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Abstract 
 
Uppsatsen redogör för resultatet av kvalitativ och kvantitativ undersökning i form av en 
enkät i ämnet franska på högstadiet både i Sverige och i Norge. Syftet med 
undersökningen var att öka kunskap om hur ett urval av lärare inom franska både i Norge 
och i Sverige förhåller sig till formativ bedömning och hur de tillämpar av fem s.k 
nyckelstrategier för formativ bedömning i undervisning. Studie innebar att ett urval av 
lärare skulle svara på vad formativ bedömning innebär för de och i vilken utsträckning de 
använder sig av de fem nyckelstrategierna. Vidare undersöktes vilka fördelar och 
utmaningar de inser med den metoden samt vilka resurser de saknas idag. Till sist 
behandlades också frågan om hur respondenterna uppfattar relationen mellan formativ 
och summativ bedömning. Resultaten från enkäten jämfördes och analyserades både 
kvantitativt och kvalitativt.  
  
Resultatanalysen visar att både i Norge och i Sverige innebar formativ bedömning att föra 
lärandet framåt och att den mest använda strategin är att ge feedback till elever. I båda 
länder insågs att formativ bedömning har några fördelar såsom att elever presterar bättre, 
är mindre stressade och fokuserar mindre på betyg. Av de utmaningar som lärare 
upplevde var tidsbrist, storlek på grupper samt brist på kunskap om feedback de mest 
återkommande svaren. Lärare upplevde också att de skulle önska sig ha mindre grupper 
samt mer fortbildning inom formativ bedömning.  Undersökningen visade också att det 
var en större andel av norska respondenter än svenska respondenter som skulle vilja jobba 
bara formativt och inte behöva sätta betyg. Till sist menade de flesta respondenter i båda 
länder att det gick att kombinera både betygsättningen med det formativa bedömningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Formativ bedömning, summativ bedömning franska, moderna språk, 
nyckelstrategier, Norge, Sverige. 
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1 Inledning 
 
 
Bedömning är ett ständigt aktuellt ämne inom den politiska skoldebatten, både ute på 
skolorna och under lärarutbildningen. Den summativa bedömningen med fokus på betyg 
och den formativa bedömning som fokuserar på lärandet samlever och tanken är att 
läraren ska kombinera de två begreppen i sin undervisning. När jag läste kursen om 
formativ bedömning kom jag för första gången i kontakt med Dylan Wiliam och hans 
metod som innebär att implementera fem olika strategier för att föra elevernas lärande 
framåt. Fokus ligger inte på betyg utan på lärandet.  Jag blev genast intresserad av den 
formativa bedömningen. Eftersom jag kommer att undervisa i franska och praktiserar på 
högstadiet både i Norge och Sverige föll det sig naturligt att undersöka lärares 
uppfattningar om formativ bedömning i båda länder. Infallsvinkeln att jämföra hur lärare 
i moderna språk upplever formativ bedömning i två olika länder verkar vara ett ganska 
outforskat område.   
 
2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur ett urval av svenska och norska lärare 
inom moderna språk använder sig av formativ bedömning och, mer specifikt, de fem 
nyckelstrategierna som metod i sin undervisning. 
Följande frågor kommer att besvaras: 
 

• Vilka uppfattningar har svenska respektive norska lärare om formativ bedömning 
och specifikt de fem nyckelstrategierna utvecklade av Wiliam? 

• I vilken utsträckning använder de sig av dessa strategier i sin undervisning? 
• Vilka erfarenheter har de av formativ bedömning i praktiken? 

 
3  Tidigare forskning och bakgrund 
 
Innan jag går in specifikt på formativ bedömning och dess definition ska jag definiera vad 
som menas med bedömning i skolvärlden. Ordet bedömning började inte användas förrän 
cirka år 1900 i Sverige men traditionen att bedöma går långt tillbaka historiskt. 
Bedömning i form av tester med syfte att rangordna har funnits länge i Sverige. En 
bedömning av en elevs kunskaper tar sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation. 
Arbetsprestationen kan i sin tur betraktas som en reaktion eller svar på de uppgifter som 
ingår i en bedömningssituation. Själva arbetsprestationen kan både vara en produkt i form 
av ett slutresultat, och en process som visar hur arbetet framskrider. Med bedömning 
avses här de observationer och den informationsinsamling som sker runt en elevs 
arbetsprestationer och som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av beslut och 
konsekvens. 
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 Jag skiljer här på två typer av bedömningssituationer. Den ena kallas för summativ 
bedömning och handlar om att summera resultat i slutet av en kurs eller period 
(Skolverket, 2019). Den andra kallas för formativ bedömning och är ett relativt nytt 
begrepp inom bedömningen. 
 

3.1 Summativ bedömning 
 
Enligt Skolverket (2019) innebär en summativ bedömning att summera resultat i slutet av 
en kurs eller period. Det är ett sätt att kontrollera vad eleven har lärt sig och är på det 
sättet inte en process som den formativa bedömningen (Jönsson, 2012). 
Den summativa bedömningen kan tolkas som en bedömning vid ett specifikt tillfälle. Det 
kan till exempel vara att läraren sätter betyg på vad eleven har presterat på en uppgift. För 
att kunna sätta ett betyg på elevens prestation får läraren använda sig av kriterier som är 
skapade efter uppgiftens svårighetsgrad: det kan till exempel vara i form av en 
bedömningsmatris. Betygsättning är alltså en form av summativ bedömning. 
 
Idag har Sverige ett mål och kriterierelaterade betygssystemet, vilket mäter kunskap hos 
elever utifrån kriterier som är uppsatta på nationell nivå (Skolverket, 2018). Ibland 
använder lärare betygsbeteckningar enligt betygsskalan A–F på prov eller uppgifter. Det 
finns inga bestämmelser som hindrar läraren från att göra detta, dock sätts betyg först i 
slutet av en termin eller en kurs. 
 

3.2  Formativ bedömning 
 
Formativ bedömning anses ha positiva effekter på elevers lärande enligt såväl svensk som 
internationell forskning (Skolvärden, 2017). Det råder dock stor oklarhet kring vad det 
egentligen innebär både för läraren och eleverna. Skolans styrdokument och Skolverkets 
publikationer reglerar och verkar normerande på skolans verksamhet. Enligt stödmaterial 
från Skolverket framgår det att lärare ska använda sig av bedömning i formativt syfte 
(Skolverket, 2001, s.17).  

3.2.1 Definition av formativ bedömning och dess framväxt 
 
Sadler (Sadler, 1989. s.120) definierar formativ bedömning:  
 

Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of student 
responses (performances, pieces, or works) can be used to shape and improve the 
student's competence by short-circuiting the randomness and inefficiency of trial-
and-error learning. 
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Den grundläggande idén är att läraren ska samla in information för att kunna föra elevens 
lärande framåt genom att utveckla läroprocessen. Detta skiljer sig från summativ 
bedömning, där man avslutar ett moment genom att värdera vad elever har lärt sig vid en 
viss tidpunkt.  
Black & Wiliam (Black & Wiliam, 1998, s.7) ger följande definition av formativ 
bedömning:  
 

all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 
information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in 
which they are engaged. 

  
I samma linje som Sadler, menar Black &Wiliam att det är en process där läraren samlar 
belägg för att kunna anpassa sin undervisning och bemöta elevernas behov. En annan 
viktig faktor är återkoppling till eleverna. Både Sadler och Black & Wiliam menar att 
feedback är en väsentlig del som hjälper elever i lärandeprocessen.   
 

3.2.2 Kritik mot formativ bedömning 
 
Även om många studier visar att formativ bedömning ger positivt resultat, finns det också 
forskning som inte är så positivt inställd till formativ bedömning.  
En del av den främsta kritiken mot formativ bedömning berör definitionen. Det finns idag 
ingen enhetlig definition av begreppet ”formativ bedömning”. Benett (2011, s.6) förklarar 
att det var Bloom som var först med att särskilja summativ och formativ bedömning: ”For 
Bloom (1969, 48), the purpose of formative evaluation was  
 

… to provide feedback and correctives at each stage in the teaching-learning process. 
Summative evaluation was employed to judge what the learner had achieved at the 
end of a course or programme.  
 

Genom åren har den skillnaden blivit kvar men fokus har flyttat sig från själva ämnet 
eleven studerar till eleven som individ. Själva begreppet ”formativ bedömning” varierar 
och i Sverige pratar man antigen om ”bedömning för lärande” eller ”formativ 
bedömning”. 
 
En annan kritik som riktas mot formativ bedömning är hur väl lärarna är utbildade för att 
använda sig av formativ bedömning som process i klassrummet. Både i Norge och i 
Sverige ingår formativ bedömning i lärarutbildningen och därmed får de nyutbildade 
lärarna kunskap om begreppet men också om hur det kan implementeras. För lärare som 
inte har gått utbildningen nyligen finns det material som är publicerat på bl.a Skolverket 
i Sverige eller på Utdanningsdirektoratet i Norge. Båda erbjuder ett stort urval av material 
såsom video, artiklar m.m som har sitt ursprung i Black & Wiliams forskning med bl.a. 



9 

fokus på de fem nyckelstrategier. Det är också därför jag valde att undersöka attityderna 
till denna metod, då den är känd i både Norge och Sverige.  
 
Trots att det finns god tillgång till material om formativ bedömning både under och efter 
lärarutbildningen finns det en faktor som visar olikheter i lärarens kompetens inom 
formativ bedömning: tid. Bennett menar att även om det finns ett praktiskt sätt att hjälpa 
lärarna att bygga på sin pedagogiska förmåga kring formativ bedömning så behöver de 
tid för att tillämpa den kunskapen i klassrummet. (Bennett, 2011, s.19). Det är en av de 
svagheter som finns med formativ bedömning.  
 

3.2.3 Formativ bedömning i styrdokument 

Övergripande mål i de svenska och norska styrdokumenten 
 
Både i Norge och Sverige är skolväsendet lagstiftade. I Sverige innehåller skollagen 
(2010:800) bestämmelser om skolväsendet. Vissa av dessa bestämmelser blir också 
formulerade i läroplanen. Skollagen och de grundläggande värden som finns i läroplanen 
syftar till att skolväsendet ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära” (Lgr 11).  Det betyder att skolan har som uppgift att främja lärandet hos 
elever, vilket är också syftet med formativ bedömning. 
 
Skolan skall också erbjuda en likvärdig utbildning. Med detta menas att ”undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11). Detta mål går också at koppla till den 
formativa bedömningen.  
 
I Norge är skolväsendet lagstiftad i Opplæringsloven (1998). De centrala punkterna finns 
nedskriva i den norska läroplanen. Det nya övergripande målet i den norska läroplanen 
har blivit fastslagen av regeringen men har inte trätt i kraft än. Ett av de nya målen är: 
 

Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne 
læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis.  
Når elevene forstår sine egne læringsprosesser og sin faglige utvikling, bidrar det til 
selvstendighet og mestringsfølelse. Opplæringen skal fremme elevenes motivasjon, 
holdninger og læringsstrategier, og legge grunnlaget for læring hele livet. (Generell 
del av læreplanen, 2019) 
 

Den första meningen motsvarar en av de fem strategierna utvecklade av Wiliam 
som handlar om att eleven ska självreglera sitt lärande.  
Det står också som i den svenska läroplanen att undervisningen skall anpassas till 
den enskilde: 
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Skolen skal ha rom for alle, og lærarane må derfor ha blikk for den einskilde. 
Undervisninga må tilpassast ikkje berre til fag og stoff, men også til alderstrinn og 
utviklingsnivå, til den einskilde eleven og den samansette klassen. 
 

En annan viktig punkt som kan kopplas till formativ bedömning är att läraren alltid 
ska förmedla för eleverna att deras lärande utvecklas jämnt och att de får hitta sin 
egen väg (Generell del av læreplanen, 2019).  
Både i Sverige och i Norge kan skolor bestämma vilken bedömningsform de önskar 
att driva fram. Det betyder att en skola i praxis kan ta bort betyg och bara behålla 
terminsbetyg till jul och sommar (Opplaeringslova, 2016). Sammanfattningsvis 
finns det en mängd likheter mellan de övergripande målen i den norska och svenska 
läroplanen som kan kopplas till formativ bedömning även om den norska läroplanen 
beskriver de målen mer detaljerad än den svenska. 
 

Kursplan för moderna språk i Sverige 
 
Formativ bedömning innebär att information om var en elev befinner sig i förhållande till 
undervisningens mål används av eleven för att fokusera sina studier, och av läraren för 
att anpassa sin undervisning (Skolverket, 2019). För att uppnå det målet och jobba 
formativt är första steget att elevernas förstår vad målet är.  
I kursplanen för moderna språk finns målen för undervisningen sammanfattade under 
rubriken Syfte.  
Syftet i kursplanen för moderna språk säger att:  
 

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt 
tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 
(Skolverket, 2019). 

 
Det finns fem förmågor som är väsentliga för eleverna att förstå och utveckla: 

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där språket används. 
 

Kursplan för moderna språk i Norge 
 
I Norge är målet med formativ bedömning lagstiftat. I ”Opplæringsloven” står det att 
elever ska veta vad som är målet med lärandet och vad som ska bedömas (2016, §3-1). 
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När elever vet vad de ska lära sig och hur de blir bedömda så blir bedömningen också 
mer förutsägbar.  
I läroplanen för moderna språk (Læreplan for fremmende språk) är målen uppdelade i tre 
kategorier:  

• Språkinlärning. Här ska elever lära sig att utnyttja egen erfarenhet av 
språkinlärning för att lära sig ett nytt språk. Dessutom ska de kunna beskriva och 
bedöma sitt eget arbete i inlärningen av språket. 

• Kommunikation. Här finns det totalt tretton mål, bl.a. att elever ska kunna hålla 
presentationer med olika teman eller använda kommunikationsteknologi 

• Språk, kultur och samhället 
Målet är att elever ska samtala om vardagsliv, personer och aktuella händelser i 
Frankrike och Norge.   

 

3.3 De fem nyckelstrategierna 
 
Formativ bedömning är mycket mer än att bedöma och ge feedback till eleverna. Den 
anses mer vara ett grundläggande sätt att förstå sig på begreppet ”lärande” och är en metod 
med förslag på hur en lärare kan arbeta med undervisning. Black & Wiliam (Black & 
William, 2009) samlar detta i fem strategier för undervisning och lärande. 
 
Den grundläggande idéen är att använda belägg för lärande för att justera undervisning 
för att bättre möta elevernas behov. 
De fem strategierna är:  
 
1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 
2. Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, och lärandeuppgifter som ger 
information om elevernas lärande  
3. Att ge feedback som för lärandet framåt 
4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 
5. Att aktivera elever för att äga sitt eget lärande  
 
Dessa fem strategier ligger också till grund for OECDs förståelse av undervisning, 
lärande och bedömning i ett formativt perspektiv. De skriver:  
«To be truly effective, assessment should also be “formative” – in other words, 
identifying and responding to the students’ learning needs.» (OECD, 2005, s.1) .  
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3.3.1 Strategi 1:  Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 
framsteg 

 
Black & Wiliams förståelse av lärande bygger på social-konstruktivism och Vygotskij. 
Läraren måste veta vad eleven kan sen tidigare; detta för att kunna aktivera och dra nytta 
av de resurser eleven har med sig i en lärandesituation och för att kunna utmana och 
motivera eleven på ett riktigt sätt. Genom att involvera eleven med att sätta upp mål kan 
både läraren och eleven få en bättre förståelse för vilka kunskaper eleven har sen tidigare 
och det som ska läras. Genom att veta på förhand vad de ska lära sig får elever chansen 
att dra nytta av sina tidigare kunskaper och bygga vidare på dem. Även om eleverna är 
delaktiga i den processen så är det fortfarande läraren som bestämmer vad de ska lära sig 
i förhållande till styrdokumenten som styr ämnet. 

3.3.2 Strategi 2:  Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, och 
lärandeuppgifter som ger information om elevernas lärande (Framkalla 
information om elevernas tänkande)  

 
«Formative interaction is contingent» skriver Black & Wiliam (1998), och menar att 
utgångspunkten för all undervisning är att läraren ska skapa möjligheter så ofta så möjligt 
för att elever ska få tänka och vara involverade.  En undervisning som är baserad på en 
dialog med öppna frågor blir interaktiv och aktiverar elevernas förkunskaper, kontrollerar 
deras förståelse och stimulerar dem. 
Att hitta bevis på förståelse är en central aktivitet i ett klassrum. För att lärare och elever 
ska kunna hitta de bevisen måste undervisningen vara en dialog och innehålla öppna 
frågor. Eleven måste också få tid att tänka och reflektera samt få vara med i dialogen för 
att kunna justera sitt tänkande. 
 

3.3.3   Strategi 3:  Att ge feedback som för lärandet framåt 
 
Black & Wiliam ( Black & William, 2009, s.9)  skriver att: 
 
Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is 
elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about next 
steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than decisions they would have 
taken in the absence of the evidence that was elicited. 
 
Att samla belägg för att kunna anpassa undervisningen är nödvändigt om undervisningen 
ska vara formativ. Med andra ord handlar det om att läraren ska kontrollera var eleven 
befinner sig i sitt lärande och anpassa undervisningen till det.  I tillägg kan beläggen 
användas som bedömningsunderlag för att veta vad blir nästa steg för att kunna uppnå 
målen.  
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Hattie och Timperley (2007) definierar feedback som information som ges av någon eller 
något om någon aspekt av en prestation eller förståelse. Med andra ord är feedback en 
konsekvens av en prestation. De menar att feedback kan ges vid olika tillfällen, 
exempelvis när eleverna svarat muntligt i helklass, när de frågat enskilt, eller när de gjort 
ett praktiskt eller skriftligt prov. Det finns olika sätt att ge feedback och det viktigaste är 
att läraren besvarar de tre grundläggande frågorna: 
”Vart är jag på väg (mål)?”, ”Hur går det för mig?” och ”hur går jag vidare?”. Det 
väsentliga är att minsta skillnaden mellan nuvarande förståelse/prestation hos eleven och 
det målet hen ska uppnå. 
Läraren kan ge feedback på uppgiftnivå, processnivå, metakognitiv nivå (självreglering) 
och personnivå. Hattie &Timperley (2007, s.90) har visat att den mest effektiva 
feedbacken är när eleven får en kombinerad feedback som är på processnivå och 
metakognitiv nivå (självreglering). I praktiken betyder det att läraren frågar eleven hur 
den tänkte när den gjorde uppgiften och eleven reglerar aspekter av sitt tänkande, känslor, 
och beteende under sitt lärande för att uppnå sitt lärandemål. Feedback som fokuserar på 
att bara nå ett mål, t.ex. få ett bra betyg, har visat sig ha mindre effekt på lärandet och 
feedback i form av belöning eller straff har den lägsta effekten på lärandet. Både Hattie 
& Timperley och Black & Wiliam är eniga i det.  

3.3.4 Strategi 4:   Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 
 
Den fjärde strategin handlar om att eleverna hjälper varandra i klassrummet. Det kallas 
för kamratbedömning och det har visat sig att den ökar elevers lärande i jämförelse med 
ingen bedömning. Dessutom är kamratbedömning lika effektivt som bedömning av 
läraren och själv-bedömning. Troligen beror detta inte på bättre kvalitet i feedbacken utan 
på känslomässiga orsaker.  
 
Det finns flera fördelar både för den elev som är ”hjälpgivaren” och den som mottar 
hjälpen, ”hjälpsökaren”.  
Genom att bedöma någon annans arbete engageras eleven i att jämföra, kontrastera och 
identifiera fel eller utvecklingsmöjligheter i sitt eget arbete. 
Hjälpsökaren kommer att ha lättare att förstå och ta till sig feedback från en person som 
använder ett liknande språk. Dessutom ökar kamratbedömning förmågor som krävs i 
arbetslivet (t ex. reflektera, kommunicera, förklara, inlevelseförmåga) och eleven får en 
ökad begreppskunskap och självbedömningsförmåga (förmåga att se samband, integrera 
idéer, bygga på tidigare kunskap, reparera missförstånd). 
 
Det finns olika sätt att arbeta med kamratbedömning. Läraren kan börja med enkla och 
okomplicerade uppgifter där elever först jobbar i par för att sedan gå över till grupper. 
För att det ska vara effektivt får hjälpsökaren ställa specifika frågor om vad hen inte har 
förstått och inte bara vänta på att få ett svar utan att vara involverad. Den som är 
hjälpgivaren måste ha förstått uppgiften på ett bra sätt och får använda sig av olika 
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metoder för att ge feedback till sin kamrat. Det är lärarens roll att ge de rätta verktygen 
för att kunna lyckas med det och ett verktyg kan vara metoden ”two stars and a wish” där 
hjälpgivaren börjar med att säga två positiva saker om uppgiften för att sen kunna föreslå 
en förbättring kamraten ska genomföra för att nå det uppsatta målet. 
 
Det finns utmaningar men också framgångar med denna metod. Svårigheter elever kan 
uppleva är att "störa"/ta tid av sin kompis, samt känslan av att vara den som ofta frågar 
och sällan hjälper. För läraren kan en svårighet vara om paren inte fungerar bra. Å andra 
sidan blir eleverna tryggare, tvingas formulera sig, sätta ord på sina tankar, få hjälp och 
ge hjälp. Läraren upplever att hen har mer tid till viktig hjälp för både svaga och duktiga 
elever, samt att det är lättare att motivera eleverna. 
 

3.3.5 Strategi 5: Att aktivera elever för att äga sitt eget lärande  
 
När det gäller att aktivera elever som ägare av sitt eget lärande är det flera forskningsfält 
som är kopplade till denna strategi.  Black & Wiliam (1998) skriver att bl.a. 
metakognition, motivation, intresse och egen bedömning anses vara centrala som teman. 
Självreglerande lärande innebär att eleven reglerar aspekter av sitt tänkande, känslor, och 
beteende under sitt lärande för att uppnå sitt lärandemål. Zimmerman (2000) har 
definierat de olika faserna och processerna i självreglerande lärande.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   
 
 

Företänksamhetsfasen  
Vad vill jag? Sätta mål och planera 

hur målen ska nås. 
 

Genomförandefasen 
Hur går det för mig? (metod för att 

observera hur det går) 
Genomför jag min plan som tänkt? 

Är jag på väg mot målet? (dvs 
verkar planen fungera?) 

Självreflektionsfasen 
Hur gick det för mig? (inkl 

självbedömning) Nådde jag målet? 
Orsak att jag (ej) nådde målet 

Hur reagerar jag på det? Hur kändes 
det? Hur göra nu? 
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Det är lärarens roll att stödja eleven för att hen ska kunna självreglera sitt lärande. Detta 
kan uppnås med olika tekniker för att medvetandegöra självregleringsprocessen. Läraren 
kan hjälpa eleven att utveckla och genomföra denna process. De kan t.ex. hjälpa eleven 
att använda tiden på bästa sätt. Dessutom kan hen ge verktyg till eleven om hur eleven 
kan tänka vid lösande av (teoretiska eller praktiska) ämnesuppgifter. Det kan vara genom 
att ställa frågor som får eleven att reflektera över uppgiften men också om hur hen tänker 
kring den. Läraren kan tydliggöra för eleverna att detta inte handlar om att kontrollera 
dem, utan att hjälpa dem att få ut så mycket som möjligt av deras tid och lärande. 
 
 
 

3.4 Andraspråksinlärning: ämnesdidaktik i språkundervisning 
 
Olika synsätt på vad det innebär att lära sig ett språk har också styrt uppfattningen om 
vilken som är den bästa didaktiska metoden. Den audio-lingvala metoden som uppstod 
under första halvan av 1900-talet (Tornberg, 2015, s.49) var den didaktiska metoden som 
användes då. Den byggde på psykologins behaviorism. Det betyder att individen lärde sig 
ett språk genom att upprepa ord och meningar utan att få en grammatisk genomgång. Den 
audio-lingvala metoden kritiserades och efter en period präglad av ett mer formalistiskt 
synsätt där grammatiska regler, lyftes den kommunikativa kompetensen fram.  
 
Under 1970- och 1980-talen började den kommunikativa kompetensen spela en viktig 
roll i språkdidaktiken efter en period då Noam Chomsky (Chomsky, 1957) hade haft stark 
genomslagskraft. Idén var att det viktigaste målet med att lära sig ett språk var att lära sig 
regler för att kunna läsa, förstå och översätta skriven text. Kommunikativ 
språkundervisning handlar om ett förhållningssätt till språkdidaktik som betonar vikten 
av interaktion som både medel och mål för språklärandet. I praktiken innebär det att 
elevernas produktion, reception och interaktion ska vara kopplat till ett för dem relevant 
innehåll.  
 
Om forskningen inom språkdidaktik som är aktuell just nu kopplas till kursplanen i 
franska både i Sverige och Norge märks det att den kommunikativa språkundervisningen 
står i centrum. Kursplanen reflekterar över forskningen genom att återanvända 
ämnesspråket såsom ”produktion”, ”interaktion”, ”strategier”. 
Språket ska läras genom användning i form av interaktion med de andra eleverna, mellan 
elev och lärare eller mellan elever och personer utanför klassrummet (idag till exempel 
genom digitala verktyg). Man använder gärna material som tidningsartiklar, radio- eller 
teveprogram, annonser, skyltar etc. Målspråket står i centrum samtidigt som det gäller att 
ställa rimliga krav på formell korrekthet, så att inte viljan att kommunicera hämmas och 
modet att försöka går förlorat. Det kommunikativa förhållningssättet inbegriper hela den 
didaktiska kontexten, lärande, undervisning och bedömning. Typiska lärandeaktiviteter 
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är rollspel, intervjuer, samtal, grupparbeten, debatter eller diskussioner om teman som 
antas upplevas som relevanta av eleven eller studenten. Ett exempel på beprövad 
erfarenhet av det är när läraren bestämmer att bara kommunicera på målspråket (t.ex. 
franska) så att alla elever tvingas till att interagera på målspråket (Skolverket, 2018, 
Lärportalen, muntlig interaktion). 
 
Ett annat verktyg som är lite känt i både Sverige och Norge är den europeiska 
språkpärmen (European language Portfolio, 2019). Det är en metod och ett verktyg för 
att hjälpa läraren och eleven i det metakognitiva arbetet.  Metakognition räknas som ett 
viktigt begrepp inom språkinlärningen. Haukås (2014) har märkt att det finns ett samband 
mellan elevens medvetande om språket och språkinlärningsstrategier. Haukås (Haukås, 
2014, s.2) skriver att: 
 

Forskning om metakognisjon viser at bevissthet om egne tanker og kunnskap gjør 
elevene flinkere til å lære og endre seg. Den metakognitivt aktive eleven er bedre i 
stand til å vurdere hva som skal til for å mestre læringssituasjonen og til å ta i bruk 
strategier som er tilpasset oppgaven. 

 
Haukås hänvisar till forskning där läraren i språkundervisningen ger för lite tid för 
metakognitivt arbete. Språkpärmen kan enligt henne vara till hjälp med detta och 
utvecklar också det självreglerande lärandet hos eleven. 
 
4 Material och metod 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
I denna studie har jag valt att använda enkäter för att kunna besvara mina frågeställningar. 
Enligt Bryman (2011, s 609) är fördelen med att använda enkät som metod att det inte 
finns någon begränsning när det gäller geografisk täckning. Metoden ger möjlighet att nå 
lärare i olika delar av Norge och Sverige, vilket skulle ha varit svårare att genomföra med 
intervjuer som metod.  
 
En annan fördel med den valda metoden är att den når ett stort antal respondenter och att 
svaren är snabbare att administrera. Bryman påpekar också att det inte finns någon 
intervjuareffekt. Han menar att intervjuarens etnicitet eller kön kan påverka 
respondenternas svar och därmed skapa skevheter i dessa. Dessutom kan respondenten 
genom denna metod få välja ett tillfälle när de har tid att svara på enkäten. Den största 
nackdelen med enkäter som skickas via en digital länk är att det innebär ett större bortfall 
än om man skulle ha valt att göra intervjuer på plats. Deltagare som får en enkät digitalt 
kan känna mindre plikt att svara än om en deltagare träffar intervjuaren fysiskt. 
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Syftet i denna studie är  att öka förståelsen för hur ett urval av lärare som har franska som 
ämne uppfattar formativ bedömning och hur de tillämpar det i sin undervisning. Jag har 
valt att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder och min primära metod 
är att besvara frågeställningar genom enkäter. 
 
Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör framför 
allt människors upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. Man är 
intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011). I kvalitativa studier utgår 
man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte 
finns en absolut och objektiv sanning. Den kvalitativa metoden används här med syftet 
att öka förståelsen för lärarnas resonemang kring formativ bedömning i 
franskaundervisningen. Enligt Trost (2001) är kvalitativ metod lämplig att använda sig 
av om forskaren är intresserad av att förstå människors sätt att resonera eller urskilja 
varierande handlingsmönster. En kvalitativ metod valdes för att kunna fånga en bredare 
bild av lärarnas avsikter genom flera stängda och öppna frågor, som främjar utförliga 
svar. Den kvantitativa metoden används i något mindre utsträckning än den kvalitativa, 
och den används för att redovisa resultat och påvisa hur många strategier läraren använder 
i sin undervisning.   
 
I denna studie undersöks lärarnas syn på formativ bedömning i Sverige och Norge. 
Enkäten delades ut till lärare som jobbar på högstadiet i båda länderna och som har 
franska som ämne. Den består av både stängda och öppna frågor. För varje öppen fråga 
hade respondenterna möjlighet att lägga in en längre kommentar. Eftersom enkäten 
delades ut digitalt fanns det inte möjlighet att kontrollera hur de uppfattade frågorna.  
 
I Norge delades enkäten ut genom en grupp på Facebook som heter ”Fransklaerer i 
Norge” som har 1193 medlemmar, samt till läraren i moderna språk där jag gjorde min 
VFU i Oslo. I Sverige delades enkäten ut till de 200 medlemmarna i 
Fransklärareföreningen samt till de lärare i moderna språk där jag gjorde min VFU i 
Sverige.  Jag fick totalt 25 svar vilket är ett stort bortfall. En av förklaringarna kan vara 
att inte alla medlemmar i grupperna är aktiva antigen i gruppen eller verksamma som 
lärare.  

4.2 Etiska aspekter 
 
Enkäten delades ut digitalt och svaren kom tillbaka via epost. Därför är respondenternas 
identitet känd av mig men har i resultatdelen avidentifierats.  Alla namn har ersatts med 
RS1, RS2 osv för ”respondenterna i Sverige” och med RN1, RN2 osv. för 
”respondenterna i Norge”. I samband med utdelningen av enkäten fick deltagarna 
information om forskningsetiska rättigheter. Deltagarna har även informerats om studiens 
omfattning och ändamål.  
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Vetenskapsrådet (2002) skriver att ”Forskning är viktigt och nödvändigt för både 
individernas och samhällets utveckling” och ” Samhällets medlemmar har emellertid 
samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn” som kallas ” 
individskyddskravet”.  Därför har de bearbetat fyra forskningsetiska principerna där 
syftet är att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare 
genom att hitta en balans mellan forskningskravet och individskyddskravet. I denna studie 
tillämpas de fyra forskningsetiska principerna.  
 
Vetenskapsrådet definierar:  
Informationskravet innebär att deltagaren i enkäten skall informeras om sin uppgift i 
studien samt att deras deltagande är frivilligt. De kan även avbryta medverkan när som 
helst. 
Samtyckeskravet innebär att samtycke ifrån deltagare måste finnas.  
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall 
behandlas så att enskilda deltagare inte kan identifieras av utomstående.   
Den sista principen, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om deltagare endast får 
användas i forskningssyfte dvs. de får inte lämnas vidare för t.ex. kommersiellt bruk. 
 
Innan påbörjad studie blev respondenterna informerade om de forskningsetiska 
aspekterna i ett förberedande mejl (Bilaga 2). 
 

4.3 Analysmetod 
 
Enkätundersökningen bestod av öppna och stängda frågor med flersvarsalternativ samt 
möjlighet för respondenten att kommentera sina svar. Studien är både kvantitativ och 
kvalitativ. Svaren på stängda frågor konverteras direkt i Google Formulär som också var 
metoden för att skapa enkäten. Svaren organiserades i form av statistiska tabeller 
uppdelade i två kategorier: Sverige och Norge.  
För att analysera respondenternas upplevelser av hur de använder sig av de fem 
nyckelstrategierna i sin undervisning samt vilka upplevelser de har av dem har en 
innehållsanalys använts. Bryman (2016 s.698) skriver att startpunkten för de flesta former 
av analys vid kvalitativa studier görs genom en process av indexering eller tematisering. 
Här är det innehållet i de kommentarer respondenterna lämnade in men också svaren på 
öppna frågor som analyserats. 
 
Bryman (2016, s.698) skriver att det viktigaste är att identifiera nyckelord för att kunna 
hantera materialet och slutligen redovisa resultatet i form av teman.  I praktiken ska 
forskaren gå igenom innehållet flera gånger för att kunna identifiera upprepade nyckelord 
som framkommer i kommentarer. Utifrån svaren har teman identifierats och analyserats.  
Svaren mellan olika lärare men också mellan olika länder har blivit analyserade. Slutligen 
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fastställdes av analysen teman som motsvarar de nyckelord i  metoden utvecklad av Blake 
& Wiliam (1998). 
 
 
5 Resultat 
 
25 lärare från Sverige och Norge har besvarat en enkät om formativ bedömning. 
Frågorna som besvarats är: 
 
1. Vilka uppfattningar framkommer hos svenska respektive norska lärare av 
formativ bedömning och specifikt dessa fem nyckelstrategierna utvecklade av Wiliam? 
2. I vilken utsträckning använder de sig av de strategier i sin undervisning? 
3. Vilka erfarenheter har de av formativ bedömning i praktiken? 
 

5.1 Respondenternas profil 
 
Innan resultat av undersökningen redovisas kommer jag att redovisa respondenternas 
profil. 
 
 

5.1.1 Norge 
 
I Norge är 100% av respondenterna kvinnor. När det gäller ålder är det en blandad grupp 
med födelseår från 1957 till 1986. Vissa respondenter har jobbat många år som lärare 
medan andra är nyutbildade lärare. Noteras kan att det är lika många norska lärare som 
utländska lärare.  
 
Tid inom yrket Namn Kön Födselsår Nationalitet 
33 RN1 Kvinna 1957 Norsk  
14 RN2 Kvinna 1977 Fransk 
13 RN3 Kvinna 1978 Fransk 
12 RN4 Kvinna 1974 Fransk 
10 RN5 Kvinna 1979 Tysk 
7 RN6 Kvinna 1986 Norsk 
5.5 RN7 Kvinna 1967 Norsk 
4 RN8 Kvinna 1974 Norsk 
3 RN9 Kvinna 1960 Norsk 
13 månader RN10 Kvinna 1973 Fransk 
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5.1.2 Sverige 
 
I Sverige är 90% av respondenterna kvinnor och 10% män dvs. en man. 90% av 
respondenterna har svensk nationalitet. Den som har jobbat längst har 36 års erfarenhet 
som lärare och den med kortast erfarenhet har 1 år inom yrket.  
 
Tid inom yrket Namn Kön Födselsår Nationalitet 
36 RS1 Kvinna 1957 Svensk 
25 RS2 Kvinna 1948 Svensk & 

schweizisk 
19 RS3 Kvinna 1970 Svensk 
18 RS4 Kvinna 1967 Svensk 
16 RS5 Man 1977 Svensk 
15 RS6 Kvinna 1972 Svensk 
15 RS7 Kvinna 1975 Svensk 
13 RS8 Kvinna 1975 Svensk 
11 RS9 Kvinna 1978 Svensk 
10 RS10 Kvinna 1967 Svensk 
8 RS11 Kvinna 1977 Svensk 
4 RS12 Kvinna 1990 Svensk 
4 RS13 Kvinna 1982 Marockansk 
1 RS14 Kvinna 1985 Svensk 
1 RS15 Kvinna 1987 Svensk 

 

5.2 Vilka uppfattningar framkommer hos svenska respektive norska 
lärare av formativ bedömning och specifikt de fem 
nyckelstrategierna utvecklade av Wiliam? 

 

5.2.1 Vad betyder formativ bedömning för dig ? 
 
Respondenterna svarade på vad formativ bedömning betyder för dem.  
I Norge visar resultatet att 87,5% av respondenterna visste vad formativ bedömning är. 
På frågan när begreppet blev känt för dem, svarade alla att det var under lärarutbildningen, 
oberoende om de studerade i Norge eller i Frankrike. De skriver t.ex: «da jeg studerte 
CAPES” eller «da jeg studerte til laerer», «under utdannelsen», «under min trenning 
(CNED) jeg had et emne pa vurderingsmetoder». 
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När det gäller vad formativ bedömning betyder för dem, visar resultatet att 
respondenterna refererar till den definition Black & Wiliam ger av formativ bedömning. 
Studien visar fem teman som illustrerar vad formativ bedömning är. För de flesta 
respondenter betyder det att formativ bedömning ska vara en process. De skriver t.ex ”at 
vurderingen skal foregå underveis” och ”at man vurdere elevens oppnådde kompetanse 
underveis for å fremme viderelaering”. Respondenterna menar också att formativ 
bedömning betyder att ge feedback. 
 I mindre utsträckning menar de att det handlar om att föra lärande framåt, anpassa 
aktiviteter till eleverna och att följa styrdokumenten.  
 
Det finns variationer i tolkningen av formativ bedömning samt att lärare uppenbarligen 
fokuserar på olika delar av formativ bedömning. En lärare uppfattar det som att hen hela 
tiden ger feedback till eleven utan att sätta betyg. En annan lärare menar att formativ 
bedömning betyder att ” vurderingen skal foregå underveis – ”Vurdering for læring”. En 
vurdering som skjer underveis i læringsprosessen». Med andra ord att det handlar om att 
bedöma eleven under hela inlärningsprocessen. En annan lärare menar att hen vägleder 
eleven vad hen bör jobba vidare med. Det som återkommer i resultatet är att formativ 
bedömning handlar om att regelbundet ge återkoppling till eleven. Vissa lärare fokuserar 
på vad eleven bör göra i fortsättningen och andra om vad eleven har gjort för fel och hur 
hen ska kunna undvika det. En lärare säger att formativ bedömning betyder att hen 
tillämpar det som står i styrdokument. 
 
I Sverige visar resultatet att 100% av respondenterna visste vad formativ bedömning är. 
De flesta blev bekanta med begreppet under lärarutbildningen, på jobbet eller i samband 
med att kommunen erbjöd samtliga lärare i ämnet en fortbildning. Vissa lärare har varit 
bekanta med begreppet sedan 90-talet. 
Svaren från respondenterna varierar och även om det finns gemensamma faktorer så finns 
det variationer i hur de uppfattar formativ bedömning. För vissa lärare är det en 
bedömningsform och en metod som kompletterar den summativa bedömningen. Med 
andra ord är det ett komplement som effektiviserar betygsättningen.  
De upplever att den formativa bedömningen utvecklar lärandet och elevernas förmågor 
samt att de ser en progression hos eleverna. Formativ bedömning är en metod där läraren 
förklarar vad eleven har gjort och hur man jobbar vidare (feedback). En lärare beskriver 
det som att den metoden hjälper till att förklara syftet med undervisningen. 
 
 

5.2.2 De fem nyckelstrategierna 
 
I Norge känner 50% av respondenterna (dvs. 5 respondenter) till de fem 
nyckelstrategierna. 40%  (4 respondenter) svarade att de inte känner till dem och en 
svarade inte på frågan. 
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Resultatet visar att respondenterna bäst känner till den strategi som handlar om att ge 
feedback och den strategi där läraren ska åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, 
samt frågor och lärandeuppgifter som ger information om elevernas lärande. De andra 
strategierna fick också ett högt resultat. Sammanfattningsvis hade respondenterna bra 
kunskap om de olika benämningarna på de fem nyckelstrategierna. 
 
I Sverige är det 100% av respondenterna som känner till de fem nyckelstrategierna. Alla 
kunde benämna den första nyckelstrategi som handlar om att klargöra, delge och skapa 
förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg. Respondenterna visar bra kunskap 
om de olika benämningarna på de fem nyckelstrategierna. 
 

5.3 I vilken utsträckning använder de sig av de fem strategierna i sin 
undervisning? 

 
Här fick respondenterna svara på vilka strategier de integrerar i sin undervisning. 
Resultatet i Norge visar att lärare försöker att integrera de flesta strategierna. De strategier 
som används mest är den som handlar om feedback och att eleverna ska vara aktiva i 
klassrummet. Användning av strategierna beror på situationen och en lärare skriver ” 
”selvfolgelig varierer det i hvor stor grad det alltid er mulig”. Att vara medveten och 
tydlig är två egenskaper som lärare försöker att tillämpa i undervisningen.  
I Sverige har de flesta respondenterna svarat att de försöker att använda sig av alla 
strategier i sin undervisning.  
 
Det som varierar är att de inte använder alla strategier under en och samma lektion. När 
det gäller den strategin som handlar om att ge feedback som för lärandet framåt, använder 
lärare olika aktiviteter, t.ex. mini-whiteboards, exit-cards, eller att slumpvis dra elevernas 
namn för att aktivera dem. Även om lärare använder sig av alla strategier framkommer 
det inte hur de jobbar med de två sista. En lärare skriver : ” Om jag förklarat något för en 
elev och någon annan frågar om samma sak, ber jag den första eleven förklara för sin 
kamrat” och det tyder på den fjärde nyckelstrategin.   
Trots att alla respondenter svarade att de integrerar också den sista strategin som handlar 
om att aktivera elever för att äga sitt eget lärande, var det ingen lärare som skrev någon 
kommentar om hur hen jobbar specifikt med den strategin.  
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5.4 Vilka erfarenheter har respondenterna av formativ bedömning i 
praktiken? 

 

5.4.1 Utmaningar och fördelar med formativ bedömning 
 
Samtliga respondenterna i Norge som svarade på frågan om fördelar med formativ 
bedömning, menar att eleverna uppnår bättre resultat, är mindre stressade och mer 
motiverade för att lära sig. Lärare menar att eleverna bättre förstår var de befinner sig i 
sitt lärandet och äger sitt eget lärande.  
En lärare skrev att hon blir mer medveten om vilka kriterier hon ger till eleverna, när hon 
jobbar formativt. 
 
När det gäller utmaningar som lärare upplever, är det olika faktorer som nämns. De 
faktorer som är återkommande är fokus hos eleverna, tidsbrist, nivåskillnader hos 
eleverna och upplevelsen hos elever av att bli bedömd även om det inte sätts betyg.  
En lärare upplever att det finns många utmaningar såsom att elever inte kan föreställa sig 
att en bedömning kan vara formativ utan fokusering på betyg. En annan lärare upplever 
att det fungerar väldigt bra, och att eleverna är väldigt engagerade.  
 
I Sverige ser respondenterna flera fördelar med formativ bedömning. De flesta lärare 
svarar att de observerar en bättre utveckling av elevens lärande. Det blir mindre fokus på 
betyg och eleven vet var hen befinner sig i sitt lärande. En lärare svarade också att hen 
observerade att det styrker samarbete mellan eleverna, när de får ge feedback till varandra 
eller förklara för varandra.  Hen skriver: ” att eleverna hjälper varandra. Ibland kan elever 
tillsammans skapa en bättre förståelse av ett arbetsområde än när en lärare ska förklara.” 
Läraren säger att de själva fokuserar mindre på prov och betyg, samt att de ser elever som 
individer och inte bara en grupp. En lärare nämner att den metoden har lett till att hen har 
fått en bättre kommunikation med sina elever och skriver: ”Jag för helt andra resonemang 
med mina elever och de blir även mer individualiserade-varje enskild elev får det han/hon 
behöver på ett annat sätt.” 
 
Respondenterna fick svara på vilka utmaningar de upplever med formativ bedömning. En 
majoritet upplevde olika utmaningar. Det är bara en lärare som svarade att hen bara ser 
fördelar.  
Den störta utmaningen är tidsbristen. De flesta lärare menar, att de inte hinner att jobba 
som de skulle vilja med den formativa bedömningen, då det kräver mer planering. 
Eftersom formativ bedömning bland annat innebär att läraren ger feedback till sina elever, 
så kräver det mer tid för läraren att skriva feedback än att sätta betyg. Flera lärare upplever 
att det finns praktiska utmaningar såsom storleken på gruppen. Har läraren större grupper, 
upplever de det som ett hinder att jobba formativt.  
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En annan utmaning handlar om elevernas attityd kring den formativa bedömningen. En 
lärare svarade att det var svårt för eleverna att föreställa sig, att man kunde jobba formativt 
utan att fokusera på betyg. Brist på engagemang och motivation hos eleverna gör det 
svårare för lärare att jobba formativt. Om eleverna är nybörjare i språket de läser, blir det 
dessutom begränsat hur mycket de kan vara engagerade i diskussioner eller ge feedback 
till varandra. En lärare skrev att bristen på kunskap om hur man formulerar en feedback 
var en utmaning.  

 

5.4.2 Vilka resurser saknar de idag för att jobba formativt? 
 
I enkäten fick de norska respondenterna en fråga om de saknar resurser för att kunna jobba 
formativt. Här varierar också svaren från lärare till lärare. De flesta önskar sig mer tid till 
planering av undervisningen. Lärare önskar också att det skulle finnas fler exempel på 
hur man skriver feedback till eleverna, och att det inte finns så mycket material i moderna 
språk kring det.  
De skulle vilja ha tillgång till mer material som är formativt, t.ex. övningar och upplägg. 
Flera lärare nämner att de skulle önska att de hade mindre grupper. Att ha stora grupper 
anses vara ett praktiskt hinder för att jobba formativt. 
 
I Sverige är tid den största resursen som saknas enligt respondenterna. De ser fördelar och 
bra resultat med att jobba formativt men de önskar mer tid. Några lärare önskar att få stöd 
av en extern organisation och att skolledningen ska stötta den formativa bedömningen. 

5.4.3 Hur ser de på relationen mellan summativ och formativ bedömning? 
 
Till sist fick respondenterna en fråga om hur de ser på relationen mellan formativ 
respektive summativ bedömning. Det var en stängd fråga med möjlighet att lämna en 
kommentar. Resultatet från Norge visar att de flesta tycker att det går att kombinera 
formativ och summativ bedömning. 40% av respondenterna svarade, att man borde ta 
bort betyg och jobba bara formativt. De svarade dock inte på vilka konsekvenser det 
skulle ha på lärandet eller på hela skolsystemet.  Ingen av respondenterna tyckte att det 
var bättre att fokusera på bara det summativa och inte jobba formativt. 
 
I Sverige fick respondenterna samma fråga med möjlighet till att lämna in en kommentar. 
Ingen lärare tycker att man enbart ska arbeta summativt. 90% tycker att jobba det 
formativa arbetssättet inte utesluter att man även jobbar summativt. Det var en person 
som svarade att man borde fokusera på summativ bedömning och inte jobba formativt.  
 
Några lärare lämnade in kommentarer.  
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En lärare skrev ”Jag tror på terminsbetygen men annars bör man jobba formativt. ” En 
annan lärare menar att ”Formativ bedömning är vägen mot den summativa, skulle jag 
vilja säga.” 
En annan skriver följande: ”Balansen mellan det summativa och det formativa är svår att 
uppnå”. 
En lärare menar att det blir motsägelsefullt med summativa betyg om man önskar att 
jobba formativt. Mycket fokus handlar om att arbeta mot kunskapskraven, dokumentera  
och att jämföra elevens prestation mot betygsskalan när man hellre vill att eleverna hellre 
ska fokusera på vad de lär sig och hur de kan använda sin kunskap.  
”Inte så konstigt att elever är stressade och känner att de måste leverera hela tiden, att 
fokus hamnar på betyg och att en del ger upp och känner sig misslyckade.” 
En lärare ställer sig frågan om det skulle vara bättre med helt betygsfri skola.  
 

5.5 Jämförande analys 
 
I detta avsnitt jämförs resultat mellan respondenterna från Norge och Sverige. Gällande 
respondenternas uppfattningar av formativ bedömning framkom det att både norska och 
svenska respondenter upplever formativ bedömning som en metod som för lärandet 
framåt. Att ge feedback är också en viktig faktor i formativ bedömning för bägge grupper. 
Norska respondenter nämnde också att formativ bedömning är en process och att det 
också innebär att lärare följer styrdokumenten.  
 
När det gäller användning av nyckelstrategier i klassrummet, kan variationer mellan 
norska och svenska lärare observeras. Medan svenska lärare svarade att de använder alla 
nyckelstrategier i sin undervisning, svarade norska lärare att de använder sig mest av 
nyckelstrategierna 1 (klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 
framsteg), 2 (åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, och lärandeuppgifter 
som ger information om elevernas lärande) och 3 (ge feedback som för lärandet framåt). 
Ingen respondent svarade att de använder sig av den sista strategi (aktivera elever för att 
äga eget lärande) men en svarade att det är svårt att använda sig av den sista då det oftast 
krävs att eleven ska kunna franska på en mer avancerad nivå. Detsamma gäller den fjärde 
strategin där elever ska vara läranderesurser för varandra. Enligt en respondent krävs det  
att elever ska ha mer kunskap i franska för att den strategin ska vara effektiv.  
 
Gällande utmaningar kring formativ bedömning framkom samma orsaker hos svenska 
och norska respondenter. Båda grupperna upplever att tidsbrist är en utmaning för att 
kunna implementera formativ bedömning på ett bra sätt. De nämner också att brist på 
engagemang och motivation hos elever är ett hinder. Dessutom upplever de att brist på 
kunskap om hur man ger feedback till elever kan försvåra arbetet med den metoden.  
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Respondenter från båda grupperna ser dock flera fördelar. Norska respondenterna ser fler 
fördelar ur elevens perspektiv. De upplever att elever får bättre resultat, känner sig mer 
motiverade och mindre stressade, när de vet var de befinner sig i sitt lärande. Svenska  
respondenter upplever samma fördelar och de lägger till att det blir mindre fokus på den 
summativa bedömningen. Med formativ bedömning menar lärare att de bättre vet var 
eleven befinner sig i sitt lärande. Det betyder att de kan anpassa undervisningen på ett 
mer effektivt sätt.  
 
På frågan: ”Vilka resurser saknar du idag för att jobba formativt? ” svarar båda grupperna 
detsamma. Det första är att få mer tid för att kunna jobba med formativ bedömning. De 
upplever att formativ bedömning  kräver mer planeringstid, speciellt om man ska ge 
feedback i tillägg till betyg. Det andra är  att mindre grupper skulle underlätta arbetet med 
den metoden då de skulle få mer tid för att se varje elev. En av utmaningarna handlar om 
att få kunskap om hur man praktiskt jobbar med metoden. Respondenterna svarar att de 
skulle behöva mer konkreta tips om aktiviteter och hur man ger feedback till eleverna. 
Det framkom i mindre utsträckning att elevernas inställning kan vara ett hinder och 
respondenterna önskar att eleverna skulle vara mer motiverade.  
 
Gällande relationen mellan den formativa och summativa bedömningen menar de flesta i 
båda grupperna att det går att kombinera den formativa och summativa bedömningen. 
Dock är det fler norska lärare som menar att man helt bör ta bort betyg, då de upplever 
att elever blir stressade och fokuserade på betyg samt blir mindre fokuserade på vad de 
lär sig. I Sverige var det ingen av respondenterna som svarade likadant. Däremot var det 
ett mindre antal respondenter som menar att man bör fokusera bara på den summativa 
bedömningen och inte den formativa. 
 
Sammanfattningsvis handlar den största skillnaden mellan svaren från Norge och Sverige 
om vilka nyckelstrategier de använder sig av i klassrummet. Respondenter från båda 
länderna upplever samma fördelar och utmaningar med formativ bedömning. Där finns 
det inga stora skillnader. Detsamma gäller om vilka resurser de saknar för att jobba 
formativt. Båda grupper svarade att de skulle behöva få mer tid för att planera samt 
konkreta tips om hur man jobbar formativt i klassrummet. 
 
6 Diskussion 
 
Undersökningens resultat tyder på att lärare i Norge och i Sverige som har deltagit i 
enkäten är medvetna om vad formativ bedömning innebär samt benämningen av de fem 
olika nyckelstrategierna. Nackdelen med att skicka frågorna digitalt, är att det inte finns 
möjlighet att kontrollera hur respondenterna uppfattar frågorna samt i vilken ordning de 
svarade på dem. Det är nämligen så att i enkäten finns det en fråga som beskriver de fem 
nyckelstrategierna. Den frågan kommer efter att jag frågat om de känner 
nyckelstrategierna. Man kan inte utesluta att respondenterna svarade på den första frågan 
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efter att ha läst andra frågan. En åtgärd skulle kunna vara att utforma enkäten på det sättet 
att respondenterna ser en fråga i taget och därmed inte kan gå tillbaka och ändra sitt 
ursprungliga svar.  
 
Studien visar att alla respondenter försöker att integrera alla nyckelstrategier i sin 
undervisning. Men det framkommer också att de inte använder alla strategier samtidigt. 
Den mest populära strategin i båda länder handlar om att ge feedback. Det kan bero på att 
formativ bedömning ofta uppfattas som detsamma som återkoppling till elever vilket man 
kan läsa om i olika dokument från t.ex Skolverket och Utdanningsdirektoratet. Om jag 
ska försöka sammanfatta svaren från båda länder kring vad formativ bedömning betyder 
för respondenterna, är det att föra lärandet framåt genom att ge feedback. 
 
Lärare i båda länder uppfattar att det är svårare att integrera de strategier som handlar om 
kamratbedömning och att eleven ska utveckla sitt eget lärande. Detta pga. av att det oftast 
krävs mer kunskap i franska för att kunna jobba med dessa strategier. Elever på högstadiet 
lär sig franska på en grundläggande nivå och lärare menar att de inte kan tillräckligt bra 
franska för att kunna använda dessa två strategier. Om en elev till exempel ska bedöma 
en annan elevarbete, såsom en liten uppsats, krävs det att eleven som ska ge feedback, 
har de nödvändiga kunskaper i franska för att den strategin ska hjälpa sin kamrat att 
utvecklas vidare.  
 
Både norska och svenska respondenter ser fördelar med att jobba formativt. De tema som 
återkommer i båda länder är att elever blir mindre stressade, presterar bättre och fokuserar 
mindre på betyg. Forskningen kring formativ bedömning visar också samma fördelar 
(Black & Wiliam, 1998). Det är intressant att respondenter i båda länder upplever samma 
fördelar med formativ bedömning. Det kan bero på att lärarutbildningen och skolsystem 
i Norge och Sverige är relativt lika och att lärare arbetar på samma sätt. 
 
Trots fördelarna upplevde respondenterna i båda grupperna utmaningar och att resurser 
saknas. Lärare uppfattar att formativ bedömning kräver mer tid och att de inte har den 
tiden som de önskar för att kunna jobba formativt på ett bra sätt. Det intressanta här är att 
de också önskar ha mindre grupper. De menar att om de skulle ha mindre grupper vore 
det lättare att jobba formativt. Jag hittade ingen forskning som har undersökt om det blir 
bättre resultat med mindre grupper. Däremot säger Wiliam i en föreläsning att det är 30% 
effektivare att jobba formativt än om man skulle minska storleken på grupper (Wiliam, 
2007).  
 
Respondenterna menar också att de skulle vilja få mer konkreta tips om hur man ger 
feedback och jobbar formativt. I läroplanen både i Norge och i Sverige står det att 
undervisningen ska anpassas till varje elev och på Skolverkets hemsida finns det också 
tillgång till information om vad formativ bedömning innebär samt hur lärare kan jobba 
konkret med det. Trots de hjälpmedel som redan finns verkar det som att respondenterna 
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önskar mer fortbildning inom området. Då kan man ställa sig frågan om de vet att det 
redan finns material för att jobba formativt.  
 
En annan sak som fungerar mindre bra är att lärare uppfattar att eleven har svårt att 
föreställa sig att de ska få feedback istället för betyg. Dagens skolväsende är målinriktad 
och betyg är fortfarande centrala.  I både norsk och svensk grundskolan sätts betyg i slutet 
av varje termin från och med årskurs 6 i de ämnen eleven har fått undervisning i under 
den aktuella terminen (Opplaeringslova, 2016; Skolverket, 2019). I båda länder menade 
de flesta respondenter att det går att kombinera med att jobba formativt och summativt. 
Dock var det fler i Norge som svarade att man borde ta bort betyg och jobba bara 
formativt. Utifrån den studien finns det inga tydliga svar om vilken metod lärare föredrar 
i Norge och i Sverige. I Sverige var de flesta respondenter mer nyanserade och menar att 
det summativa systemet är kompatibelt med att jobba formativt.  
 
Det skulle vara intressant att föra forskningen kring den frågan vidare och undersöka vad 
som skulle hända om man skulle ta bort betyg i skolan och jobba bara formativt. Idag har 
betygssystemet flera funktioner. Det ger information till eleven, vårdnadshavaren och 
eventuella arbetsgivare om studieresultat. Det fungerar också som urvalsinstrument vid 
antagning till högre studier och som ett resultatmått på lokal och nationell nivå.  
Vad skulle det innebära för elever och vilket fokus skulle de ha om skolväsendet helt 
skulle ta bort betygen? På vilka kriterier skulle antagningen till gymnasiet och till 
universitet basera sig på? Det skulle behövas en samhällsekonomisk analys om vad det 
skulle innebära att satsa på formativ bedömning.  
Man skulle kunna ställa sig frågan om varför vi behöver betyg i samhället? Pierre Merle, 
sociolog, menar att behovet av att sätta betyg är traditionsbundet (Ouest France, 2014). 
Det har alltid varit så sen det strukturerade skolssystemet uppfanns och därför är det svårt 
att gå ifrån det. På vilka kriterier skulle lämplighet till olika utbildningar och arbeten vila? 
I tillägg skulle det vara intressant att undersöka den formativa och summativa 
bedömningen ur elevers perspektiv. Hur förhåller elever sig till den summativa 
bedömningen och vilka konsekvenser skulle de olika bedömningsformer ha på deras 
motivation till att lära? 
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Enkätfrågor 
 
 
  
1. Hur länge har du arbetat som franskalärare?  

 
2. Har du hört talats om formativ bedömning? 

 
 
Ja Nej  
 
Om ja, när blev begreppet känt för dig?  
 
3. Vad betyder ”formativ bedömning” för dig?  
 
 4. Känner du till de fem nyckelstrategier iom formativ bedömning som utvecklades av 
Dylan Wiliam? 
Ja  Nej 
 
5. Här är de fem nyckelstrategierna utarbetade av Dylan Wiliam. De är aktiviteter lärare 
kan använda i klassrummet för att jobba formativt. Kryssa för de känner till: 
 a. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

b. Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, och lärandeuppgifter 
som ger information om elevernas lärande  

c. Ge feedback som för lärandet framåt 
d. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 
e. Aktivera elever för att äga eget lärande  
 

6. Vilka aktiviteter från ovan använder du dig av i klassrummet? 
Kommentar:  
 
7. Vad anser du finns för utmaningar att arbeta med formativ bedömning inom 
språkundervisning?  
 
 8. Vilka fördelar uppfattar du att formativ bedömning ger i din undervisning?  
  
9.  Finns det resurser som du idag saknar för att kunna arbeta med formativ bedömning i 
den utsträckning som du önskar?  
 



 

10.  Hur ser du på relationen mellan formativ respektive summativ bedömning?  
 a. Man bör ta bort betygssystemet (summativ) och jobba bara formativt 
 b. Den ena uteslutar inte den andra. Det viktigaste är att hitta en balans mellan 
båda bedömningsmetoder 
 c. Det är bättre att bara fokusera på summativ bedömning och inte jobba formativt 
 
Kommentar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 2: Informationmail till deltagare 
 
Hej!  
  
Mitt namn är Nelly Pawlowski och jag studerar sista termin på lärarutbildningen.  Jag har 
franska som ämne och skriver mitt examensarbete om formativ bedömning. Jag har valt 
att göra en studie i form av en enkät som behandlar hur franskläraren i Norge och i Sverige 
uppfattar formativ bedömning och hur de jobbar med det i klassrummet.  
  
Min enkät vänder sig till dig som är lärare i Franska högstadiet (Åk7-9) / ungdomskolen 
(Trinn 8-10).  Din medverkan är viktig för genomförandet av mitt examensarbete och jag 
är mycket tacksam för ditt deltagande. Det är givetvis frivilligt att delta och du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande. Dina enkätsvar kommer att behandlas anonymt och inte 
kunna kopplas till din identitet och de kommer enbart att användas i denna studie.  
  
För att besvara enkäten skriv gärna i kommentarfältet så skickar jag enkäten till dig via 
epostNär du besvarat frågorna ska du spara enkäten som ett word dokument på din dator.  
Därefter skickar du en e post till mig och bifogar word dokumentet till adressen 
pawlowski.nell@gmaill.com   
  
Om du har några frågor om mitt examensarbete eller enkäten, tveka inte att kontakta mig 
på ovanstående e post adress.  
  
Tack för din medverkan.  
  
  
Med vänlig hälsning  
Nelly Pawlowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3: 
 

Figur 1. Svar i Norge och Sverige på frågan ”Vad betyder formativ bedömning för dig?” 

 
Norge Sverige 

Vad betyder formativ bedömning för lärare 
i moderna språk? 

Antal 
lärare 

Vad betyder formativ 
bedömning för lärare i 
moderna språk? 

Antal lärare 

Att föra lärande framåt  
Exempel: «At man skal bruke vurderingen for å 
fremme laering.» 
« Eleven skal laere av det, gjerne bli bedre av 
det. F.eks. ved å laere hvorfor hen tok feil, og 
hvordan feilen kunne unngås. Eller ved å laere 
hvordan teksten kunne blitt bedre (mer nyanse, 
bedre struktur...) Eller ved å forstå at andre 
strategier hadde vaert mer hensiktsmessige» 
 

2 Bedömningsmetod för att 
eleven ska  utvecklas vidare 
Exempel: 
”En bedömning eller respons 
på elevens pågående eller 
avslutade arbete som har till 
syfte att ge eleven verktyg att 
utveckla sina förmågor.” 
”En bedömning som ger 
eleven en möjlighet att 
utvecklas i sitt lärande. ” 
” Ett kompletterande sätt att 
hjälp elever och att kunna 
bedöma dem mer effektivt.” 
” Det betyder också att jag 
bedömer och hjälper i 
lärandet, med mig och elev-
elever, inte bara på prov.” 
” Formativbedömning är ett 
vitt begrepp för mig som 
handlar om att se elevernas 
samtliga förmågor vid 
flertalet olika tillfällen” 
 

7 

Att ge feedback 
«Da tenker jeg på en slags underveisvurdering 
der eleven hele tiden får tilbakemelding for 
jobben den gjor uten nodvendigvis sette 
karakter». 
«Man peker på hva eleven får til og på hva 
hun/han bør jobbe videre med». 
«Gi stadige tilbakemeldinger på arbeid som kan 
hjelpe eleven å se egen læring og å komme 
videre.» 
«En tilbakemelding på arbeid som samtidig skal 
være en framovermelding med konkrete råd til 
eleven om hva som skal til for å lykkes bedre» 
 

4 

 
Att bedömning ska vara en process  
Exempel:  
«At vurderingen skal foregå underveis – 
”Vurdering for læring”. 
« En vurdering som skjer underveis i 
læringsprosessen» 
«At man vurderer elevens oppnådde 
kompetanse underveis for å fremme 
viderelæring.» 
«For meg betyr det underveisvurdering» 
 

5 Att ge feedback 
Exempel: 
”Att ge eleverna feedback 
som hjälper dem att ta steg 
framåt i sitt lärande och som 
ökar deras möjligheter att nå 
sina mål i ämnet.” 
” Att ge eleverna regelbunden 
respons för att de ska 
utvecklas framåt” 
”Feedback dvs 
framåtsyftande kommentarer 
som ska hjälpa eleven att 
utvecklas och prestera bättre 
nästa gång Jag gör en 
liknande uppgift.” 
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Att anpassa aktiviteter till eleverna 
Exempel:  
« Gi oppgaver som viser elevens læring» 
Egenvurdering.  
 

1 



 

Att följa styrdokumenten:  
Exempel: 
”i norsk grunnskole er jeg forpliktet ift 
opplaeringsloven.» 

 Tydlighet om syftet med 
lärandet och anpassning av 
undervisning 
Exempel:  
”Främst tydlighet i vad och 
varför Jagjobbar med det 
Jaggör i skolan”  
” att man tar reda på vad 
eleverna förstått och anpassar 
sin undervisning efter den 
informationen” 
” Det är en metod eller 
förhållningssätt till 
undervisningen där de olika 
metoderna hjälper mig att 
förstå hur långt eleverna har 
kommit i sin utveckling och 
var jag behöver göra 
insatser.” 
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