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Abstract 
 

In this study we have examined how teachers work with the documentation of formative 
assessment with focus on how to design the right technological support to make it more 
simple and more efficient. We have studied how teachers’ work with documentation in 
practise based on the guidelines for formative assessment presented at the National Agency 
of Education. We performed observations and interviews in primary schools with teachers 
in different subjects in Skåne and Norrland. We did this to examine if there was a difference 
in the way they perform documentation of formative assessment. In our results we can 
conclude that teachers work in different ways with the documentation of formative 
assessments. Therefore we can conduct a discussion about what features might be desirable 
in developing a technology platform for the documentation of formative assessment based 
on previous research and collected data. We have confirmed in our study that it is hard to 
involve teachers in the development process of technological support for formative 
assessment because many of the teachers perform documentation in different ways. 
Finally, our study also shows that there is a necessity for teachers to be involved in the 
development of IT support in school. 
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1. Inledning 
”Jag har hört talas om lärare som har lagt ner en tredjedel av sin årsarbetstid på 
dokumenteringen och hanteringen av skriftlig återkoppling till elever.” (Informantintervju, 
rektor vid en grundskola) 
Kunskapsbedömning kan avse olika kunskapsområden och färdigheter, där den centrala 
utvecklingen i Sverige har skiftat från rena faktakunskaper till att fokusera på kritiskt 
tänkande, förståelse och förtrogenhet (Nationalencyklopedin, 2014). Bedömning kan vara av 
två typer – formativ eller summativ. Den formativa bedömningen är en informell iterativ 
bedömningsprocess som istället för att bedöma elevens kunskaper i efterhand är avsedd att 
synliggöra elevens kunskapsprocess kontinuerligt, ofta i form av muntliga och praktiska 
prestationer eller genom problemlösning vilket blir allt vanligare i den svenska skolan. 
Skolverket (2011) utformar formativ bedömning som riktlinjer och inte som kravmål vilket 
innebär att det praktiska användandet av det skiljer sig mellan lärare. Sach (2011) 
presenterar en studie som är gjord i en engelsk grundskola där han undersöker lärares 
uppfattning och praktiska implementation av formativ bedömning. Han fann i sin studie att 
den generella uppfattningen hos lärare var att formativ bedömning gynnar elevers utveckling 
och att det främjar lärandet. Samtidigt visar studien på att den praktiska tillämpningen av 
formativ bedömning hos lärare skiljer sig åt. Hur lång arbetslivserfarenhet en lärare har och 
vilken årskurs som eleverna går i är exempel på faktorer som påverkar användandet av 
formativ bedömning. En del lärare som deltog i studien av Sach (2011) anser exempelvis att 
elever i de lägre årskurserna inte har en tillräckligt utvecklad förmåga att gynnas av en 
formativ bedömningsmodell. Vad som framförallt presenteras i studien som en påverkande 
faktor till varför användningen av formativ bedömning skiljer sig mellan olika lärare och 
ämnen är kraven på nationella prov och summativa bedömningar. Det nationella summativa 
bedömningssystem som idag används i England innebär mycket administrativt arbete för 
lärarna och anses hämma kreativiteten samt lärarnas möjlighet till att konsekvent genomföra 
formativ bedömning.  

Den skolreform som, tillsammans med den nya lärogrundsplanen LGR 11, arbetats fram i 
Sverige de senaste åren har inneburit en ökning av administrativt arbete för lärare. Vi gjorde 
en informantintervju i inledningen av denna studie med en rektor på en grundskola som 
nämner att den senaste läroplanen 2011, tillsammans med en ny lärarutbildning och ett nytt 
betygssystem, inneburit mycket administrativt arbete för lärarna. Informanten menar att det 
har varit en dokumentationshets och att vissa lärare har fått lägga ner en tredjedel av sin 
årsarbetstid till administration och dokumentation. En del av problematiken kan enligt 
respondenten kopplas till det krav som ställs från Skolverket gällande nationella prov och 
summativa bedömningar.  

I takt med digitaliseringen av skolan har hanteringen och dokumentationen av formativa 
bedömningar har fått mer och mer stöd i digitala hjälpmedel. Rektorn nämner att skolan 
använder sig programmet SchoolSoft och pekar på att det finns vissa brister med det. Enligt 
informanten upplevs programmet ibland som otympligt och hellre summativt inriktat än 
formativt, samt att det blir en stor del dokumentation. Upplevda problem med införandet av 
teknikstöd i skolan är även dokumenterat i forskning. I en avhandling av Mårell-Olsson 
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(2012) presenteras en studie av den arbetsprocess som sker när lärare, elever och föräldrar, 
med hjälp av digitala verktyg, upprättar individuella utvecklingsplaner för elevers lärande. 
Deltagande lärare i studien uppfattar arbetsprocessen med digitala hjälpmedel som 
problematisk och krånglig och efterlyser mer omfattande kompetensutveckling för 
implementationen av arbetsprocessen. Vidare påpekar Mårell-Olsson (2012) att företagen 
som utvecklar digitala verktygen till viss del påverkar den pedagogiska verksamheten. 
Verktygens fulla arbetspotential används inte och funktioner är ibland överflödiga samtidigt 
som lärarna har små möjligheter till att medverka och påverka utvecklingen av funktioner. 
En representant från Skolinspektionen, som vi gjorde en informantintervju med, påpekar 
även denna problematik. Informanten nämner att man genomförde ett resonemang med 
rektorerna i en kommun kring införandet av plattformen InfoMentor. Det var viktigt att 
lärarna verkligen förstod hur systemet fungerande och informanten nämner att de krävs ett 
nära samarbete mellan pedagog och utvecklare för att kunna ta fram ett system som 
verkligen gör det som det är tänkt.  

Vi vill i denna studie undersöka lärares administrativa arbetssituation när det gäller 
dokumentation av formativ bedömning, med utgångspunkt i att rätt teknikstöd kan 
underlätta det administrativa arbetet som formativ bedömning innefattar. Nedanstående 
forskningsfrågor ämnar till att undersöka när och hur lärare genomför dokumentation av 
formativ bedömning och vilka funktioner som de anser är viktiga i utformningen av ett 
teknikstöd.  

 
När och i vilket medium sker dokumentationen av formativa bedömningar? 

 
Vilka funktionaliteter i ett teknikstöd ser lärare som önskvärda i sitt dagliga arbete med 
formativ bedömning?  
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2. Formativ bedömning 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vad formativ bedömning är. Vi kommer att redogöra 
för vad forskningen och Skolverket säger om formativ bedömning samt visa på olika 
nyckelstrategier för användningen av formativ bedömning i praktiken. För att få en bättre 
förståelse för vilka riktlinjer som finns för kontrollen av formativ bedömning och hur det görs 
i praktiken, valde vi att göra två inledande informantintervjuer med representanter från 
Skolinspektionen och rektorn för en grundskola. Dessa presenteras i slutet av bakgrunden.   

 
Black & Wiliams (1998) nämner att studier av bedömning har skiftat fokus från att handla 

om strikt summativt baserade tester för elever till att handla om den dagliga interaktionen i 
klassrummet mellan lärare och elev. Crook (1988, ref i Black & Wiliams, 1998) poängterar att 
den summativa bedömningen av elever har varit för dominant och att man bör prioritera 
klassrumsbaserad utvärdering som bygger på ett gemensamt lärande. Black & Wiliams 
(2009) nämner att den tidiga forskningen om formativ bedömning var centrerad kring fem 
huvudaktiviteter: 

 
1. Sharing success criteria with learners 
2. Classroom questioning 
3. Comment-only marking 
4. Peer- and self-assessment 
5. Formative use of summative tests 
 

Dessa aktiviteter var grunden till formativ bedömning men det saknades en tydlig 
sammankoppling mellan dem och en teoretisk grund. Wiliam & Thompson (2007) har i sin 
studie försökt bygga en teoretisk grund till dessa aktiviteter och presenterar tre 
nyckelprocesser i lärande och undervisning: 

 
1. Establishing where the learners are in their learning 
2. Establishing where they are going 
3. Establishing what needs to be done to get them there 

 
I den senaste skolreformen med den nya lärogrundsplanen (LGR11, kapitel 2.7, avsnitt 
bedömning och betyg) beskrivs Skolverkets formativa bedömningsriktlinjer för den svenska 
skolan: 
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”Läraren ska: 

Genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. 

Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 
studieresultat och utvecklingsbehov, och vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information 
om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper.”  

(Skolverket, 2011, hämtad 02-04-14) 

Centralt för den formativa bedömningen är att målet för undervisningen tydliggörs 
kontinuerligt under läroprocessens gång. Det handlar om att föra en kontinuerlig kontroll av 
elevens kunskapsutveckling tillsammans med läraren där man försöker identifiera var man 
är i kunskapsprocessen, var målet är och hur man tillsammans kan nå dit (Skolverket, 2014). 
I de ämnesspecifika läroplanerna från Skolverket står det hur en elev ska bedömas 
summativt men läraren har även kravet på sig att följa och stötta eleven på ett pedagogiskt 
sätt i läroprocessen utifrån de riktlinjer som Skolverket formulerat. Riktlinjerna är avsedda 
att fungera som ett analytiskt hjälpmedel för läraren i sin bedömning av eleven. De finns 
bland annat till för att underlätta utvärdering och reflektion över studierna men är även 
konstruerad som ett verktyg för att synliggöra läroprocessens praxis hos eleven. Läraren är 
även skyldig att klargöra de krav som ställs från Skolverket på ett pedagogiskt sätt samt skall 
med hjälp av dem även följa och bedöma elevens utveckling kontinuerligt. Detta stöd, som i 
det sociokulturella perspektivet kan jämställas med scaffolding, kännetecknar den formativa 
bedömningen (Skolverket, 2011; Skolverket, 2014). 

Cauley & McMillan (2010) presenterar fyra nyckelstrategier för att optimera 
användningen av formativ bedömning. I sin studie tydliggör de bland annat att formativ 
bedömning ibland används på ett felaktigt sätt, då det inte handlar om att enbart samla in 
information om eleven på ett icke konstruktivt sätt, utan att det handlar om att använda den 
insamlade informationen på rätt sätt genom att tillämpa den på ett sätt som bidrar till ett 
mervärde i elevens kunskapsutveckling. Deras huvudargument är att formativ bedömning 
inte enbart skall användas i syfte att samla in information om eleven, utan även för att stödja 
och motivera eleven i kunskapsutvecklingen till att nå ett högre mål, vilket också är 
grundtanken med formativ bedömning i den svenska skolan enligt Skolverket (2014). Det är 
även enligt Cauley & McMillan (2010) av stor vikt att eleven fortlöpande har tillgång till det 
material som samlats in för att under sin kunskapsutveckling kunna förbättra områden som 
man behöver öva på. Enligt Cauley & McMillan (2010) finns det fyra olika primära 
nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning i praktiken: 
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”1. Frequent, ongoing assessment allows both for finetuning of instruction and student focus on 
progress.  
2. Immediate assessment helps ensure meaningful feed- back.  
3. Specific, rather than global, assessments allow students to see concretely how they can improve.  
4. Formative assessment is consistent with recent contructivist theories of learning and 
motivation.” 
(Cauley & McMillan, 2010, s 2) 
 

Så länge klassrummet och relationen mellan elev, lärare och andra elever utgör en god 
läromiljö är det fullt möjligt att uppnå en hög nivå i utförandet av formativ bedömning menar 
Cauley & McMillan (2010). I sin slutsats kommer de fram till att formativ bedömning är ett 
kraftfullt verktyg för att motivera eleven till att skapa ett bättre engagemang vilket hjälper 
denne att prestera bättre i skolan. 

Ytterligare fördelar med formativ bedömning och en nyckelstrategi för att få ut det mesta 
av den redogör Thompson & Wiliam (2007) för. De har i sin studie på amerikanska 
grundskolor undersökt lärares dagliga bedömningsstrategier i undervisningen minut för 
minut, dag för dag. De kommer fram till att den bästa strategin för att utveckla elevers 
lärande bygger på att lärare kontinuerligt för en dialog i lärarlaget för att utveckla sina egna 
och andra lärares bedömningsstrategier. Ett av deras argument till varför lärare bör följa 
denna strategi är: 

 
”The key realization here is that teachers cannot create learning only learners can do that. What 
teachers can do is to create the situations in which students learn. The teacher’s task therefore 
moves away from “delivering” learning to the student and towards the creation of situations in 
which students learn.” (Thompson & Wiliam, 2007, s 5-6) 
 

Thompson & Wiliam (2007) anser att formativ bedömning bör bli en större del av 
undervisningen för att identifiera elevens kunskapsutveckling på daglig basis. Utan den 
kontinuerliga kunskapskontroll som formativ bedömning utgör uppstår det en svårighet i att 
skapa de situationer där den enskilda eleven på bästa sätt lyckas lära sig. Även Skolverkets 
(2011) riktlinjer är utformade för att på ett pedagogiskt sätt försöka möta elevernas behov 
utifrån deras förutsättningar. Thompson & Wiliam (2007) argumenterar även för att en ökad 
grad av formativ bedömning i skolan leder till ett dynamiskt samarbete mellan elev och 
lärare. Där läraren istället för att enbart förmedla information och kunskap skapar 
lärosituationer och bjuder in till en dialog med den enskilda eleven och klassen. Denna dialog 
och skapande av lärosituationer utgör ett bra hjälpmedel för att eleven ska nå en ökad 
förståelse och i slutändan ett bättre betyg.  

 
Som tidigare sagt visar forskningen att formativ bedömning ökar lärandet och är ett bra 

verktyg för att förbättra kunskapsutvecklingen hos elever. Samtidigt visar det på att det 
praktiska genomförandet av formativ bedömning inte alltid är oproblematiskt, likt det 
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Thompson & Wiliam (2007) påpekar. Det är därför av vikt i vår studie att undersöka den 
formativa bedömningens praktiska utförande i den Svenska skolan, för att kunna arbeta fram 
förslag på hur man kan underlätta lärarens administrativa arbetsbörda i samband med 
formativ bedömning.  

2.1 Formativ bedömning i praktiken 
För att få en bättre förståelse för formativ bedömning genomförde vi två informantintervjuer 
i början av vår studie. En informantintervju är enligt Holme & Solvang (1997) en intervju 
med en person som står utanför den företeelse som man valt att studera men som intervjuas 
för att skapa bättre förståelse för området man studerar. Vi valde att genomföra två 
informantintervjuer, en med en representant från Skolinspektionen samt en med en rektor 
på en av de grundskolor vi sedan genomfört observationer och intervjuer på. De två 
informantintervjuerna genomfördes för att skapa förståelse för formativ bedömning i 
praktiken. För en mer detaljerad beskrivning av hur intervjuerna gick till och hur vi utformat 
dem se avsnitt (3.3.2). 

2.1.1 Informantintervju Skolinspektionen 
Syftet med intervjun på Skolinspektionen var att ta reda på om det fanns någon nationell 
standard för formativ bedömning och hur man kan kontrollera formativ bedömning i 
praktiken. Genom intervjun fann vi att Skolinspektionen främst kontrollerar och följer upp 
hur lärare förhåller sig till Skolverkets riktlinjer samt att kontroller sker via intervjuer och 
annan datainsamling. När det kommer till kontroll av formativ bedömning står det läraren 
fritt att utöva formativ bedömning i praktiken enligt Skolinspektionen. Skolinspektionen gör 
dock kontroller av den individuella utvecklingsplanen och de skriftliga summativa dokument 
som presenteras vid utvecklingssamtalen. Enligt vår informant på Skolinspektionen är det av 
stor vikt att läraren har denna frihet att bedöma formativt och att den kontinuerliga verbala 
dialogen med feedback sker dagligen med eleven. Formativ bedömning skiljer sig inte 
generellt mellan klasser och årskurser men kraven är olika. I grunden handlar det om att 
tydliggöra elevens kunskapsutveckling men skillnaden i kraven mellan exempelvis årskurs 6 
och årskurs 9 är tydliga.   

Skolinspektionen menar även att skriftlig formativ bedömning eventuellt inte kan 
användas av alla, exempelvis elever med läs och skrivsvårigheter. Skolinspektionen har inga 
invändningar mot digitala hjälpmedel men menar att ett digitalt hjälpmedel inte får bli ett 
hinder för den dagliga formativa dialogen med eleven. Vår informant har sett en del digitala 
verktyg för formativ bedömning och hon menar att vissa verktyg har varit till hjälp för 
lärarna och andra inte. Att utveckla ett digitalt hjälpmedel för formativ bedömning är inte 
helt okomplicerat menar vår informant och det är viktigt att slutanvändare och pedagoger är 
med i utvecklingen av ett digitalt hjälpmedel för att de skall komma till användning på rätt 
sätt. 

2.1.2 Informantintervju rektor på grundskola 
Syftet med att genomföra en informantintervju med en rektor på en grundskola var för att vi 
ville få bättre förståelse för hur formativ bedömning genomförs i praktiken och vilka 
riktlinjer som man följer. Som rektor är man pedagogiskt ytterst ansvarig och det finns 
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särskilda regler för en rektor från Skolverket bland annat i LGR 11. Detta tydliggör även vår 
informant då han menar att om något går fel så är det han som har det yttersta ansvaret. Vår 
informant på grundskolan argumenterar för samma sak som Skolinspektionen menar var av 
stor vikt, det vill säga att den formativa bedömningens främsta funktion är att ge kontinuerlig 
konstruktiv feedback till eleven och hjälpa denne i kunskapsutvecklingen. Det gäller att skapa 
en god lärkultur och en bra arbetsmiljö som ligger till grund för god formativ bedömning 
menar vår informant. Vår informant argumenterade även för att det är viktigt att möta eleven 
och vinna dennes förtroende för att den formativa bedömningen skall bli värdefull samt att 
både eleven och vårdnadshavaren måste vara med i dialogen. På rektorns skola finns det inte 
separata dokument för formativ bedömning och de riktlinjer som gäller för formativ 
bedömning är de från Skolverket. Det står alltså läraren fritt att tolka och utöva formativ 
bedömning och det förs givetvis en dialog kring den formativa bedömningen i lärarkåren. 
Kring frågan om syftet med formativ bedömning och om utövandet av formativ bedömnings 
skiljer sig åt mellan lärare, svarade vår informant: 

 
”En del har matriser och en för varje elev då, och så för man noteringar på det. En annan kan ha 

för hela klassen då ett, bara för att få ett totalt perspektiv över klassen och ha små noteringar för 
varje elev. Då man bokför allt eftersom fortlöpande. Så det ser väldigt olika ut och den friheten 
tycker jag man ska som lärare, huvudsaken är att det blir en adekvat, en seriös och framåtsyftande 
formativ bedömning, det är jätteviktigt.” (Informant 2) 
 

Hur och var den formativa bedömningen sker och ser ut i praktiken skiljer sig alltså åt ifrån 
lärare till lärare. Det står läraren fritt att genomföra formativ bedömning så länge denne 
förhåller sig till Skolverkets riktlinjer och att man vid ett utvecklingssamtal presenterar ett 
summativt dokument baserat på formativ bedömning. Lärarna uppmanas dock att 
genomföra en seriös formativ bedömning och de utbyter idéer om hur den formativa 
bedömningen bör genomföras med varandra för att förbättra sin förmåga i formativ 
bedömning. Det skiljer sig också åt från lärare till lärare hur de väljer att nytta digitala 
hjälpmedel för formativ bedömning menar vår informant. Det finns en del lärare med god 
datorvana som föredrar en digital lösning. En del lärare gör det mesta digitalt och det är en 
positiv utveckling menar vår informant då det blir enklare att följa upp elevens 
kunskapsutveckling för alla berörda. Via exempelvis skolans läroplattform Schoolsoft kan 
vårdnadshavaren följa elevens resultat på ett bättre sätt.  

Samtidigt som det finns positiva aspekter med formativ bedömning nämner vår informant 
att det finns nackdelar. Den nya skolreformen och LGR 11 har inneburit stora mängder 
dokumentations- och administrationsuppgifter för lärare och informanten efterlyser ett sätt 
att minska denna dokumenthetsning. Vi ställer frågan till informanten om hur han ser på 
digitala hjälpmedel för formativ bedömning, och framförallt om behovet av mobila 
systemlösningar. Informanten poängterar att man idag är relativt nöjd med det system 
(Schoolsoft) som används och nämner att alla lärare har en laptop till sitt förfogande, vilket 
de flesta använder i sitt dagliga arbete. Samtidigt nämner han att en mobil systemlösning i 
form av exempelvis en applikation i en surfplatta skulle kunna vara behjälplig för lärare i det 
formativa bedömningsarbetet.  
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Informanten poängterar dock, precis som informanten från Skolinspektionen, att 
utvecklingen av en systemlösning måste göras på rätt sätt och i samarbete med lärare, 
pedagoger och utvecklare för att undvika överflödiga funktioner och merarbete för lärarna.  
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras och motiveras den metod som vi valt att använda för att 
genomföra vår studie. Vi kommer även att beskriva och motivera vårt urval av respondenter 
till studien samt kort beskriva hur vi utformat våra frågescheman. I slutet av metodkapitlet 
redogör vi för vilken analysmetod vi använt för att analysera data samt ett avsnitt med 
metodkritik.    

3.1 Val av metod 
Vi har i vår studie valt att använda en kvalitativ metod. Eftersom våra forskningsfrågor 
ämnar till att undersöka när och i vilket medium som lärare dokumenterar formativ 
bedömning samt vilka funktionaliteter som lärare ser som önskvärda i ett teknikstöd, fann vi 
att kvalitativa intervjuer kombinerat med observationer var den bästa metoden för denna 
studie. Ett alternativ hade varit att genomföra en kvantitativ studie med enkäter men det 
hade då blivit problematiskt att undersöka när och i vilket medium lärare dokumenterar 
formativ bedömning i praktiken.  

Som första steg i studien valde vi att studera styrdokument och officiella riktlinjer från 
Skolverket angående dokumentation och genomförande av formativ bedömning för att få en 
övergripande bild och ett bättre utgångsläge för utformningen av våra frågor. Efter det valde 
vi att genomföra två informantintervjuer för att få en bild av hur det sker i praktiken riktat 
mot det styrdokument som Skolverket har samt för att ge ytterligare underlag för våra 
slutliga frågor. Därefter sammanställde vi våra slutliga frågor i ett frågeschema som användes 
vid observationer och intervjuer. Vi valde att använda oss av öppna passiva observationer 
med efterföljande intervjuer samt semistrukturerade separata intervjuer som våra 
huvudmetoder i insamlingen av data. Genom att kombinera observationer och intervjuer 
som datainsamlingsmetoder får vi möjlighet att undersöka hur lärare dokumenterar formativ 
bedömning i praktiken och vad de säger sig göra i praktiken under en intervju. 
Observationerna och intervjuerna genomfördes på olika grundskolor i syfte att undersöka 
eventuella skillnader i utförandet av formativ bedömning.  

Vi hoppas att de data som vi får fram ifrån denna triangulering ska leda till att vi kan 
besvara våra forskningsfrågor och uppfylla vårt syfte samt att det ger ett slutresultat med 
högre validitet.  

3.2 Urval 
Vi har i denna studie valt att använda oss av ett målinriktat urval. Denna typ av urvalsmetod 
används ofta inom kvalitativa studier med målet att strategiskt välja ut intervjurespondenter 
som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). En vanlig metod som används enligt 
denna princip är snöbolls- eller kedjeurval som är en typ av bekvämlighetsurval. Denna typ 
av urval är relevant för vår studie då vi genom kontakt med vår handledare och med en av 
informanterna blev introducerade till våra huvudrespondenter i form av lärare.  

I vår studie av LGR 11, Skolverket (2011), fann vi att det fanns generella riktlinjer för 
formativ bedömning som gäller för grundskolan i helhet. Samtidigt fanns det specifika 
riktlinjer för varje ämne och vi har valt att variera vårt val av lärare utifrån olika ämnen, mer 
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praktiska och mer teoretiska, för att få en bredare bild av den praktiska tillämpningen av 
formativ bedömning. Våra respondenter består av: 

 
Lärare 1  
Ämnen: SV, MA, SO, 
ENG 
IT-nivå: Medel 
Erfarenhet: 20 år 
Årskull: Mellanstadiet 

Lärare 2  
Ämnen: SV, MA, SO, 
ENG 
IT-nivå: Medel 
Erfarenhet: 8 år 
Årskull: Mellanstadiet 

Lärare 3  
Ämnen: Hemkunskap 
IT-nivå: Medel 
Erfarenhet: 35 år 
Årskull: Högstadiet 

Lärare 4  
Ämnen: SV, ENG 
IT-nivå: Hög 
Erfarenhet: 7 år 
Årskull: Högstadiet 

Lärare 5  
Ämnen: SO 
IT-nivå: Hög 
Erfarenhet: 14 år 
Årskull: Högstadiet 

 

Lärare 6  
Ämnen: Kemi, Fysik, 
Bio, MA, Te 
IT-nivå: Medel 
Erfarenhet: 15 år 
Årskull: Högstadiet 

Lärare 7  
Ämnen: Textilslöjd 
IT-nivå: Medel 
Erfarenhet: 20 år 
Årskull: Mellanstadiet 

Lärare 8  
Ämnen: Alla 
IT-nivå: Hög 
Erfarenhet: 18 år 
Årskull: Lågstadiet 

Lärare 9  
Ämnen: Alla 
IT-nivå: Hög + 
Erfarenhet: 15 år 
Årskull: Lågstadiet 

 
Presentationen av våra respondenter i tabellen ovan är i den ordning som vi genomfört 
intervjuer och observationer. Lärare 1, 2 och 7 arbetar på en grundskola i Umeå och vi 
genomförde intervjuer och observationer på plats med dem. Lärare 3-6 arbetar på en skola i 
Skåne och vi genomförde platsintervjuer med dem för att få en uppfattning om eventuella 
skillnader kring administrativt arbete med formativ bedömning. Lärare 8-9 arbetar på en 
skola i Örnsköldsvik. Lärare 8-9 är med i ett pilotprojekt i samarbete med Örnsköldsviks 
kommun som handlar om digitaliserat lärande. Vi valde att genomföra intervju och 
observation med dem och det blev extra intressant för vår studie då de använder sig av iPads 
i klassrummet och i alla sina bedömningar. Varje elev har en iPad som hjälpmedel i 
skolarbetet. 

Vi har identifierat att denna urvalsmetod medför minskad generaliserbarhet vilket 
minskar möjligheten till representation för en hel population. Bryman (2011) nämner att ett 
bekvämlighetsurval är svårt generalisera och sannolikt inte är representativ för en population 
med tanke på att urvalet är strategiskt valt av forskaren. Av praktiska skäl, framförallt i form 
av begränsade resurser, menar vi dock att ett bekvämlighetsurval är fullt tillfredställande för 
vår studie.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

3.3.1 Litteraturstudie 
Vi valde att inledningsvis studera riktlinjer och styrdokument från Skolverket (2014) och den 
nya lärogrundsplanen LGR 11, angående dokumentation och genomförandet av formativ 
bedömning för att få en övergripande bild och ett bättre utgångsläge för utformningen av 
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våra frågor. Denna studie är specifikt inriktad att studera grundskolan och vi har därför 
enbart tagit del av den delen i LGR 11. I LGR 11 finns generella riktlinjer kring formativ 
bedömning beskrivna men även en separat beskrivning som är kopplad till varje 
ämnesinriktning.  

3.3.2 Informantintervjuer 
Våra två informantintervjuer genomfördes i en semistrukturerad intervjuform. Vi valde, som 
det beskrivs i kapitel 2, att genomföra en intervju med en representant från Skolinspektionen 
och en intervju med rektorn för en grundskola. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 
frågescheman som vi utformade baserat på våra initiala dokumentstudier. Intervjun med 
representanten från Skolinspektionen genomfördes med syftet att ta reda på om det fanns 
någon nationell standard för formativ bedömning och hur Skolinspektionen kontrollerade 
den formativa bedömningen på skolorna samt hur vanligt det var med digitala hjälpmedel för 
att underlätta det administrativa arbetet som formativ bedömning innefattar. Syftet med att 
genomföra en informantintervju med en rektor på en grundskola var för att vi ville få bättre 
förståelse för hur formativ bedömning genomförs i praktiken och vilka riktlinjer som man 
följer. Vi ville även undersöka om det fanns några riktlinjer för formativ bedömning och 
administrationen av formativ bedömning från rektor och lärarlagets sida utöver de riktlinjer 
som skolverket instiftat. 

3.3.3 Observationer 
Den typ av observationsstudie som vi genomförde är av typen ostrukturerad observation. 
Bryman (2011) nämner att i en sådan observation observeras respondenten i en specifik miljö 
för att se hur denne agerar och i vårt fall löser en specifik uppgift, nämligen utförandet och 
dokumentationen av formativ bedömning. Observationsformen är icke-deltagande och går ut 
på att skapa en berättande beskrivning över händelseförloppet tillsammans med följdfrågor 
och fältanteckningar (Bryman, 2011). I genomförandet och utformningen av vår 
observationsstudie följde vi Holme & Solvangs (1997) anvisningar kring öppen observation 
och fältanteckningar. Under tiden vi observerade använde vi delvis en diktafon för att spela 
in samtalet mellan oss och respondenten samt skrev ner stickord som vi sedan formulerade 
till fältanteckningar.   

Vi har i vår observationsstudie undersökt hur lärare genomför processen att dokumentera 
formativa bedömningar. Våra observationer har innefattat studier av olika administrativa 
plattformar och hur lärare använder olika funktioner för att genomföra formativ bedömning. 
Vi genomförde även klassrumsbesök. I samband med våra observationer har vi även 
genomfört intervjuer med våra respondenter.  

3.3.4 Intervjuer 
”Intervju är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning” (Bryman, 2011, s 
412).  
Vi valde i vår studie att använda oss av den kvalitativa intervjutekniken semistrukturerad 
intervju. Denna metod ansåg vi passade bäst för vårt ändamål eftersom vi ville undersöka hur 
formativ bedömning genomförs i praktiken utifrån lärares uppfattning om när, var och hur 
det sker. Enligt Bryman (2011) finns det för och nackdelar med att använda sig av 
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strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun 
används då man vill belysa ett specifikt fenomen som besvaras utifrån ett strikt och tydligt 
formulerat frågeschema. Den ostrukturerade intervjuformen används ofta för att kartlägga 
livsöden i samhällsforskning och den är deskriptiv i sin form. Dessa intervjutekniker ansåg vi 
som olämpliga i vår studie vilket gjorde att vi valde den semistrukturerade intervjun. Denna 
intervjuteknik är en kombination av det två ovan nämnda och passade bra till vår studie 
eftersom den bygger på ett frågeschema med öppna frågeställningar, samtidigt som den 
används för att tematisera ett problem. Eftersom dokumentationen och genomförandet av 
formativ bedömning skiljer sig från skola till skola gav denna teknik oss en dynamisk ansats 
där vi kan belysa flera olika aspekter på hur dokumenteringen genomförs, samtidigt som den 
gav oss möjlighet att ställa följdfrågor under tiden vi genomförde intervjuerna (Bryman, 
2011).  

Intervjuerna genomfördes genomgående i grupprum och klassrumsmiljöer. Under de 
intervjuer och observationer som genomfördes i Umeå var vi båda närvarande vilket gjorde 
det enklare att anteckna och ta vara på all information från respondenterna. Oliwer åkte 
sedan ner till Skåne och genomförde intervjuer där medan Niklas transkriberade den data vi 
tidigare samlat in. Under våra intervjuer har vi även tagit del av de rekommendationer som 
Kvale & Brinkmann (2009) presenterar angående att förbereda sig inför intervju. De nämner 
att man bör klä sig på ett neutralt sätt för att skapa tillit med respondenten samt att låta 
denne tala till punkt. Det är även viktigt att genomföra intervjuer i miljöer som respondenten 
känner sig bekväm i. Detta var en av anledningarna till att vi genomförde intervjuer i 
klassrumsmiljöer. Vi ville också, i den mån det gick, genomföra intervjuer på plats i stället för 
på distans eftersom platsbundna intervjuer gav oss möjlighet att läsa av kroppsspråk, olika 
uttryck och andra fenomen som är svårt att notera över exempelvis telefon eller Skype 
(Bryman, 2011). 

3.3.5 Utformning av frågeschema för observationer och intervjuer 
Vi har i vår studie valt att använda oss av samma frågeschema för både de respondenter vi 
intervjuat och de respondenter vi intervjuade och observerade. Utformningen av vårt 
frågeschema är baserat på våra initiala dokumentstudier och informantintervjuerna. Vi valde 
att använda oss av en intervjuguide med frågor som är samlade i kategorier. Denna typ av 
teknik används ofta inom kvalitativ forskning enligt Kvale & Brinkmann (2009). Den bygger 
på att använda en guide som mer eller mindre strukturerar en intervjus förlopp. I vårt fall 
använde vi kategorier för att kunna sortera och rikta våra frågor utifrån vårt 
forskningsproblem. De olika kategorierna presenteras nedan:  
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Kategori 1 – Administrativt 
arbete & formativ bedömning 

 
Denna kategori användes för få 
en översikt av hur, och i vilken 
utsträckning, respondenten 
använder sig av formativ 
bedömning samt hur mycket 
administrativt arbete det 
medför. 

 
 

Kategori 2 – När, var och 
hur gör du formativa 
bedömningar? 

 
Denna kategori användes för 
att ställa frågor kring platser 
och kontexter för 
dokumentation av formativ 
bedömning.  

Kategori 3 – Hjälpmedel & 
digitala hjälpmedel 

 
Denna kategori användes för 
att ställa frågor kring 
respondenternas syn på 
digitala hjälpmedel, i vilken 
utsträckning de använder sig 
av dem samt om det finns 
förbättringsområden.  

 
För den utförliga intervjuguiden se Bilaga (1).  

3.4 Forskningsetiska överväganden 
Vi har i vår studie utgått ifrån de forskningsetiska principerna som presenteras av 
Vetenskapsrådet (2011) och som består av fyra huvudkrav:  
Informationskravet – informera respondenten om vad ett deltagande i studien innebär. 
Vidare informera respondenten om vad informationen kommer att användas till samt att det 
kan offentliggöras.  
Samtyckeskravet – respondenten ska vara medveten om vad den ger sig in på och det ska 
finnas ett samtycke från denne.  
Konfidentialitetskravet – alla uppgifter om medverkande i ett forskningsprojekt ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras säkert.  
Nyttjandekravet - nyttjandekravet innefattar att informera respondenten om att information 
inte kommer nyttjas i ett icke-vetenskapligt syfte och att insamlad data inte kommer 
användas utan den enskilde respondentens medgivande.  
Alla respondenter som deltagit i studien har blivit informerade om dessa krav och vi 
benämner ingen skola eller respondent som deltagit i studien vid namn.  
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3.5 Analysmetod 
Enligt Bryman (2012) är Grounded Theory en metod inom kvalitativ forskning som används 
för att analysera empiriska data med en hypotesgenerande induktiv ansats. GT är 
ursprungligen utformad av Strauss & Corbin (1967) men har på senare år blivit 
omstrukturerad. GT består av tre olika kodningsfaser. Öppen kodning där man initialt 
grupperar och försöker kategorisera data, axial kodning där man försöker hitta ett internt 
samband mellan kategorierna och slutligen selektiv kodning där man försöker identifiera 
kärnvariabler i relation mellan de kategorierna.  

Vi har i vår analys av data bara använt öppen kodning där vi sammanfattade all data i fyra 
kategorier. Vi valde att bortse från de andra två kodningsfaserna då vi ansåg att de fyra 
kategorierna som vi formulerade var tillräckligt tydliga för att kunna sammanställa de data vi 
samlat in. Eftersom många av svaren på de frågor vi ställde i intervjuerna och 
observationerna blev besvarade och upprepade mellan och över olika frågor så använde vi oss 
av färgkoder, där varje kategori tilldelades en färgkod för att lättare belysa relevanta delar i 
våra insamlade data. De fyra kategorierna som vi använde oss av var: 

 
Kategori 1: 
Attityder 

 
 

 

Kategori 2: 
Dokumentation 

 
 
 

Kategori 3:  
Metod 

 
 
 

Kategori 4:  
Hjälpmedel 

 
 
 

Denna kategori 
användes för att 
beskriva lärares 
attityder till formativ 
bedömning, i vilken 
utsträckning de 
genomför formativ 
bedömning i 
praktiken samt 
förutsättningar för 
och svårigheter med 
det. 

Denna kategori 
användes för att 
beskriva i vilken 
kontext och under 
vilken tid som 
dokumentationen av 
den formativa 
bedömningen 
genomförs. 

Denna kategori 
användes för att 
sammanfatta vilka 
medium som den 
formativa 
bedömningen 
dokumenteras i. 

Denna kategori 
användes i analysen 
av data i syfte att 
sammanställa lärares 
uppfattning och 
användning av 
digitala hjälpmedel 
för dokumentation av 
formativ bedömning. 

 

3.6 Metoddiskussion 
Kvalitativ forskning har ofta fått kritik för att inte vara representativ och för att den saknar 
validitet för större grupper i samhället. Den kritiseras också för att vara ostrukturerad i sin 
utformning och att endast beskriva en liten del av den sociala verkligheten enligt Bryman 
(2012). Därför valde vi vår studie att genomföra en triangulering för att öka tillförlitligheten 
och validiteten i vår studie. Triangulering är ett begrepp som används i en studie där man 
valt att tillämpa flera typer av datainsamlingsmetoder för att öka studiens tillförlitlighet. 
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I början på vårt metodkapitel nämnde vi att vi använt oss av ett frågeschema för både 
observationer och intervjuer. Vi fann att intervjuguiden som vi utformade och som användes 
för genomförandet av observationerna och intervjuerna med lärare 1-6 inte gav oss 
tillräckligt utförliga svar på det vi ville undersöka. Vi fann det därför nödvändigt att, baserat 
på undersökningen med lärare 1-6, utforma ett kompletterande frågeschema inför 
observationerna och intervjuerna med lärare 7-9 för att bättre kunna besvara våra 
forskningsfrågor och vårt syfte. För det kompletterande frågeschemat se Bilaga (2). I ett 
försök att styrka den data som vi fick utifrån vårt andra frågeschema som vi använde för 
lärare 7-9, valde vi att kontakta lärare 3-6 för att genomföra kompletterande Skype 
intervjuer. Detta blev i slutändan aldrig av eftersom vi inte fick svar från lärarna och vi är 
medvetna om att de data som vi fick från lärare 7-9 kan vara otillräckliga för att generalisera 
studien.  

Vi märkte också att våra observationer av lärare inte gav oss lika mycket data som vi 
inledningsvis trodde. Under de observationer som vi gjorde i Umeå fann vi att 
dokumentationen av formativa bedömningar inte gjordes direkt i klassrummet. Vi är dock 
medvetna om att vi kan ha valt en dag för observationen då detta inte genomfördes i större 
utsträckning. Det hade varit bättre att genomföra observationer under en längre tidsperiod, 
men vi hade tyvärr ingen möjlighet att genomföra våra observationer på det sättet. Eftersom 
vi genomförde studien på kommunala grundskolor och en friskola kan det finnas skillnader 
mellan hur lärarna på skolorna arbetar som inte är representativa för en hel population. 
Sammanfattningsvis är vi också medvetna om att de svar som vi fått från lärarna kan vara 
anpassade till att svara på våra frågor på ett sätt som tillfredsställer oss och som inte 
beskriver den praktiska verkligheten.   
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4. Lärares praktiska användning av formativ 
bedömning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat från studien. Resultatet presenteras 
utifrån de kategorier som arbetades fram i analysen av vårt material och vi kommer att citera 
och redogöra i en sammanfattande form för vad våra respondenter sagt.   

4.1 Kategori 1: Attityder 
Enligt lärare 1 är en välfungerande plattform och ett bra klassrumsklimat viktigt för den 
formativa bedömningen och det administrativa arbetet. Både lärare 1 & 2 lägger mycket 
arbete på att sammanställa den formativa bedömningen inför utvecklingssamtal. Den 
individuella utvecklingsplanen (IUP) var tänkt att minska dokumentationen för lärare men 
det har inte blivit någon skillnad enligt lärare 2. Enligt lärare 1 & 2 är det viktigt med 
formativ bedömning för att se var eleven är och hur denne presterar för tillfället, samt var 
läraren är i bedömningen. Lärare 2 menar även att det fortfarande handlar om att göra 
mycket summativa tester samt att det går åt mycket tid till att sammanställa dessa inför 
utvecklingssamtal. ”Det handlar ju om att fortfarande göra summativa tester... sen lägger vi 
ju ner otrolig mycket arbete på att sammanställa alla dessa tester inför samtal.” (Lärare 2)  

Lärare 3, 4, 5 & 6 påpekar att bedömning och pedagogisk planering relaterat till formativ 
bedömning är tidskrävande.  Lärare 3 & 6 nämner att formativ bedömning av alla elever blir 
svårt att genomföra tidsmässigt då det är för stora klasser. Lärare 6 menar att denne märker 
av om det tillkommer exempelvis fem elever till en klass vilket påverkar dennes möjlighet till 
att föra konsekventa formativa bedömningar med alla elever. ”Elever i en klass som jag har 
haft tidigare så kan jag ju märka att fem elever mer, då blir det ju mindre tid och mindre 
kanske muntlig formativ bedömning kan man säga då.” (Lärare 6). Lärare 3 påpekar vidare 
att det är viktigt att eleverna själva för anteckningar om sitt kunskapsläge. Lärare 5 & 6 
menar att kraven för dokumentation har ökat sedan införandet av LGR 11. Lärare 5 & 6 
poängterar att den formativa bedömningen är viktig för elevernas kunskapsutveckling. 

 
”Idag så jobbar vi mycket mer på samma sätt genom 7-9. Det vill säga att när det gäller rättning och 
liknande så har det ökat i årskurs 7 på ett helt annat sätt. Tidigare var det kanske lite lugnare i 7an 
men nu ställer du högre krav redan från början i ett försök att få dem att öva på rätt saker direkt.” 
(Lärare 5) 
 

Lärare 7 anser att det inte finns ett behov av att konstant bedöma formativt i ett estetiskt 
praktiskt ämne. Det handlar mer om något man gör omedvetet eller medvetet och är 
situationsberoende samt har stöd i det material som eleverna producerar. En del av det 
formativa menar lärare 7 är att se hur eleven planerar sitt arbete och utför det och hur väl 
eleven följer de olika stegen i slöjdprocessen. Det är den delen som också bedöms formativt. 

Under processens gång får eleven feedback och lärare 7 vill även få med de mjuka värdena 
i bedömningen, exempelvis hur bra eleven är på att hjälpa kamrater och ge konstruktiv 
feedback. 
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Lärare 8 & 9 nämner att det är viktigt att anpassa nivån av den formativa bedömningen till 
vilken ålder och nivå eleven är på samt att det är viktigt med direkt feedback. Det är viktigt 
att jobba med formativ bedömning så att det blir framåtsträvande för eleven, att denne 
känner att den kan bli bättre och att det hela tiden finns sätt att utvecklas på menar lärare 8.  

Det är även viktigt att inte ge skriftlig formativ återkoppling så pass omfattande att den 
blir överväldigande menar lärare 8. Den måste vara hanterbar för eleven och hur pass 
mottaglig en elev är varierar från fall till fall.  

4.2 Kategori 2: Dokumentation 
Lärare 1, 2, 3 försöker oftast genomföra formativ återkoppling under och efter en lektion. 
Lärare 1 nämner att denne under redovisningar dokumenterar sin formativa bedömning 
genom kommentarer i en bok. Dokumentationen sker även under lektionstid när eleverna 
inte är i behov av hjälp och lärare 1 dokumenterar helst via skolans lärplattform Schoolsoft. 
Lärare 2 påpekar att denne inte vill arbeta helger och försöker i den mån det går att 
genomföra formativ återkoppling på arbetstid. Dokumenteringen av formativ bedömning kan 
ske i klassrummet beroende på vilken typ av uppgift som ska bedömas. Exempelvis om det 
genomförs ett läxförhör i slutet på en lektion så kryssar lärare 2 i på ett papper kring 
huruvida eleverna kan uppgiften, om något behöver tränas på osv. Dokumentation sker dock 
ofta när denne har kommit till arbetsrummet.  

Lärare 3 undervisar i ett praktiskt estetiskt ämne (hemkunskap) och genomför oftast 
dokumentationen av formativ bedömning efter lektionen. Elevernas prestationer observeras 
direkt i handling och ibland kan även formativa bedömningar ske under lektionen i form av 
enklare anteckningar (på papper).”Jag dokumenterar i form av enklare anteckningar under 
tiden eleverna arbetar och sedan så skriver jag alltid ner lite efter.” (Lärare 3). All 
dokumentation av formativ bedömning sker i undervisningssalen och efter varje lektion där 
eleverna ibland får utvärdera varandra som en del av den formativa bedömningen.  

Lärare 4, 5 & 6 genomför oftast dokumentation av formativ bedömning hemifrån. Lärare 4 
nämner att det är svårt att genomföra dokumentation direkt efter en lektion på grund av 
tidsbrist samt att det är trångt att hålla till i arbetsrummet. Dokumentering sker oftast efter 
lektionen och hemifrån samtidigt som det görs anteckningar på vissa moment under 
lektionstid. Lärare 5 genomför i normalfallet dokumentation främst hemifrån med 
motiveringen att man får sitta i lugn och ro, där man inte ständigt är tillgänglig och kan bli 
avbruten.  

 
”O: Upplever du då att du är begränsad i var, när och hur du kan genomföra den formativa 
bedömningen? 
Lärare 5: Ja till viss del kan man väl säga. Det är ju enklare att genomföra när man kan sitta i lugn 
och ro. Så att det är ju klart att det finns en viss begränsning.” 
 

Enligt lärare 5 förmedlas även formativ bedömning genom samtal med eleven enskilt när 
denne lämnat in en uppgift eller ett prov som blivit rättat. Ibland om eleven sökt upp läraren 
för feedback på ett skriftligt arbete så kan den formativa bedömningen ges muntligt i form av 
en snabb genomläsning och feedback. Dokumentationen av formativ bedömning sker enligt 
lärare 6 i form av skriftliga kommentarer i rättningen av prov hemma. Det kan dock ske efter 
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lektioner men några gånger per dag sker dokumentation av formativ bedömning. Vid ett 
muntligt förhör anser lärare 6 att det är viktigt att föra anteckningar i realtid. 

Lärare 7 poängterar att det från början handlar om att lära känna varandra och 
dokumenterar därför inte formativt inledningsvis, i alla fall när det gäller de lägre stadierna i 
grundskolan. Lärare 7 dokumenterar helst inte den formativa bedömningen under 
lektionstid. Istället bedöms elevens arbetsprocess med en produkt i efterhand när lärare 7 
har slutprodukten i sin hand. Vad lärare 7 menar är att det blir lättare för denne att 
dokumentera hur en elev har arbetat med en produkt när denna produkt är klar och 
använder då minnet för att komma ihåg hur det gått för eleven. 

Enligt lärare 8 & 9 är det är viktigt att kunna ge feedback så fort som möjligt för att de 
skall få effekt. Det kan ske under och efter lektionen samt även i samtal med eleven. 
Feedback och dokumentation bör ske så fort som möjligt exempelvis på någon rast eller på 
kvällen nämner lärare 8 & 9. ”Det är ju ingen mening om de har skrivit en text, jobbat och 
slitit med den i två veckors tid också ska det ta lika lång tid innan de får bedömningen.” 
(Lärare 9). Det är ju viktigt att eleven får reda på rätt information i rätt tid så att denne kan 
utvecklas i sin kunskapsprocess menar lärare 8 & 9. 

4.3 Kategori 3: Metod 
Lärare 1 & 2 dokumenterar delvis formativt via läroplattformen Schoolsoft i något som heter 
elevkortet. Där gör lärare 1 egna noteringar om elever som inte är synliga för elever, samt 
kommentarer om eleverna som deras föräldrar kan se. På elevkortet kan eleven också läsa 
vad den behöver jobba lite extra med och om det finns några särskilda uppgifter den kan 
göra. Det ges även stöd till elever med svårigheter i olika ämnen på detta sätt. Lärare 2 
dokumenterar den formativa bedömningen som minnesanteckningar i datorn och ibland i 
sin kalender. Vid vissa tillfällen väljer lärare 2 att skriva ut en klasslista gjord i tabeller där 
anteckningar kan föras om eleverna. Lärare 2 använder elevkortet för att dokumentera och 
kommentera elevernas kunskapsutveckling. Schoolsoft är i större utsträckning mer 
summativt inriktat än formativt men det som blir formativt är det som jag skriver ner i 
kommentarer poängterar lärare 2. ”Ibland blir det minnesanteckningar i datorn i löptext och 
ibland blir det i min kalender. Det låter gammaldags men så är det ju.”(Lärare 2)  

Enligt lärare 3 sker en del av dokumentationen med hjälp av nya mallar för formativ 
bedömning som Skolverket presenterat i år. Mallarna är nya för i år i ämnet hemkunskap 
uppger lärare 3 och det medföljer en film om vad läraren bör kontrollera och dokumentera. 
Lärare 3 dokumenterar oftast formativ bedömning via anteckningar under lektioner och 
digitalt hemifrån med hjälp av egna matriser med tillhörande kommentarer som sedan också 
förmedlas till eleven. Det kan också ske i skriftligt form som handskrivna kommentarer vid 
rättning av uppgifter eller prov. Den dokumenterade formativa bedömningen ges oftast till 
eleverna vid ett avslutat arbetsområde och är framåtsyftande samt en del av den individuella 
utvecklingsplanen för varje elev.  

Lärare 5 dokumenterar främst den formativa bedömningen digitalt utifrån egna 
utformade mallar via klasslistor med hjälp av verktyg som Excel och Word. Lärare 6 skapar 
sina egna matriser för den formativa bedömningen. Tidigare använde lärare 6 färdiga 
matriser från läroplattformen men idag utformar lärarlaget egna matriser och tar också 
beslut om vilken matris som ska användas för formativ bedömning och dess dokumentation. 
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Det är viktigt att använda matriser för att lätt kunna synliggöra, följa och redogöra för 
elevens kunskapsutveckling menar lärare 6. 

Lärare 7 samlar in slutprodukten och bedömer den igenom att granska den och anteckna 
på ett papper. Sedan samlar denne den formativa dokumentationen i form av papperslappar i 
en plastficka som sedan sammanställs i en handskriven tabell. Det är processen som bedöms 
inte hur fin slutprodukten är. Lärare 7 uppger att hennes kollega är väldigt strukturerad och 
antecknar allt i datorn vilket lärare 7 upplever som krångligt och föredrar själv oftast penna 
och papper. Lärare 7 gör noteringar utifrån klasslistan och markerar den formativa 
bedömningen med olika färger i tabeller.  

Lärare 8 & 9 uppger de använder matriser för att dokumentera formativ bedömning. 
Matriserna skrivs i pappersformat och fungerar bra då både eleven och läraren kan fylla i den 
nämner lärare 8. Lärare 9 påpekar att man idag mest använder sig av Google Drive där elever 
laddar upp texter som läraren sedan kan rätta. Lärare 9 förtydligar att man inte blandat in 
några matriser där men att det är ett mål att kunna göra det i framtiden. Lärare 8 nämner 
även att man läser in kommentarer och genomför den formativa återkopplingen muntligt. 
Det finns inget direkt behov av att dokumentera detta vidare i text poängterar lärare 8.  

4.4 Kategori 4: Hjälpmedel 
Lärare 1 upplever inga direkta begränsningar med sitt digitala hjälpmedel för formativ 
bedömning. Det går att få en helhetsbild med hjälp av plattformen Schoolsoft, där föräldrar 
och elever kan gå in och titta. Lärare 1 poängterar att det är viktigt med lugn och ro i klassen 
för att genomföra formativ bedömning. Då det oftast är lugn och ro i lärare 1s klasser har 
denne möjlighet att med hjälp av den bärbara datorn i klassrummet dokumentera hur det går 
för eleverna, vad de behöver träna mer på och så vidare i Schoolsoft. Lärare 1 & 2 nämner att 
de inte har någon mobil plattformsvariant av Schoolsoft men nämner att det skulle kunna 
vara en bra idé att exempelvis använda en applikation i en surfplatta. En applikation för 
mobilen är uteslutet för lärare 2 då denne inte har någon arbetsmobil och inte vill använda 
sin privata i jobbet. Denne anser också att det skulle störa i det dagliga arbetet i största 
allmänhet.  

Lärare 2 nämner att det idag inte finns det många hjälpmedel för formativ bedömning. 
Ibland har denne använt sig av mini-whiteboards och handuppräckning i klassrummet för att 
kontrollera var eleven är i sin kunskapsutveckling. Lärare 2 uppger att den plattform som de 
använder, Schoolsoft, är jättebra. Det finns ett kommentarsfält om man vill skriva lite extra 
om eleven som är kontinuerligt tillgänglig för eleven och dennes föräldrar. På lärare 2s 
arbetsplats är eleverna utrustade med iPads som de kan använda till att läsa böcker på 
hemma. Lärare 2 hade dock önskat att det gick att använda dessa mer i skolsammanhang för 
att exempelvis förmedla formativ bedömning och även att data från elever kan synkas till 
dennes konto för bedömning och återkoppling.  

Lärare 3, 4, 5, & 6 nämner att 1-1 lösningar inte alltid är standard på skolorna idag vilket 
är en brist. Lärarna nämner också att deras nuvarande systemlösning EdWise är krångligt 
och saknar funktionalitet för att på ett bra sätt presentera ett helhetsintryck av elevernas 
kunskapsutveckling. Lärare 3 poängterar att det hade varit bra om alla elever hade haft en 
dator. ”Ja alltså det är klart, hade man kanske kunnat arbeta mer över datorn och skriva ner 
allting, att man har allting, att alla hade varsin dator till exempel så hade det blivit mycket 
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enklare egentligen...” (Lärare 3). Lärare 3 nämner att ökad tillgång till datorer för eleverna 
gör det enklare för denne att digitalt föra bedömningsmatriser på sin pedagogiska planering, 
som eleverna sedan kan se. Lärare 3 anser även att det finns ett behov av en mobil 
systemlösning för att underlätta hennes arbete. 

 
”O: Anser du att det finns ett behov av en mobil IT-lösning? 
 
Lärare 3: Ja kanske det… Det är ju visst… det har jag ju inte tänkt på, men visst. Det är klart att det 
hade kunnat… för den här pappersexercisen är ju jätte jobbig du ser hur jag drar med mig hela 
tiden. Eftersom jag då är på två ställen, dels i den här lokalen och dels nere på mitt arbetsrum så får 
jag hela tiden dra emellan, så visst.” 
 

Lärare 4 nämner att många föräldrar och elever har tröttnat på att gå in kolla i EdWise då det 
är väldigt många knapptryck för att komma åt den information man vill ha. Lärare 4 nämner 
att skolan haft en överenskommelse att alla pedagogiska planeringar ska läggas upp i EdWise 
men att det idag är runt 30 % av dennes kollegor som gör det. Många väljer istället att lämna 
dokumentation i handen till eleven vilket gör att föräldrar får svårare att följa elevers 
kunskapsutveckling menar lärare 4.  

 
”O: Har du någon aning om varför det blivit så? 

 
Lärare 4: Det är inte kompatibelt med alla operativsystem… det finns väldigt mycket buggar i 
programmet. Mitt exempel på det är, i Svenska gör jag kanske fyra arbetsområden per termin och 
så har jag ju då tre klasser i Svenska och tre klasser i engelska, varje klass består av minst tjugo 
elever, så tre klasser i Svenska a’ la tjugo elever det är sextio elever, fyra arbetsområden behöver 
också planeringen a’ la sextio elever. Då är vi uppe i 240. Att sedan skriva formativ bedömning tar 
kanske en timma per elev så är vi upp i 240 bara där. På ett arbetsområde eller på en termin.” 
 

Lärare 5 nämner att de mallar som denne använde sig i EdWise för att dokumentera 
omdömen gjordes om och försvann, vilket inneburit att det idag skrivs mer på papper. Lärare 
5 nämner att en systemlösning för formativ bedömning måste vara utformad så att den är 
tidseffektiv för läraren. ”Det är något som, om man tittar på det administrativa som känns 
rätt så tråkigt (…), (…) att tekniken inte funkar så tar det administrativa arbetet längre tid. 
Funktioner som inte finns som borde finnas.” (Lärare 5) 

Lärare 6 efterlyser en digital lösning som är ”levande” och som inte låser dokument. 
Samma lärare ser gärna att det blir mindre hantering av papper och att det mesta 
digitaliseras och samlas i mappar i en systemlösning. Exempelvis blir det då enklare att 
navigera och strukturera med olika färger för kunskapskraven där eleven kan plocka fram det 
och se vart den är i kunskapsprocessen nämner lärare 6. ”Så hade man haft ett dokument 
där, eller man får ha en plattform eller något som gjorde att man kunde behålla det lite mer 
levande, så hade det varit bättre.” (Lärare 6) 

Lärare 7 anser att den nuvarande systemlösningen, Schoolsoft, inte underlättar för denne i 
sin formativa återkoppling. Det blir väldigt mycket klippa och klistra vilket gör det 
ineffektivt. Lärare 7 menar vidare att ibland är det enklast att lägga upp allt i pappersform 
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framför sig vid sammanställningen av den formativa bedömningen inför utvecklingssamtal. 
Samma lärare efterfrågar en funktion i en systemlösning i form av ett verktyg för att göra en 
portfolio för eleven som sedan kan användas för formativ bedömning. Man skall även kunna 
ta del av informationen från föregående år och det ska finnas en funktion för att föra vidare 
den insamlade informationen för att följa elevens utveckling. Verktyget måste också vara 
flexibelt menar lärare 7, men påpekar även att allt inte behöver vara digitaliserat.   

Lärare 8 & 9 menar att det är viktigt att utveckla ett verktyg som fungerar bra för både 
elever och lärare. Lärare 8 & 9 har valt att använda egna verktyg för att hantera den 
formativa bedömningen. ”Eftersom att Unikum inte fanns när vi började så har vi ju skapat 
vår egen värld med våra egna matriser.” (Lärare 8). Lärare 8 & 9 ger formativ feedback direkt 
efter att en elev skrivit en text eller gjort en film genom att så fort som möjligt granska 
materialet som är uppladdat i elevens portfolio på Google Drive.  

Lärare 9 uppger dock att Google Drive inte alltid fungerar då det oftast är många som är 
inne och exempelvis skriver i samma dokument, det har krånglat menar denne. Samma 
lärare nämner också att eleverna ibland glömmer sina e-post lösenord vilket brukar innebära 
strul. Lärare 8 instämmer och önskar en funktion som ökar möjligheten till att göra lite som 
man vill och med mindre begränsning. Lärare 8 menar att det ska finnas ett lösenord som 
fungerar på alla plattformar, denne menar också att det är oerhört viktigt att kunna dela 
saker mellan varandra. ”Viktigast tror jag ändå är att dela, (…) fram och tillbaka och sådana 
saker.” (Lärare 8) 
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5. Skillnader i lärares dokumentation av formativ 
bedömning 
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat utifrån de fyra nyckelstrategier för 
formativ bedömning som presenteras i Cauley & McMillan (2010) samt diskutera 
utformningen av ett lämpligt teknikstöd. Slutligen kommer vi föra en diskussion kring 
huruvida vårt syfte och forskningsfrågor med denna studie blivit besvarade. 

5.1 Nyckelstrategier för formativ bedömning: Hur utformar 
man rätt teknikstöd? 
Som vi redogjorde för inledningsvis så presenterar Cauley & McMillan (2010) fyra 
nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning. Dessa var: 

 
”1. Frequent, ongoing assessment allows both for finetuning of instruction and student focus on 
progress.  
2. Immediate assessment helps ensure meaningful feed- back.  
3. Specific, rather than global, assessments allow students to see concretely how they can improve.  
4. Formative assessment is consistent with recent contructivist theories of learning and 
motivation.” 
(Cauley & McMillan, 2010, s 2) 

 
Många av lärarna som deltog i vår studie uppger att formativ bedömning är viktigt för elevers 
kunskapsutveckling och har en allmän positiv inställning till det. Samtidigt visar vår studie 
på att det praktiska genomförandet av formativ bedömning skiljer sig åt mellan lärare, 
årskull och ämne. Många lärare i vår studie poängterar att LGR 11 och IUP har ökat lärares 
krav på dokumentation än minskat det. ”Det handlar ju om att fortfarande göra summativa 
tester... sen lägger vi ju ner otrolig mycket arbete på att sammanställa alla dessa tester inför 
samtal.” (Lärare 2). Lärare 5 & 6 nämner att det är mycket arbete med formativ bedömning 
och att det ibland blir tidsbrist samt svårt att genomföra konsekvent. I direkt jämförelse med 
nyckelstrategi 1 & 2 visar den praktiska verkligheten på hur olika faktorer påverkar lärares 
möjlighet till formativ bedömning. I en utopi hade det varit enkelt att säga att en 
tekniklösning bör utformas utifrån ovanstående nyckelstrategier, men vår studie visar tydliga 
skillnader mellan lärare när det gäller dokumentation, i vilket medium det sker och i vilken 
utsträckning man konsekvent använder sig av formativ bedömning. Thompson & Wiliam 
(2007) förtydligar detta då de nämner att det är svårt att skapa en ”one-size fits all” för 
formativ bedömning eftersom det skiljer sig mellan lärare när och hur de väljer att 
genomföra formativ bedömning. Vår studie visar att det sker en blandad användning av 
teknikstöd och andra hjälpmedel i form av pappersmatriser, tabeller och klasslistor. 
Noteringar på papper under lektionstid genomförs av de flesta lärare men främst av lärare 
1,3 & 7. Lärare 7 är av åsikten att allt inte behöver vara digitalt vilket visar på att efterfrågan 
kring ett teknikstöd inte alltid är självklart.  

Alla lärare som deltagit i vår studie har idag möjlighet att använda sig av ett teknikstöd för 
formativ bedömning, men intervjuerna visar på blandade uppfattningar om dem. Lärare 1-2  
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använder plattformen Schoolsoft och är nöjd med hur den är utformad och hur den uppfyller 
deras behov, speciellt funktionen Elevkortet. Lärare 7 använder även Schoolsoft men är av en 
annan åsikt. Lärare 7 anser att det blir väldigt mycket klippa och klistra vilket gör 
plattformen ineffektiv och väljer hellre att föra anteckningar på papper.  

Lärare 3, 4, 5, & 6 använder plattformen EdWise och deras allmänna intryck av 
plattformen är att den är krånglig och svårhanterlig. Lärare 4 nämner att EdWise inte är 
kompatibelt med alla operativsystem och att dokumentation i systemet innefattar många 
arbetstimmar per termin och elev. Som vi redogjort för blir utformningen av det rätta 
teknikstödet för att underlätta dokumentation av formativ bedömning svårt att genomföra i 
praktiken då den praktiska verkligheten aldrig är perfekt. Det som fungerar för en lärare är 
för en annan problematiskt. Som Mårell- Olsson (2012) och vår informant från 
Skolinspektionen redogjort för är det viktigt att framförallt läraren blir mer delaktig i 
utvecklandet av teknikstöd i skolan. Vi har i vår studie inte hittat den perfekta lösningen på 
ett teknikstöd men lärare 8 & 9 som deltar i ett iPad projekt med sin klass kanske är något på 
spåren. Lärare 8 & 9 använder för tillfället inget officiellt teknikstöd för formativ bedömning 
men har istället utvecklat en blogg som de driver och använder tillsammans med Google 
Drive. När eleverna utför exempelvis en redovisning med sin iPad eller skriver en text kan 
den sedan laddas upp av eleven på Google Drive där lärarna har möjlighet att snabbt 
återkoppla på den. I likhet med nyckelstrategi 2 för formativ bedömning ger detta eleven en 
möjlighet att snabbt få återkoppling på sitt arbete. ”Det är ju ingen mening om det har skrivit 
en text, jobbat och slitit med den i två veckors tid också ska det ta lika lång tid innan de får 
bedömningen.” (Lärare 9). 

5.2 Forskningsfråga 1: När och i vilket medium sker 
dokumentationen av formativa bedömningar? 
Vår utgångshypotes var att rätt teknikstöd kan underlätta det administrativa arbetet som 
medföljer formativ bedömning. För att ta reda på hur en sådan systemlösning bör utformas 
var det av vikt för oss att ta reda på när, och i vilket medium lärare genomför 
administrationen av formativ bedömning. Data från studien visar att det är problematiskt att 
ge ett generellt svar angående när och i vilket medium lärare genomför administration och 
dokumentation av formativ bedömning. Våra resultat visar att lärares arbete med 
dokumentation av formativ bedömning sker i olika medium och vid olika tillfällen och de har 
olika strategier för att genomföra formativ bedömning, där en del exempelvis tar hjälp av 
varandra och för en dialog kring formativ bedömning. ”Hjälpmedel alltså vi kan ju till viss del 
ta hjälp av varandra, så om man skulle se det som ett hjälpmedel alltså i och med att man 
jobbar i team tillsammans […].” (Lärare 6). Det medium som formativ bedömning 
dokumenteras i varierar mellan allt ifrån pappersform till egenhändigt tillverkade digitala 
matriser med hjälp av Word och Excel, till att använda en färdig mall i ett teknikstöd som 
exempelvis Schoolsoft. När dokumentationen av formativ bedömning sker varierar också där 
vissa lärare föredrar att dokumentera så mycket som möjligt under lektionstid och andra 
lärare väljer att göra detta hemma i lugn och ro, lärare 5 nämner exempelvis: 
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”Det finns klart brister i att det inte är så lätt att få sitta ostört vilket man nu behöver när 
man ska och koncentrera sig. Det går, men du är ju här och du är tillgänglig för eleverna, 
du blir mycket avbruten och därför så tar det längre tid och det blir svårare. Till viss del 
gör man det, men framförallt så sker det hemma.” (Lärare 5) 

 
Resultatet från vår studie visar också att det är långt ifrån alla som enbart använder sig av 
tekniklösningar för formativ bedömning. Lärare 5 & 4 uppger exempelvis att de teknikstöd de 
har tillgång till inte är tidseffektivt och har en mängd brister.  

 
”Ja, det beror ju på att det är så trögt system att, det inte är kompatibelt med alla 
operativsystem, att det finns väldigt mycket buggar i programmet att det är tio klick innan 
du kommer fram till dit du ska.” (Lärare 4) 
 

Ett exakt svar på när och i vilket medium administration av formativ bedömning sker går 
med andra ord inte att ge då detta skiljer sig åt från lärare till lärare i praktiken. De riktlinjer 
som ges ifrån Skolverket ger även läraren rätten att utöva den formativa bedömningen på det 
sätt som denne finner lämpligast. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att den 
formativa bedömningen dokumenteras på olika sätt vilket också stödjs av de svar vi fick ifrån 
våra informantintervjuer där de uppgav att det står läraren fritt att själv avgöra hur den 
väljer att genomföra den formativa bedömningen. Samtliga lärare vi har intervjuat är positivt 
inställda till formativ bedömning men anser att det är en tidskrävande process. 

 
”Ja, jag upplever att det är väldigt tidskrävande sen så upplever jag det väldigt positivt 
alltså jag gillar den formativa bedömningen och jag tycker väldigt mycket om att sitta och 
skriva framåtsyftande vad det är eleverna skall jobba vidare med för att blir bättre för att 
utvecklas.” (Lärare 4)  

5.3 Forskningsfråga 2: Vilka funktionaliteter i ett teknikstöd 
ser lärare som önskvärda i deras dagliga arbete med formativ 
bedömning? 
Lärarnas åsikter kring vilka funktionaliteter som är önskvärda i ett teknikstöd för formativa 
bedömningar skiljer sig åt och tycks vara svåra för dem att definiera. Men vi har lyckats 
identifiera tre övergripande begrepp som några lärare ser som viktiga i utformningen av ett 
teknikstöd för formativ bedömning. Teknikstödet ska innehålla en ”helhetsbild”, vara 
”levande” och ”tidseffektiv”. Lärare 6 ser helst att en tekniklösning ska vara ”levande” med 
dokument som inte är låsta och som kan uppdateras fram till det att de ska bli presenterade 
vid utvecklingssamtal. ”Så hade man haft ett dokument där eller man får ha en plattform 
eller något som gjorde att man kunde behålla det lite mer levande så hade det varit bättre.” 
(Lärare 6). Som vi nämnde i inledningen på diskussionen ansåg även lärare 8 & 9 att det är 
viktigt att kunna dela dokument fram och tillbaka mellan lärare och elev, vilket går in under 
begreppet ”levande”. Lärare 5 efterlyser att det saknas funktioner i det nuvarande 
teknikstödet EdWise för att få en ”helhetsbild” över hur elever ligger till i förhållande till 
kunskapskraven, som lärare 1 & 2 uppger finns i deras plattform Schoolsoft. Som vi 
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redogjorde för i resultatet så ansåg lärare 4 att EdWise plattformen var ”tidsineffektiv” 
eftersom den är svårnavigerad och innebär mycket tid per elev och formativ återkoppling.  

De tre övergripande begrepp som vi identifierade i vårt resultat bekräftar, som vi nämnde 
i inledningen av diskussionen, det svåra med att utveckla den rätta tekniklösningen för 
dokumentation av formativ bedömning. Faktorer som erfarenhet av att lära ut, hur man valt 
bygga sina matriser och modeller på bedömning, samt andra faktorer som IT-kunskaper, 
påverkar sannolikt hur lärare upplever sitt bedömningsarbete med hjälp av teknikstöd.  
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6. Rätt teknikstöd – för vem? 
Subramanyam, Weisstein & Krishnan (2010) argumenterar för att användarmedverkan är av 
stor vikt i mjukvaruutveckling. Subramanyam et al (2010) nämner att en nyligen 
offentliggjord studie om IT-projekt visar att endast 34 % av IT-projekt anses vara lyckade, 
där anledningen till att de misslyckas är på grund av att de saknas tillräckligt med 
användarmedverkan i projekt. Författarna menar därför att det är viktigt att involvera 
användare i systemutveckling för att säkerhetsställa att systemet gör det som eftersöks av 
kunden. Avison & Fitzgerald (2006) presenterar en liknande argumentation kring 
användarmedverkan och nämner att om användare blir mer delaktiga i analysen, designen 
och implementationen av ett system, som är relevant för deras arbete, är chansen större att 
slutsystemet används fullt ut av kunden. Som vi redogjorde för tidigare i diskussionen visar 
Mårell-Olsson (2012) i sin avhandling, i likhet med det som Subramanyam et al (2010) och 
Avison & Fitzgerald (2006) argumenterar för, att läraren måste blir mer delaktig i 
utvecklingsprocessen av teknikstöd i skolan för att stödet ska göra rätt saker. Vårt resultat 
visar dock på ett annat perspektiv. I motsats till diskussionen om användarmedverkan i 
systemutveckling visar vår studie att även om lärare skulle bli mer delaktiga i 
utvecklingsprocessen av ett teknikstöd för formativ bedömning, är det inte säkert att ett 
sådant teknikstöd blir användbart för alla lärare då de jobbar olika sätt.  

I vår analys av resultatet kan vi konstatera att i brist på tydliga riktlinjer och ett lämpligt 
IT-stöd utvecklar lärare egna metoder och strategier för att dokumentera formativa 
bedömningar. Detta kan delvis bero på att riktlinjerna för formativ bedömning (se inledning) 
från Skolverket är krångligt formulerade, vilket lärare 1 uppger då denne menar att de är 
svåra att tolka speciellt för vårdnadshavare och elev. Utvecklar man ett teknikstöd för 
formativ bedömning utifrån lärares egna sätt att jobba hur gör man då för att få alla andra 
lärare att jobba på samma sätt och använda teknikstödet? Ska man tvinga dem att ändra på 
sina rutiner eller ska man försöka övertyga dem om att teknikstödet kan underlätta deras 
arbete?  

Som vi argumenterar för i vår diskussion med hjälp av Cauley & McMillans (2010) 
nyckelstrategier skulle dokumentationen av formativ bedömning kunna genomföras mycket 
mer konsekvent och effektivare om alla lärare kunde arbeta på samma sätt. Utvecklingen av 
ett teknikstöd skulle då bli mycket enklare att genomföra.  Som vi nämnde i diskussionen 
fann vi tre begrepp, ”tidseffektivt, ”levande” och ”helhetsbild”, som lärare eftersöker i 
utformningen av ett teknikstöd för dokumentation av formativ bedömning. Dessa begrepp är 
svåra att utveckla till tekniska termer vilket kanske visar att vissa lärare saknar tydlig 
uppfattning av vilka funktioner som är önskvärda i en tekniklösning. Det är även tydligt att 
vissa lärare i stor uträckning använder sig papper och penna för dokumentation trots att de 
är ganska nöjda med det teknikstöd som finns tillgängligt. En möjlig orsak till detta kan vara 
att det finns en stark kultur och tradition i skolvärlden som bygger på att föra anteckningar 
och återkopplingar till elever muntligt samt via skrift, för att det alltid varit så. Kanske 
behövs det, som Mårell-Olsson (2012) nämner, mer kompetensutveckling för lärare när det 
gäller teknikstöd i skolan och hur dessa ska användas på rätt sätt. Kompetensutveckling 
kanske kan öka lärares möjlighet till att påverka utvecklingen av ett teknikstöd.  
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Vidare kan vi konstatera att utvecklingen av ett teknikstöd som fungerar för alla lärare och 
alla ämnen blir problematiskt. I de data som vi samlat in i vår studie kan vi se att de flesta 
lärare använder sig av matriser och klasstabeller. En tänkbar lösning på ett teknikstöd hade 
därför varit att utveckla en applikation till exempelvis en surfplatta som innehåller 
funktioner likt matriser och klasstabeller. Vi vill dock poängtera att en mobil tekniklösning 
kanske inte kommer att användas i en applikation för smartphones då det visat sig i studien 
att vissa lärare ser det som ett hinder i sitt dagliga arbete samt att lärare normalt inte har 
mobiler som arbetsgivaren tillhandahåller.  

Som lärare 3, 4, 5 & 6 nämner är deras nuvarande lärplattform EdWise svårnavigerad och 
innefattar många knapptryck för att komma dit man vill, vilket varken elev, förälder eller 
lärare uppskattar. Därför bör ett teknikstöd vara enkelt och lättnavigerat. Förslagsvis hade 
det kanske varit bra med olika nivåer (eller vyer) på användargränssnittet i EdWise där en 
version är lite enklare och tydligare för elever och föräldrar, samt en version där lärare kan 
arbeta i. Enligt lärare som deltagit i vår studie är det viktigt att kunna dela och synkronisera 
data mellan elever, lärare, föräldrar. Detta visar även att ett teknikstöd bör utvecklas till att 
vara plattformsoberoende och med möjlighet till molnlagring. Som lärare 8 & 9 poängterade 
finns det dock säkerhetsaspekter att tänka på som exempelvis PUL (Personuppgiftslagen) 
som kan påverka möjligheten till att använda virtuell lagring. Samtidigt vill vi förtydliga det 
vi skrev tidigare om att det finns skillnader i lärares IT-kompetens och i vilken utsträckning 
de är vana att använda tekniska lösningar. Vi kan se att lärare 8 & 9 är långt fram i 
användandet av tekniska lösningar i sin undervisning och då inte bara gällande formativ 
bedömning. Det kan vara bra att studera närmare deras sätt att arbeta med iPads, Google 
Drive och bloggar på när man utvecklar ett teknikstöd. Vad som framförallt fungerar bra med 
deras metoder är möjligheten för föräldrar att på ett enkelt sätt kunna följa elevernas 
kunskapsutveckling i realtid i den blogg de driver. Många, exempelvis lärare och föräldrar, är 
idag vana vid att läsa bloggar. Kan man utifrån dessa förutsättningar utveckla ett teknikstöd 
som bygger på enkelhet, tillgänglighet och framförallt lärarens egen möjlighet att påverka 
och utveckla tekniken, kan det finnas större chans att tekniklösningen används i större 
utsträckning av andra lärare.  

Vår slutsats är dock att eftersom lärare genomför dokumentation av formativ bedömning 
på olika sätt och med olika metoder blir det i praktiken omöjligt att utveckla ett teknikstöd 
som alla lärare finner tillfredsställande. Som vi redogjorde för i diskussionen och som 
Thompson & Wiliam (2007) menar finns det ingen ”one-size fits all” lösning för hur lärare 
ska genomföra formativa bedömningar i praktiken och därmed gäller detsamma för ett 
teknikstöd. Vi vill avsluta med att understryka att det krävs ytterligare studier av lärares 
praktiska arbete med dokumentation av formativa bedömningar för att förstå hur ett 
teknikstöd ska utvecklas för att göra dokumentationen enklare och effektivare för lärare, 
elever och föräldrar.  

 
Många lärare som deltagit i denna studie har uttryckt att riktlinjerna för formativ 

bedömning från Skolverket är otydligt formulerade. Hade dessa riktlinjer omformulerats till 
krav istället för riktlinjer hade det varit mycket enklare att utveckla ett teknikstöd för 
formativ bedömning. Finns det en gemensam mall på hur lärare ska arbete med och 
dokumentera formativ bedömning, likt de nyckelstrategier som Cauley & McMillan (2010) 
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presenterar, blir det enklare att involvera lärare i utvecklingsprocessen. Förhoppningsvis 
leder det till ett teknikstöd som gör vad som efterfrågas av läraren.  



 

33 

Referenser 
Avison, D., & Fitzgerald, G. (2006). information systems development: methodologies, 

 techniques & tools (4th uppl.). Berkshire, UK: MacGraw-Hill Education. 
Black , P., & Wiliam , D. (1998). Assessment and Classroom Learning. Assessment in  

Education , 5 (1), ss. 7-74.  
Black , P., & Wiliam , D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educ Asse  

Eval Acc , 21 (1), ss. 5-31. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:3 uppl.). Malmö: Liber AB. 
Cauley , K., & McMillan, J. (den 08 07 2010). Formative Assessment Techniques to Support  

Student Motivation and Achievement . Taylor & Francis Online , 83 (1), ss. 1-6. 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.). Lund:  

Studentlitteratur AB.  
Lozic, V. (den 18 09 2013). www.skolverket.se. Hämtat från Skolverket:  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-
larande/iup-en-utmaning-for-lararen-1.206819 den 09 04 2014  

Mårell-Olsson, E. (2012). Att göra lärandet synligt? Individuella utvecklingsplaner och  
digital dokumentation. Umeå: Umeå universitet, institutionen för tillämpad 
utbildningsvetenskap. 

Nationalencyklopedin. (den 02 04 2014). Kunskapsbedömning. Hämtat från  
Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/kunskapsbedömning den 02 04 2014  

Sach , E. (den 12 07 2011). Teachers and testing: an investigation into teachers’ perceptions of  
formative assessment. Educational Studies , 38 (3), ss. 261-276. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
Stockholm: Edita. 

Skolverket. (den 02 04 2014). Skolverket.se. Hämtat från www.skolverket.se:  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/
formativ-bedomning-1.100681 den 02 04 2014  

Solvang, B. K., & Holme, I. M. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa  
metoder (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Subramanyam , R., Weisstein , F., & Krishnan , M. (03 2010). User Participation in Software  
Development Projects . Communications of the ACM , 53 (3), ss. 137-141 . 

Thompson , M., & Wiliam , D. (2007). Tight but Loose: A Conceptual Framework  
for Scaling Up School Reforms. American Educational Research Association , 9 
(13), ss. 1-56. 

Vetenskapsrådet. (den 27 08 2013). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
Samhällsvetenskaplig forskning. Hämtat från www.codex.vr.se: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf den 08 04 2014  

 
 
 

 
 



 

34 

Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsunderlag och följdfrågor 1 

Administrativt arbete & formativ bedömning 
 
1. Vilka typer av administrativt arbete gör du i din roll som lärare? 

Hur upplever du det administrativa arbetet? 
2. Har du någon uppfattning om huruvida mängden och/eller innehållet i det 

administrativa arbetet skiljer sig åt mellan olika stadier, klasser och/eller ämnen? 
3. Vilken typ av administrativt arbete tar mest tid för dig? 
4. Vilka förutsättningar har ni lärare att genomföra administrativt arbete som t.ex. 

formativa bedömningar?  
5. Kan du se några sätt/hjälpmedel som skulle kunna underlätta ditt administrativa 

arbete? 
6. Hur ser du på formativ bedömning?  
7. Finns det någon policy eller officiell uppfattning (antingen lokalt på skolan eller på 

nationell nivå) om formativa bedömningar som du följer? 
8. I vilket syfte görs den formativa bedömningen på er skola? 
9. Hur säkerställer ni att era riktlinjer och skolverkets riktlinjer för formativa 

bedömningar efterföljs? 

Hur, när och var gör du formativa bedömningar 

 
10. Finns det några riktlinjer för när och hur den formativa bedömningen bör 

dokumenteras? 
11. I vilken omfattning gör du formativa bedömningar? 
12. Hur dokumenterar du helst dina formativa bedömningar? 
13. Finns det en gemensam mall för hur de formativa bedömningarna ska dokumenteras, 

eller har alla lärare sin egen mall? 
14. När genomför du dokumentationen? 
15. Var gör du dokumentation av den formativa bedömningen? 
16. Upplever du att du är begränsad i var, när och hur du kan genomföra formativ 

bedömning? 

Hjälpmedel & digitala hjälpmedel 
  
 
17. Vilka typer av hjälpmedel för formativ bedömning finns tillgängliga på er skola? 
18. Om det finns några hjälpmedel vilka av hjälpmedlen använder du?  
19. Finns det några digitala hjälpmedel för att underlätta ert administrativa arbete? 
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20. I vilken utsträckning används digitala hjälpmedel för att underlätta ert administrativa 
arbete och formativa bedömningar? 

21. Vad används insamlad data ifrån formativ bedömning till?  
22. Är det enbart som ett underlag till utvecklingssamtal med föräldrar, till betygssättning 

och/eller för att ge feedback till elever? 
23. Skulle ett digitalt hjälpmedel kunna underlätta eller förbättra den formativa 

bedömningen? 
24. Om ni redan har ett digitalt hjälpmedel för formativ bedömning anser du att det är 

tillräckligt eller finns det ett behov att utveckla det vidare? 

Bilaga 2 

Observationsunderlag och följdfrågor 2 
 
1. I vilken omfattning gör du formativa bedömningar? 
2. Hur dokumenterar du helst dina formativa bedömningar?  
3. När genomför du dokumentationen?  
4. Upplever du att du är begränsad i var, när och hur du kan genomföra formativ 

bedömning? 
5. Finns det några digitala hjälpmedel för att underlätta ditt administrativa arbete med 

formativ bedömning? 
6. Om ni redan har ett digitalt hjälpmedel för formativ bedömning, vilka funktioner anser 

du att det finns ett behov av att utveckla det vidare? 
7. Vilka funktionaliteter i en digital lösning för dokumenteringen av formativ bedömning 

anser du vara önskvärda som lärare?  
 
 
 

 


