varandra gynnar det även den elev som delar 
med sig av sin kunskap då denne befäster kunskapen ytterligare under processen (Wiliam, 
2013). Det har visat sig att elever lättare förstår varandra i resonemang och har därmed lättare 
att använda sig av återkoppling från varandra (Jönson, 2013).  Genom att låta eleverna ta del 
av andras arbeten med utgångspunkt från kriterierna för målet och handleda varandra lär sig 
eleverna känna igen både kvaliteter och brister även i sitt eget arbete (Harrison & Howard, 
2013). För att denna form av så kallad kamrathandledning i par eller i grupp ska vara 
produktiv i lärandet förutsätts det att det finns ett gruppmål.  Det ska även finnas individuella 
mål, för att undvika att elever utnyttjar sina kamrater och själva blir passiva i lärprocessen 
kring en uppgift (Wiliam, 2013). Värt att ta i beaktande vid dessa gruppindelningar har visat 
sig vara att placera svagare elever med medelstarka och medelstarka elever med starka för att 
aktivera ett större antal gruppmedlemmar i resonemang kring en uppgift (Wiliam, 2013).  
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En framtagen metod för att arbeta med kamratbedömning är övningen Två stjärnor och en 
önskan. Den går ut på att eleverna får ge en kamrat återkoppling på två saker som var bra i 
arbetet samt ett tips på något som kan förbättras (Ersgård, 2016). Eleverna kan till exempel 
använda sig av olika checklistor för att bedöma varandras arbete. Eleverna får utifrån 
checklistan kommentera och utvärdera vad som utmärker sig som goda kvaliteter samt mindre 
goda kvaliteter i kamratens text för vidare arbete (Lundahl, 2011).   

Forskning på strategier som visat att sig vara den mest betydelsefulla för framgångsrik 
inlärning är att aktivera eleverna som ägare av sin egen lärprocess, något som forskarna 
Hattie och Wiliam är eniga om i sin forskning (Ersgård, 2016). När eleven vet vad hen kan 
utifrån vilka förväntningar som ställs så kan hen lättare utvärdera sin egen lärandeprocess för 
vidare inlärning (Lundahl, 2011). Genom att läraren skapar aktiviteter för att ge eleverna 
möjlighet att lära sig att identifiera sina problem och utveckla strategier för att lösa dem bidrar 
det till att eleverna successivt utvecklar ett större ansvar för sina studier (Lundahl, 2011). En 
metod kan vara att som lärare implementera något som kallas för C3B4ME. Det innebär att 
om eleven stöter på ett problem hen inte kan lösa på egen hand ska denne ta för vana att 
uppsöka tre olika källor för att nå en lösning innan hen uppsöker sin lärare. Att få eleverna att 
ta för vana att arbeta på detta sätt leder till att eleverna utvecklar ett probleminriktat 
förhållningssätt och blir mindre beroende av sin lärare (Lundahl, 2011). 

En svårighet med formativ bedömning har identifierats i Charlotta Vingsles (2017) forskning 
där det framkom att lärare upplevde att det är svårt att modifiera sin undervisning baserat på 
information från eleverna. En efterföljande effekt av detta visade att det också är svårt för 
lärare att stödja elever i hur de ska gå tillväga för att ändra sina strategier i sin egen 
lärandeprocess, det vill säga att se vad de eventuellt behöver ändra på för sin inlärning 
(Vingsle, 2017).  

Det finns även studier som påvisar att lärarna upplevt att det tar tid att implementera det 
formativa förhållningssättet i klassrumskulturen. En av dessa är Gyllander Torkildsens (2016) 
studie i vilken det framkommer att många lärare upplevt svårigheter med hur de ska arbeta 
med formativ bedömning i sin undervisning (Gyllander Torkildsen, 2016). Flera lärare i 
Gyllander Torkildsens (2016) studie förklarade att de upplevde att det är svårt att arbeta med 
de fem nyckelstrategierna som ett sammansatt förhållningssätt och att de istället fokuserade 
på en eller flera av nyckelstrategierna för sig. Och trots att formativ bedömning enligt 
undertecknades egna tolkningar av Wiliams strategier ska vara mer elevinriktad har Vingsles 
analys visat att den formativa bedömningen utövas mer lärarcentrerat (Birenbaum et al., 
2015), det vill säga, att den fokuserar på lärarens roll. Vingsle drar slutsatsen att detta kan 
vara en bidragande orsak till varför implementering av formativ bedömning tenderar att 
fokusera på klargörande av mål och insamling av information, det vill säga NS 1 och 2 
(Vingsle, 2017).  
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5. Metod 
I det här kapitlet presenteras metoden för studien. Metodkapitlet inleds med en presentation 
av urvalet följt av etiska överväganden och datainsamlingsmetod där en intervjuguide 
användes och beskrivs nedan.  Det empiriska materialet har analyserats med stöd av tematisk 
innehållsanalys. Nedan följer en mer utförlig information om studiens genomförande. 
 
5.1 Urval 
För att hitta lärare som infört formativ bedömning i sin undervisning användes ett strategiskt 
urval (Trost, 2010). Kommunens utvecklingsenhet kontaktades för att finna lärare som de 
kände till arbetade med formativ bedömning. Inför denna studie önskades intervjuer av lärare 
med kunskap och praktisk erfarenhet inom forskningsområdet formativ bedömning.  Urvalet 
baseras således enbart på lärare som ingår i kommunens satsning på att införa formativ 
bedömning i sin undervisning, medan lärare som inte använder en formativ bedömning 
uteslutits (Trost, 2010). Samtliga informanter antogs därför ha kunskap om formativ 
bedömning.  

Tabell 2. Informanter 

Skola Lärare Verksamma år Erfarenhet av formativ bedömning Årskurs 

A Ida 10 4 månader 1 

A Carola 32 36 månader (STL) 2 

B Marie 19 7 månader 1 

C Ellen 14 1 ½ år 2 

D Barbro 43 36månader (STL) 2 

D Laila 40 36 månader (STL) 5 

 
Tabell 2 visar informanterna i denna studies urvalsgrupp. Den bestod av sex lärare i årskurs 1-
5 från fyra skolor. Samtliga intervjupersoner är kvinnor. De är verksamma som lärare och har 
arbetat 10-43 år. Alla tillfrågade tackade ja till att medverka i studien. 
 
Under fortbildningen har informanterna varit på föreläsningar om formativ bedömning, sett 
filmer samt läst litteratur om formativt förhållningssätt. Tre av informanterna (Carola, Barbro 
och Laila) har fått utbildning inom STL – Skriva sig till lärande. Det är en modell som bidrar 
till att öka elevernas lärande och språkutveckling genom att kombinera pedagogik med digital 
teknik (SKL, 2019). 

Tabell 2 visar även att lärarna har olika lång erfarenhet av formativ bedömning. Tre av lärarna 
(Carola, Barbro och Laila) var inne på tredje året med formativ bedömning medan en av 
lärarna (Ellen) var inne på sitt andra år med formativ bedömning. Två av lärarna (Ida och 
Marie) var inne på sitt första år.  
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5.2 Etiska överväganden  
Samtliga informanter kontaktades via mejl (Bilaga 1) för att informeras om vad det betyder 
och innebär att delta i studien (Kvale & Brinkman, 2014). Informanterna informerades om 
undersökningens syfte samt att materialet behandlas konfidentiellt. De har även meddelats att 
resultatet från intervjuerna kommer att resultera i ett examensarbete samt att de som 
informanter när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande om så önskas och att deras 
deltagande är helt frivilligt, i linje med samtyckeskravet (Vetenskapliga rådet, 2017). Före 
intervjun fick de skriva på ett medgivande för densamma (Bilaga 2). Vidare informerades de 
om att materialet förvaras på en säker plats.   

5.3 Datainsamlingsmetod, kvalitativa intervjuer  
För att få en så nyanserad bild som möjligt av informanternas erfarenheter av formativ 
bedömning användes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med stöd av en intervjuguide 
(Bilaga 3). Intervjuguiden beskrivs ytterligare under rubriken Intervjuguiden, beskrivning. 
Utifrån intervjuguidens områden fick informanterna tala fritt. Detta gav utrymme för 
följdfrågor och möjlighet att utveckla informanternas resonemang (Kvale & Brinkman, 2014). 
Med möjligheten att ställa följdfrågor och skapa ett naturligt samtal kring ämnet bedömdes 
semistrukturerade, kvalitativa intervjuer vara den mest lämpade metoden för att försöka 
besvara frågeställningarna i denna studie.  

5.4 Procedur 
När underlaget var fastställt bokades tid och plats för intervjuerna utifrån informanternas 
scheman och möjligheter. Informanterna fick bestämma plats och tidpunkt utifrån vad som 
passade bäst för dem med hänsyn till deras förutsättningar för att de skulle känna sig trygga 
med miljön (Trost, 2010). Intervjuerna ägde rum i informanternas klassrum efter skoltid då 
avsikten var att undvika risken för störningsmoment (Trost, 2010). Detta visade sig inte vara 
något problem då eleverna slutat för dagen. Informanterna fick skriva på ett medgivande för 
deltagande i intervjustudien (Bilaga 2) innan intervjun startade. Även här fick de upprepat för 
sig att deltagandet i studien är valfritt och att de när som helst kan avbryta det.  
Intervjuerna spelades in och transkriberades och omfattar totalt 3 timmar och 48 minuter.  

5.5 Intervjuguiden, beskrivning 
Intervjuguiden bestod av 9 frågeområden och baseras på de fem nyckelstrategerna inom 
formativ bedömning. Temat mål lät informanterna berätta om hur de kommunicerar och 
synliggör målen (NS 1) för sina elever samt hur de tar reda på att eleverna har förstått dessa. 
Vidare berördes frågor om och hur lärarna tar reda på elevernas kunskapsläge (NS2) för 
vidare planering av undervisningen. För att vidare belysa lärarnas återkoppling (NS3) 
tillfrågades informanterna om syftet med sin feedback till eleverna. Informanterna fick berätta 
om sina strategier i arbetet med att använda eleverna som läranderesurs för varandra (NS4), 
samt om och hur de aktiverar eleverna att använda sig av självbedömning (NS5).  
Utifrån syftet att belysa lärarnas erfarenheter av formativ bedömning i praktiken fick 
informanterna även berätta om de eventuella fördelar respektive nackdelar de ser i arbetet 
med formativ bedömning.  
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5.6  Tematisk innehållsanalys  
Data samlades in med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som spelades in och 
transkriberades. Den tematiska analysen stöddes av en teoridriven kvalitativ 
analysbeskrivning (Bryman, 2008).  

Det först steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade 
materialet. Således lyssnades varje intervju igenom och transkriberades ordagrant. Efter 
transkriberingen skrevs alla intervjuer ut på papper. Texten utgjorde underlaget för analysen. 
Vidare följde ett antal genomläsningar av utskrifterna med syfte att finna betydelsefulla 
uttalanden i intervjuerna. Dessa utsagor och citat markerades med markeringspennor. Därefter 
sorterades dessa utsagor in i teman, som bestod av studiens forskningsfrågor för att lyfta 
kvalitativa utsagor (Tabell 3). Det gjordes en separat lista med temats namn och utsagorna 
placerades ut efter vilket tema de tycktes tillhöra.  

Tabell 3. Teman i analysarbetet 

Nyckelstrategi Forskningsfråga 1.  
Vilka av de fem 
nyckelstrategierna används av 
studiens lärare? 

Forskningsfråga 2. 
Vad ser lärarna för 
möjligheter och 
utmaningar med 
formativ bedömning? 

Forskningsfråga 3 
På vilka sätt har den 
kommunala 
fortbildningssatsningen 
bidragit till att utveckla 
lärarnas undervisning? 

1. Tydliggöra mål 
och kriterier 

”Jag skriver upp målen på 
tavlan” (Ida). 
”Vi samtalar om målet och så 
sätter jag upp bildstöd så de ser 
dem hela tiden” (Barbro). 

”Om de vet varför vi ska 
göra det här. (…) det 
besvarar ju en stor fråga 
för dem” (Ida).  
 

”Förut skrev man kanske 
bara bra jobbat, men vad 
var det som var bra då?” 
(Barbro) 
 

2. Synliggöra 
lärandet 

”Jag använder mig ofta av 
stickorna för att slumpvis ge 
ordet till eleverna för att se vem 
som kan eller har förstått” 
(Laila) 
 

”När de vänder upp sina 
tavlor mot mig så ser jag 
direkt vilka som kan och 
inte kan och de kan inte 
heller förlita sig på 
kompisarnas svar (…)” 
(Ellen). 

”När jag ser vad de kan 
är det lättare för mig att 
planera min 
undervisning” (Marie). 

3. Återkoppling 
 

”När de jobbade med rymden 
fick de skriva en faktatext (…) 
Jag gav återkoppling utifrån 
checklistan (Barbro). 

”Jag måste ju som tänka 
efter vad var det som var 
bra med det här? Jag 
måste skriva en 
kommentar och det tar ju 
tid” (Laila). 

”När jag känner dem vet 
jag ju vad som är lagom 
återkoppling att ge(…) 
det är mer 
individualisering idag 
(…)” (Ida).  
 

4. Aktivera 
eleverna som 
läranderesurs för 
varandra 

” (…) fick de varsin checklista 
och frågor och synpunkter av ett 
annat par. Exempelvis; Vi är 
nyfikna på var de bor. Ni har 
glömt punkt på ett ställe. Så får 
de sitta och leta åt det” (Carola).  

”Periodvis har jag 
placerat dem bredvid 
varandra som resurser. 
Att det här bänkparet kan 
nog ha nytta av varandra 
som läranderesurser” 
(Barbro). 

” (…) återkopplin tycker 
jag är jättebra. Både att 
jag får ge men även att de 
får ge på varandra” 
(Laila). 

5. Aktivera eleven 
som ägare av sitt 
eget lärande 

”(…) och då ser de själva och 
kan bedöma att nu har jag 
faktiskt lärt mig och kan mer än  
vad jag kunde för 2 månader 
sen. Eller om de känner att nej 
jag måste öva mer på det här” 
(Laila). 

”(…) förra gången gjorde 
jag sådär och missade det 
där, det ska jag inte 
glömma den här gången. 
Så meningen är att de ska 
lära sig av den 
återkoppling de har fått” 
(Laila). 

”Och så ska det 
arbetsområdet lämnas då 
kollar jag upp, nu när vi 
jobbat med det här då är 
det det här och det här vi 
ska kunna. Kan vi det 
nu”? (Laila). 
 
 

 Tabell 3 synliggör några av informanternas utsagor som analysarbetet bygger på.   
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5.7 Metoddiskussion 
För att få en så nyanserad bild som möjligt av informanternas erfarenheter av formativ 
bedömning användes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med stöd av en intervjuguide 
(Bilaga 3) (Kvale & Brinkman, 2014). Detta gav utrymme till följdfrågor och möjlighet att 
utveckla informanternas resonemang (Kvale & Brinkman, 2014). En respondentvalidering 
hade kunnat bidra med att öka trovärdigheten i uppsatsen genom att låta informanterna ta del 
av den för att kunna bekräfta eller dementera de tolkningar som gjorts av det empiriska 
materialet (Bryman, 2008).  

Endast en av informanterna kunde bidra med information om användandet av den femte 
nyckelstrategin. Det påverkar studien genom att det inte gick att dra slutsatser om lärarnas 
användande av den nyckelstrategin i de övriga årskurserna. Ett alternativ hade varit att ta med 
åtminstone två informanter från samtliga årskurser 1-5 för att kunna jämföra resultatet 
ytterligare, alternativt begränsa urvalet till årskurs 1-3. I övrigt överensstämmer resultatet av 
denna studie med Vingsles (2017) studie och kan på så sätt generaliseras mot tidigare 
forskning (Bryman, 2008). 
  
För att öka tillförlitligheten för studien hade en forskningstriangulering, där data hämtats med 
hjälp av fler insamlingsmetoder som exempelvis enkäter och klassrumsobservationer, 
eventuellt ha genererat en tydligare bild av lärarnas uppfattningar (Bryman, 2008).  

Informanterna i denna undersökning har flera års erfarenhet inom läraryrket och är i nuläget 
verksamma i den kommunala fortbildningssatsningen med formativ bedömning vilket innebär 
att urvalet är representativt för studiens syfte (Kvale & Brinkman, 2014). 
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6. Resultat  
I det här kapitlet presenteras studiens resultat med analys i direkt anslutning till resultatet. 
Resultatet struktureras och rapporteras utifrån studiens forskningsfrågor. 

6.1  Vilka av de fem nyckelstrategierna används av studiens lärare? 
Här redogörs för vilka av nyckelstrategierna informanterna i studien använder samt vilka 
metoder de tillämpar inom varje nyckelstrategi. För att tydliggöra vilka nyckelstrategier och 
metoder informanterna använder inom respektive nyckelstrategi har en tabell utformats enligt 
nedan. 

Tabell 4. Nyckelstrategier och metoder  

Nyckelstrategi Informant Metod 

 Ida 
åk 1 

Carola 
åk 2 

Marie 
åk 1 

Ellen 
åk 2 

Barbro 
åk 2 

Laila 
åk 5 

 

 

1. Tydliggöra mål 
och kriterier 
 

X X X X X X x Skriver upp på tavlan 
x Samtalar med eleverna 
x Bildstöd 

2. Synliggöra 
lärandet 
 

X X X X X X x Ställer öppna frågor till 
eleverna 

x Mindmap på tavlan 
x Whiteboardtavlor 
x Exittickets 
x Stickor för att slumpvis 

ge ordet till eleverna 

3. Återkoppling X X X X X X 
 

x Två stjärnor och en 
önskan 

x Kamratbedömning 
x Checklistor 

4. Aktivera eleverna 
som läranderesurs 
för varandra 

 
 

 
X 

 

  
 

 
X 

 
X 

x EPA 
x Checklistor 

5. Aktivera eleven 
som ägare av sitt 
eget lärande 
 

      
X  

x C3B4ME 
x Självbedömning -

eleven visar hur väl 
förtrogen hen känner 
sig efter ett 
arbetsområde eller 
tema 
- Tummen framför 

sig 
- Smileys och 

klädnypa 
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I nedanstående text används tabell 4 återkommande för att synliggöra vilka lärare som 
använder vilka nyckelstrategier.  

Alla informanter använder nyckelstrategierna 1-3, det vill säga tydliggöra mål, synliggöra 
lärandet och återkoppling. Tre av informanterna (Carola, Barbro och Laila) använder 
dessutom nyckelstrategi fyra. Endast Laila i årskurs fem använder den femte nyckelstrategin.  
 
Informanterna säger att de upplever att användandet av nyckelstrategierna är kopplat till 
elevernas ålder och mognad. Det vill säga att de yngre barnen inte är redo för att använda den 
formativa bedömningen som en formativ bedömningspraktik och därmed använda sig av 
nyckelstrategi fem, aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Detta är något som Ida 
utrycker nedan; 

”Det är svårt med de här yngsta.(…) Men det kommer ju mer och mer ju äldre de blir” (Ida). 

Carola instämmer med Idas utsaga om att exempelvis återkopplingen utökas i takt med 
elevernas stigande ålder när hon säger; 

”Det kommer ju stegras ju äldre de blir, vad man kan ge dem för feedback. Men jag använder 
uppgiftsfokuserad feedback nu det tycker jag. Det är mer; har du stor bokstav och punkt?” 
(Carola). 
 
Dessa två utsagor indikerar att informanterna anser att elevernas ålder och mognad är en av 
faktorerna till vilken återkoppling som ges till eleverna. Ida och Carolas utsagor indikerar 
även att valet av nyckelstrategier är kopplat till elevernas ålder och mognad. 

Analys  
En tolkning gällande användandet av nyckelstrategierna är att de lärare som avancerat längst i 
processen att införa formativ bedömning i undervisningen (Barbro, Carola och Laila) är mer 
förtrogna med detta arbetssätt och kan därför applicera även nyckelstrategi fyra på sina elever. 
Denna tolkning baseras på att Barbro och Carola som likt Ellen arbetar i en årskurs 2, 
tillämpar nyckelstrategi fyra, något som Ellen inte använder i dagsläget. Att det endast är 
Laila som använder nyckelstrategi fem tyder på, likt Ida säger, att eleverna i årskurs fem 
uppnått en viss ålder och mognad för att kunna ta ett större ansvar för sina studier och kunna 
tillämpa de ovanstående nyckelstrategierna som en formativ bedömningspraktik.  

Gällande återkopplingen tyder Carolas utsaga på att elevens ålder och därigenom mognad kan 
ha betydelse för vilken återkoppling som är lämplig att som lärare ge till eleverna. Detta 
baseras på att Carola är en av informanterna som kommit längst i processen att införa 
formativ bedömning i undervisningen och ger sina elever återkoppling på uppgiftsnivå. Detta 
jämfört med Laila som undervisar i årskurs fem och ger sina elever återkoppling även på 
metakognitiv och processnivå, det vill säga att de eleverna uppnått en fördjupad inlärning där 
de själva kan se samband med tidigare uppgifter och kan använda sig av sina tidigare 
förvärvade kunskaper och strategier i liknande situationer (Nottingham, 2017). 
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6.2 Vad ser lärarna för möjligheter och utmaningar i arbetet med formativ bedömning?   
Här redogörs det vilka utmaningar eller möjligheter som framkommit i informanternas 
utsagor utifrån de fem nyckelstrategierna.  

När det kommer till att synliggöra mål och kriterier för eleverna säger Ida; 

”Om de vet varför vi ska göra det här (…) det besvarar ju en stor fråga för dem. De känner sig 
mer motiverade att jobba också när de känner att de vet varför vi ska göra det här och det här 
och vad är syftet med det här? (…) Vad ska jag ha med? De är ju lite ifrågasättande barnen” 
(Ida). 

Idas utsaga indikerar att synliga mål utgör en fördel för eleverna som lättare kan hålla fokus 
på arbetsuppgiften då målen hela tiden är visuella för dem. En fördel för läraren med synliga 
mål och kriterier är att klassrumsmiljön påverkas på ett positivt sätt. Något som Ellen ger 
exempel på genom att säga; 

”Det skapar ett lugnare klassrumsklimat och är tidsbesparande för mig som lärare då jag inte 
behöver upprepa målen” (Ellen). 

Ellens utsaga tyder på att synliga mål leder till ett lugnare klassrumsklimat och är 
tidssparande för läraren som inte behöver lägga tid på att återupprepa målen och kriterierna 
för eleverna.  

Vidare är några av metoderna som informanterna angav för att synliggöra elevernas 
kunskaper stickor, exittickets och whiteboardtavlor (se tabell 4). Läraren ställer då en fråga till 
eleverna som de får svara på genom att skriva ned svaret på tavlan och visa för upp läraren. 
Detta menar informanterna ger en tydlig överblick över vilka elever som har förstått 
exempelvis en uppgift, något som Ellen tycker blir tydligt utifrån eleven på individnivå. 
Nedan berättar hon om sitt användande av whiteboardtavlor; 

”När de vänder upp sina tavlor mot mig så ser jag ju direkt vilka som kan och inte kan. Och 
de kan inte heller förlita sig på kompisarnas svar utan de får ju skriva själva” (Ellen).   

Ellens utsaga indikerar att användandet av dessa metoder, i detta fall whiteboardtavlorna, 
leder till att läraren får en bra möjlighet att inhämta information om vad varje elev har för 
kunskapsläge inför vidare planering av undervisningen.  

Informanterna berättar att de upplever att en av fördelarna med formativ bedömning är att 
undervisningen numera anpassas utifrån varje elevs kunskapsläge på individnivå. De menar 
att elevernas lärande synliggörs på ett bra sätt i och med den formativa bedömningen och 
användandet av just dessa metoder för att inhämta information om elevernas nuvarande 
kunskapsläge. 
 
I lärarnas arbete med den tredje nyckelstrategin har det i informanternas svar framkommit att 
lärarna i årskurs 1 och 2 inriktat sin återkoppling till eleverna på uppgiftsnivå, det vill säga att 
korrigera fel eller avsaknad av specifika kriterier inom ramen för uppgiften eller delmålen. 
Detta jämfört med Laila som undervisar i årskurs 5 där hon ger sina elever återkoppling även 
på metakognitiv nivå och processnivå. Informanterna menar att även återkopplingen utvecklas 
i takt med elevernas stigande ålder och mognad från uppgiftsnivå till en återkoppling mot mer 
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metakognitiv nivå och processnivå. I informanternas arbete med den tredje nyckelstrategin 
berättar Marie och Laila att de upplever att det är svårt att ge eleverna effektiv återkoppling.  

”Jag måste ju som tänka efter vad var det som var bra med det här? Jag måste skriva en 
kommentar och det tar ju tid” (Laila).  

”Men det man hinner är att ge berömmet för insatsen, oj vad du la ner tid på den här. Du har 
varit noggrann. (…) Det blir mer i förbifarten att man ger beröm” (Marie). 
 
Ida och Ellens utsagor (under rubrik 6.2) indikerar att lärarna ser flera fördelar med att 
använda och kommunicera synliga mål för eleverna i undervisningen.  

Analys 
När eleverna ges en tydlig målbild leder det till att lärarna får en större möjlighet att bistå de 
elever som behöver mer stöd i sin undervisning. Laila och Maries utsagor pekar däremot på 
att tid är en avgörande faktor för lärarna att kunna ge effektiv återkoppling till sina elever. I 
likhet med Torkildsens(2016) studie som visar att många lärare upplever att det tar tid att 
implementera det formativa förhållningssättet i undervisningen tyder det även på att 
informanterna i denna studie upplever samma. I likhet med Hattie och Timperleys (2007) 
studie där resultaten visat att återkoppling på uppgiftsnivå är den mest frekventa nivån av 
återkoppling visar det sig även i denna studie att lärarna främst förmedlar återkoppling på 
uppgiftsnivå.  

I likhet med Törnvalls studie (2001) där beröm visade sig vara den vanligast förekommande 
formen av återkoppling uttalar Marie att syftet med hennes återkoppling till eleverna 
baserades på beröm. Marie är relativt ny i användandet av formativ bedömning (Tabell 2) och 
har stöd i sin fortbildningsprocess av specialpedagogerna på skolan. Detta jämfört med Ida 
som även hon är ny på formativ bedömning, men har stöd av personal från utvecklingsenheten 
på den aktuella kommunen vid införandet av formativ bedömning på skolan. Detta indikerar 
att trots att samtliga skolor ska arbeta med formativ bedömning ges olika förutsättningar att 
implementera detta i undervisningen vilket också tyder på att detta kan påverka användandet 
av nyckelstrategierna ut mot eleverna.  

 
6.3. På vilka sätt har den kommunala fortbildningssatsningen bidragit till att utveckla lärarnas 
undervisning?  
Här redogörs för de förändringar i undervisningen som den kommunala 
fortbildningssatsningen formativ bedömning lett till. 
 
Det har under studiens genomförande framkommit att informanterna använder flera olika 
metoder för att synliggöra elevernas lärande för att hjälpa dem mot de uppsatta målen (Tabell 
4) bland annat när det kommer till användbar återkoppling. En av informanterna berättar om 
sina tankar kring sin återkoppling. 
 
”Förut skrev man kanske bara bra jobbat! Men vad var det som var bra då?” (Barbro). 
 
Barbros utsaga indikerar att hon utvecklat sin återkoppling under åren med formativ 
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bedömning från att bara ge beröm till en mer användbar återkoppling. Detta var något som 
samtliga informanter uttalade under intervjuerna. 

Även Laila uttrycker att just återkoppling och för henne även elevernas möjlighet till 
självvärdering i slutet av ett arbetsområde är något som hon utvecklat under fortbildningens 
gång.  

” (…) återkopplin tycker jag är jättebra. Både att jag får ge men även att de får ge på varandra. 
(…) Och så ska det arbetsområdet lämnas då kollar jag upp, nu när vi jobbat med det här då är 
det det här och det här vi ska kunna. Kan vi det nu”? (Laila). 

Lailas båda utsagor tyder på att även hon utvecklat sin undervisning med fler metoder för att 
inhämta information om vad eleverna kan och vad de har lärt sig för vidare planering av 
undervisningen.  

Analys 
Ovanstående utsagor tyder på att den kommunala satsningen har lett till förändring i lärarnas 
sätt att undervisa genom formativ bedömning då de reflekterar över elevens kunskapsläge på 
individnivå samt att lärarna tillägnar mer eftertanke till återkopplingen till sina elever nu än 
innan den kommunala fortbildningssatsningen.  
 
Även lärarnas variation av metoder i arbetet med formativ bedömning i undervisningen tyder 
på att den kommunala fortbildningssatsningen gett lärarna en utökad repertoar av metoder och 
en eftertänksamhet för att kunna modifiera sin undervisning utifrån varje enskild elev. 

Ida och Ellens utsagor (under rubrik 6.2) om synliga mål indikerar att lärarna ser flera fördelar 
med att använda och kommunicera tydliga mål för eleverna i undervisningen. Det tyder på att 
fortbildningssatsningen haft betydelse i lärarnas undervisning genom att mål och kriterier tagit 
en större plats i undervisningen.  

Likt Gyllander Torkildsens (2016) resultat som visar att elevernas förståelse och motivation 
till stor del beror just på klargörandet av tydliga och relevanta mål och kriterier framkommer 
så även här i Ida och Ellens uttalanden. Deras utsagor pekar på att synliggörandet av mål och 
kriterier för eleverna resulterar i ett mer harmoniskt klassrumsklimat då elevernas frågor om 
vad de ska göra, hur de ska göra det och med vem besvaras i ett inledande skede av lektionen 
eller arbetsområdet. Detta tyder på att samtliga informanter har insett vikten av synliga mål 
och kriterier för eleverna.  
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7. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel följer diskussion och slutsats utifrån att besvara de tre forskningsfrågorna 

7.1 Vilka av de fem nyckelstrategierna används av studiens lärare? 
Syftet med denna uppsats har varit att försöka bidra med förståelse för lärares användning av 
de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning utifrån att ta del av lärares inställning till 
och erfarenheter av formativ bedömning i grundskolans tidigare år. Syftet var även att ta reda 
på om kommunens satsning på fortbildning inom formativ bedömning lett till någon 
förändring av lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen.   

Alla lärare i denna studie använder sig av nyckelstrategi 1-3 för att synliggöra elevernas 
lärande och bedömning för densamma i klassrummet. I Gyllander Torkildsens (2016) studie 
upplevde lärarna att det är svårt att tillämpa de fem nyckelstrategierna som ett sammansatt 
förhållningssätt generellt i undervisningen. Resultatet i denna studie tyder på att elevernas 
ålder och mognad kan ligga till grund för vilka av de fem nyckelstrategierna som är 
tillämpbara. Frågan återstår dock om det är elevernas ålder eller mognad som påverkar om 
nyckelstrategi fem är tillämpbar eller inte. En fråga som uppstått under arbetets gång är om 
lärarnas förtrogenhet med formativ bedömning kan vara en avgörande faktor för vilka 
nyckelstrategier de använder eller om det verkligen är direkt kopplat till elevernas ålder och 
mognad. I denna studie var det lärarna som nått längst i processen att införa formativ 
bedömning som använder flertalet av nyckelstrategierna. Detta är dock inte något som 
undersökts vidare i denna rapport då enbart en informant utövar alla nyckelstrategierna och 
bristen på tid bidragit till att inte utforska just den aspekten vidare.   

Då den kommunala fortbildningssatsningen är relativt nystartad var det föga förvånande att 
denna undersökning visade att informanterna arbetar mest frekvent med NS 1-3. 
Informanternas utsagor tyder även här på att de som undervisar i de lägsta årskurserna anser 
att eleverna inte är mogna för NS 4-5 jämfört med eleverna i de högre åldrarna. Liksom 
Vingsle (2017) dras även här slutsatsen att lärarnas rådande okunskap kan vara en bidragande 
orsak till varför implementering av formativ bedömning tenderar att fokusera på klargörande 
av mål och insamling av information, det vill säga NS 1 och 2 (Vingsle 2017). Däremot visar 
dock denna studie att informanterna som deltog i denna rapport avancerat till att använda även 
NS 3, det vill säga effektiv återkoppling.  

Det går dock inte att påvisa om nyckelstrategi fyra är användbar i samtliga årskurser utifrån 
detta urval. Det hade varit intressant att tillfråga en lärare i årskurs 1 på den skola där de 
använt formativ bedömning en längre tid för att ta del av om de praktiserar nyckelstrategi fyra 
bland de yngsta eleverna. För att kunna utforska om det är elevernas ålder och mognad eller 
lärarens kunskaper med att använda formativ bedömning i undervisningen som styr valet av 
nyckelstrategier hade även ett urval där årskurserna 3 och 4 inkluderats varit att föredra. Detta 
för att erhålla ett mer tydligt resultat. En lärdom av detta är att använda ett lite större urval 
med exempelvis två klasser från respektive årskurs för att på så vis kunna göra en tydligare 
jämförelse.  
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7.2 Vad ser lärarna för möjligheter och utmaningar i arbetet med formativ bedömning? 
Analysen tyder på att det är övervägande möjligheterna som lyfts fram av samtliga 
informanter. Däremot är det tydligt att likt lärarna i Torkildsens (2016) studie som visar att 
många lärare upplever att det tar tid att implementera det formativa förhållningssättet i 
undervisningen antyder även samtliga informanter i denna studie att tiden inte riktigt räcker 
till. Några av de kritiska delarna är att som lärare kunna ge eleverna en effektiv återkoppling 
och att implementera formativ bedömning i undervisningen. Något som Barbro belyser när 
hon säger; 

”Att ska jag kunna ge ordentlig återkoppling på barnens arbete så tar ju det längre tid. Det ger 
mer, men tar tidsmässigt längre tid än att bara skriva, bra jobbat” (Barbro). 

Då lärarna i denna studie fortfarande är under upplärning gällande att införa formativ 
bedömning i undervisningen kan det över tid eventuellt visa sig att tiden inte upplevs som ett 
lika stort problem. För som analysen visar öppnar synliggörandet av mål och elevernas 
kunskaper upp tid som läraren kan använda till att bistå de elever som behöver extra stöd i sin 
undervisning. Inkörsporten formativ bedömning återupprepas dock alltid så snart en ny lärare 
anställs som inte har använt formativ bedömning. Men å andra sidan kommer den kollegan få 
stort stöd av övriga kollegor i lärarlaget som genomgått denna satsning.  
Tiden är begränsad, men viljan och engagemanget hos informanterna är oerhört stark. 
Samtliga informanter betonar trots tidsbristen att de tror på den formativa bedömningen för 
framtidens skola. 

Ytterligare en utmaning med formativ bedömning som lokaliserats i denna studie är planering 
av undervisningen utifrån varje enskild elev. Informanterna anser att arbetet med formativ 
bedömning blir utmanande för läraren som under processens gång måste anpassa sin 
undervisning utifrån varje enskild elevs kunskapsläge. Detta är även något som Charlotta 
Vingsle (2017) fick fram i sin forskning där lärarna upplevde att det är svårt att modifiera sin 
undervisning baserat på information om elevernas kunskaper. Däremot uttrycker 
informanterna att användandet av den andra nyckelstrategin, synliggöra lärandet, bidrar till 
att utgöra ett bra underlag för att utforma sin undervisning baserat på elevernas nuvarande 
kunskapsläge. Då samtliga informanter dock poängterar att tidsbrist är ett stort hinder i 
processen att införa formativ bedömning i undervisningen kanske kommunen bör se över sina 
strategier med införandet av formativ bedömning i skolan. I och med att samtliga informanter 
även låter påskina att den formativa bedömningen gör gott för skolan och eleverna kunde det 
varit en ide från kommunens sida att bistå med extra tid till lärarna under den tidsperiod då 
satsningen sker. Detta är dock en fråga om ekonomiska resurser, politik och hur mycket man 
är villig att satsa på skolan.   

 
7.3 På vilka sätt har den kommunala fortbildningssatsningen bidragit till att utveckla lärarnas 
undervisning? 
Slutligen som svar på den tredje frågeställningen om den kommunala fortbildningssatsningen 
lett till någon förändring i lärarnas undervisning har denna studie visat att informanterna har 
förändrat sin undervisning och sina strategier för att försöka tillmötesgå och utmana varje 
enskild elev. Informanterna poängterar enhälligt att de försöker vara mer tydliga med sina mål 
och kriterier samt med sin återkoppling nu än tidigare. Detta indikerar att 
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fortbildningssatsningen haft betydelse för lärarnas undervisning genom att mål och kriterier 
kommuniceras och synliggörs på ett mer effektivt sätt nu än före satsningen med formativ 
bedömning i kommunen. Även användandet av effektiv återkoppling till eleverna är något 
som utvecklats i samband med fortbildningssatsningen formativ bedömning. Detta är något 
som Barbro bekräftar när hon säger;  

”Förut skrev man kanske bara bra jobbat! Men vad var det som var bra då?” (Barbro). 
Barbros utsaga tyder på att hon utvecklat sin återkoppling under åren med formativ 
bedömning från att bara ge beröm till en mer användbar återkoppling som ett steg i processen 
att införa formativ bedömning i sin undervisning. Det indikerar även att hon lägger mer tid till 
eftertanke om vad eleven gjorde bra och vad hen kan tänka på till nästa gång.  

Likaså den gedigna listan av metoder informanterna utövar i sin undervisning (tabell 4) tyder 
på att den kommunala fortbildningssatsningen har lett till en utökad repertoar av metoder för 
lärarna.  
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8. Framtida forskning 
Under denna rubrik följer förslag på framtida forskning. 
 
Som tidigare omnämnt vore det intressant att ta reda på om den fjärde nyckelstrategin är 
möjlig att applicera på de yngsta barnen i grundskolans tidigare år. Det vore även intressant 
att se om fler studier påvisar vad informanterna i denna studie indikerar, det vill säga om det 
är lärarnas kunskaper om formativ bedömning eller elevernas ålder och mognad som styr 
valet av nyckelstrategier.  
Vidare studier om lärares erfarenheter i grundskolans äldre år vore en intressant jämförelse för 
att se hur de arbetar med formativ bedömning med ett äldre elevunderlag och möjligheter att 
föra lärprocessen framåt.  
 



 

21 
 

Referenser 
Bell, J (2000), Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A (2008, 2:a uppl. 2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

Ejvegård, R (2009, 4 uppl.), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 

Ersgård. J (2016) De fem stora. Stockholm: Natur & Kultur 

Gyllander Torkildsen. L (2016) Bedömning som gemensam angelägenhet. Göteborg: Centrum 

för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL 

Harrisson C. & Howard S (2013, 1:a uppl. 2009) Bedömning för lärande i  

årskurs F-5. Stockholm: Liber  

Hattie J. & Timperley H. (2007) The Power of Feedback. University of Auckland 

Elektronisk version tillgänglig på http://www.columbia.edu/~mvp19/ETF/Feedback.pdf 

(2019-03-01) 

Hattie J.(2012) Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur 

Jönsson A.(2013, 3 uppl.) Lärande bedömning. Malmö: Gleerups. 

Kvale S. & Brinkman S.(2014, uppl. 3:1) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lindström L., Lindberg V., Pettersson A (2011) Pedagogisk bedömning. Stockholm: 

Stockholms universitets förlag 

Lundahl C. (2011) Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedt 

Nottingham J. (2017) Utmanande återkoppling. Stockholm: Natur & Kultur 

SKL, 9 april 2019, 

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderoch

vagledningar/skrivasigtilllarande.7513.html (2019-04-17) 

Skolverket (2011) Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter. 

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6596de/1553963978320/pdf2660

.pdf (2019-03-03) 



 

22 
 

Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Stockholm: Skolverket 

Törnvall, M. (2001) Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan. Malmö 

högskola: Institutionen för pedagogik. Elektronisk version tillgänglig på: 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5960/LICREV2bMajT.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y (2019 -03 -03)  

Vetenskapsrådet (2017) God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Vingsle C. (2017) Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få 

det att hända? Umeå: UmU tryckservice, Umeå universitet.  

Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/ (2019-03-01) 

Wiliam D. (2013) Att följa lärande. Lund: Studentlitteratur 

Williams P.(2006) När barn lär av varandra. Stockholm: Liber  



 

23 
 

Bilaga 1. Missivbrev 
 

Förfrågan om deltagande i intervju 

 

Hej! 

Jag heter Therese Marklund och studerar till grundskollärare på lärarutbildningen vid Umeå 
Universitet. Jag skriver just nu på mitt examensarbete 15hp, där syftet är att belysa lärare i 
grundskolans tidigare års erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning. 
Forskningsfrågorna berör olika strategier för att arbeta med formativ bedömning, för- och 
nackdelar samt skillnader och likheter mellan lärares sätt att arbeta med formativ bedömning.   

Jag önskar genomföra intervjuer med lärare i grundskolans tidigare år och jag vill med detta 
brev undersöka ditt intresse att medverka. Intervjun beräknas ta ungefär 30 minuter och vi 
träffas på en tid och plats som passar dig. Ljudupptagning av intervjun kommer att ske för att 
undvika missförstånd och luckor i materialet.  
 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas för examensarbete.  
För att undvika identifiering kommer all data att avidentifieras och kodas. Resultatet kommer 
att publiceras i ett examensarbete. 

Meddela ditt intresse per mail eller telefon så snart som möjligt så återkommer jag till dig för 
att avtala tid och plats.   

Du är välkommen att kontakta mig om du har några frågor om undersökningen. 
 

Vänliga hälsningar 

 
Therese Marklund 
Student vid Umeå universitet   
Tel: 070-36 26 046      
Mail: t.marklund@hotmail.com  

 
Peter Bergström 
ansvarig handledare vid Umeå Universitet 
Mail: peter.bergstrom@umu.se 
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Bilaga 2. Medgivande till intervju 
 

Skriftligt samtycke till deltagande i intervju för Therese Marklunds examensarbete 

 

Nedan ger jag mitt samtycke att delta i den studie där syftet är att utforska lärare i 
grundskolans tidigare års erfarenheter av att arbeta med formativ bedömning i 
undervisningen. 

Jag deltar i denna studie frivilligt och jag är medveten om att jag när som helst under studiens 
gång kan välja att avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Jag har fått information om 
studiens syfte och har haft möjlighet att ställa frågor. Resultaten kommer att publiceras i ett 
examensarbete.  
 

 

 

     

………………………………………………………………... 

Ort och datum  

     
………………………………………………………………….  

Signatur  
 

…………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
Information om informanten: 
 
Antal yrkesverksamma år: 
Undervisar i årskurs: 
Ämnesområde: 
 
1, Allmänt om metoden  

- Kan du berätta vad formativ bedömning är för dig? 

2, Introduktion av arbetssättet på arbetsplatsen 

- Hur introducerades formativ bedömning på din skola? 
- Hur arbetar ni på den här skolan med att få in arbetssättet i verksamheten? 
- Kan du berätta hur den formativa satsningen påverkat dig i din undervisning? 

3, Mål  

- Kan du berätta om och hur du synliggör mål och kriterier för dina elever? 
- Hur kommunicerar du målen och kriterierna för dina elever? 

 
4, Synliggöra lärandet  

-  Använder du några aktiviteter för att synliggöra elevernas kunskapsläge? 
 

5, Återkoppling,  

- Använder du kamratbedömning i din undervisning? 
- Kan du berätta mer om hur ni använder er av kamratbedömning och återkoppling? 
- Vad anser du är syftet med din återkoppling? 

 
6, Självbedömning (Att äga sitt eget lärande) 

- Arbetar du med självbedömning i din undervisning? 
- Vad använder du för strategier när ni arbetar med självbedömning? 

 
7, Läranderesurs  

- Använder du eleverna som läranderesurs för varandra? 
- Vad använder du för strategier och arbetssätt när du använder eleverna som 

läranderesurs för varandra? 
 

8,Vad kan du se för fördelar och nackdelar med formativ bedömning 

9, Finns det något mer du vill berätta om? 

 


