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Abstract 
 
The porpuse of this paper is to find out how three teachers working in years four to six in a Swedish 
school say they use formative assessment and how they use it in educational practice, and if there is 
a difference in the use of formative assessment between year four, five and six. Formative 
assessment is the kind of assessment that aims to enhance the student’s learning, as opposed to 
summative assessment wich is intended only to summarize student’s accomplishments. To answer 
the purpose, I conducted qualitative interviews with the teachers, and observations in each of the 
teachers’ classrooms. I have come to the conclusion that the teachers are well aware of what 
strategies they use to enhance student learning. The difference in the use seems to depend on the 
teacher’s knowledge of formative assessment rather than in what year they are teaching.  
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1 Bakgrund 
 
Nedan följer undersökningens bakgrund där en inledning till ämnet samt 
undersökningens syfte och frågeställningar presenteras. 
 

1.1 Inledning 
 
I den aktuella läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) är det svårt att hitta något som 
direkt går att översätta till formativ bedömning, men det står skrivet att ett av lärarens 
ansvar är att informera elev och hem om studieresultat och utvecklingsbehov 
(Skolverket, 2011). Eleverna ska också enligt Lgr 11 (2011) utveckla förmågan att 
själva bedöma sina egna arbeten samt ställa andras bedömningar i relation till egna 
prestationer. Detta är en del av vad exempelvis Wiliam (2013) benämner som just 
formativ bedömning, bedömning som för lärandet framåt. 
 
Bedömning är att bestämma mängd, nivå eller värdet av något (Topping, 2010). Ändå är 
bedömning inom skolan ett komplext område trots att lärare har kunskapskraven i de 
olika ämnena till sin hjälp, och traditionellt sett har lärare använt olika typer av 
kunskapsprov för att bedöma om eleverna uppnår de krav som ställs på dem. Att 
använda sig av kunskapsprov ger dock endast en ögonblicksbild av elevernas kunskap 
och kan vara beroende av både inre och yttre faktorer. Att använda sig av kunskapsprov 
ger endast en summativ bedömning vilket tjänar ett utvärderande syfte, och ger ingen 
direkt information om vilka undervisningsinsatser som krävs för enskilda elever (Cizek, 
2010).  Formativ bedömning är det nästa stora hoppet i arbetet för att stimulera 
elevprestationer (Cizek, 2010). Att regelbundet använda formativ bedömning ger 
läraren en bredare bild över vad eleverna lärt sig och främjar enligt forskning elevernas 
eget lärande (Wiliam, 2013). 
 
Genom denna uppsats vill jag ta reda på hur tre lärare verksamma på mellanstadiet säger 
sig använda formativ bedömning, och även se hur dessa lärare arbetar med formativ 
bedömning i den pedagogiska praktiken. Jag vill ta reda på vilka metoder för formativ 
bedömning de använder sig av och om de upplever att dessa verkligen främjar elevernas 
lärande.  Genom att intervjua klasslärare och observera tre olika klassrum i årskurserna 
4,5 och 6 vill jag undersöka vilka skillnader det kan finnas i användandet av formativ 
bedömning, jag vill ta reda på om den skiljer sig åt i en årskurs 4 och en årskurs 6 där 
eleverna ska få betyg för första gången.  
 
En hypotes är att betygssättningen i årskurs 6 gör att läraren använder sig av mer 
summativ bedömning än i de lägre årskurserna, för att få ett mer konkret 
bedömningsunderlag.  I de lägre årskurserna kan fokus ligga mer på att stimulera 
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elevernas prestationer i riktning mot kunskapskraven för årskurs 6, och således används 
formativ bedömning oftare. 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre lärare på mellanstadiet säger sig 
använda formativ bedömning i de ämnen de undervisar och hur lärarna arbetar med 
formativ bedömning i den pedagogiska praktiken. 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Hur väl bekanta är lärare verksamma på mellanstadiet med formativ bedömning? 
 
Vilka strategier för formativ bedömning används i den pedagogiska praktiken? 
 
Vilka skillnader i användningen av formativ bedömning i de olika årskurserna på 
mellanstadiet kan urskiljas? 
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2 Teoretiska perspektiv 
 
Nedan kommer de två teoretiska perspektiv som valts för denna undersökning, ett 
didaktiskt perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv, att presenteras. 

2.1 Didaktiskt perspektiv 
 
Då formativ bedömning inte enbart handlar om att bedöma elever, utan att även främja 
elevers vidare inlärning har undersökningen ett didaktiskt perspektiv. Didaktik kan 
beskrivas som läran om undervisning och inlärning, inte bara i skolans värld utan i alla 
sammanhang som innefattar någon typ av inlärning (Jank & Meyer, 1997). Skolans 
didaktik syftar till att svara på frågor om motivet, målet och vem som ska lära sig, Jank 
& Meyer (1997) skriver att didaktiken handlar om:  
 

- vem som ska lära sig 
- vad man ska lära sig 
- när man ska lära sig 
- var man ska lära sig 
- hur man ska lära sig 
- genom vad man ska lära sig 
- varför man ska lära sig 
- för vad man ska lära sig (Jank & Meyer, 1997, s. 17-18) 
 

Didaktik handlar således inte bara om teori utan även om frågor om metoder för 
undervisning, därför kan begreppet sammanfattas som undervisningens och inlärningens 
teori och praktik (Jank & Meyer, 1997).  

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
 
Den teoretiska grunden för formativ bedömning kommer ur Lev Vygotskijs idéer om 
lärande och utveckling (Wiliam & Black, 2009). 
 
Undervisningens mål ska vara att skapa kognitiv konflikt för att på så vis stimulera 
kognitiv tillväxt, det lärande som är riktad mot utvecklingsnivåer som redan är 
uppnådda är ineffektivt då det effektiva lärandet kommer före utveckling (Wiliam & 
Black, 2009). 
 
Vygotskij (2001) har i sina undersökningar försökt klargöra sambandet mellan 
inlärnings- och utvecklingsprocesserna och har kommit fram till att inlärning alltid 
kommer före utveckling, barn tillägnar sig vissa färdigheter och kunskaper innan de kan 
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använda dem på ett medvetet sätt. Vygotskij (2001) menar att den inlärningsprocess 
som finns inom skolan inte stämmer överens med utvecklingsprocessen. 
Undervisningsprocessen har sin egen logik, den är underordnad läroplaner och scheman, 
en dag har man vissa lektioner och en annan dag har man andra lektioner. Han menar att 
det är omöjligt att tro att denna process skulle falla samman med den inre 
utvecklingsprocessen hos eleverna, utvecklingen sker i en annan takt än inlärningen 
(Vygotskij, 2001).  
 
Vygotskij (2001) menar att det finns en intellektuell ålder och en aktuell 
utvecklingsnivå, den aktuella utvecklingsnivån fastställer man genom tester och 
uppgifter som eleven får lösa på egen hand. För att gå vidare måste man också räkna 
med den närmaste utvecklingszonen, Vygotskij (2001) ger ett exempel på detta. Han 
beskriver två elever som har den intellektuella åldern åtta år. För att bestämma den 
närmaste utvecklingszonen hos dessa ger man dem tester och uppgifter med olika 
svårighetsgrad. För att lösa dessa uppgifter ger man dem instruktioner och samarbetar 
med dem, om det då visar sig att en av eleverna genom denna hjälp kan lösa uppgifter 
för elever upp till tolv och den andra eleven uppgifter för barn upp till nio år har man 
tagit reda på de närmsta utvecklingszonerna för dessa elever. En viktig del är att elever 
ska lära sig genom dialog med jämlikar. De idéer och tankar vi har möter vi först på det 
externa sociala planet innan de internaliseras av individer (Wiliam & Black, 2009). Eller 
som Säljö (2000) beskriver det, de erfarenheter vi skaffar oss gör vi genom att 
uppmärksamma och agera på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar. Genom 
att imitera lär barnet sig, men ett barn kan inte imitera det som ligger utanför dess 
utvecklingsprocess. Genom samarbete kan de alltid göra mer än på egen hand 
(Vygotskij, 2001).  
 
Detta sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling kan kopplas till flera av 
Williams (2013) nyckelstrategier för formativ bedömning, både att åstadkomma 
effektiva klassrumsdiskussioner och att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för 
varandra. Dessa nyckelstrategier kommer senare att förklaras mer ingående.  
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3 Tidigare forskning 
 
Här kommer den tidigare forskning som gjorts kring bedömning i allmänhet och 
formativ bedömning i synnerhet att redovisas. Först redogörs för hur bedömning och 
betyg i Sverige sett ut i ett historiskt perspektiv, detta för att få ett grepp om varför 
forskning om formativ bedömning är aktuellt just idag. Skillnaden mellan summativ och 
formativ bedömning kommer att behandlas, liksom en mer ingående redogörelse av 
forskningen formativ bedömning och de fem nyckelstrategier som utformats av William 
2013). Till sist behandlas de utmaningar som finns med att implementera formativ 
bedömning i undervisningen. 
 

3.1 Bedömning och betyg i Sverige i ett historiskt perspektiv 
 
I Sverige finns en lång historia av utbildning. Innan skolsystemet ansvarade kyrkan för 
att lära befolkningen att läsa och skriva, något som pågick i århundraden (Wikström, 
2011). År 1842 fick Sverige, i teorin, obligatorisk skola för alla. Barn från fattigare 
delar av samhället behövde dock jobba istället för att gå i skolan, och de från mer 
ekonomiskt priviligerade familjer fick hemundervisning (Wikström, 2007).  
 
Betyg i den bemärkelsen vi talar om i dag fanns inte under 1800-talet. Det dröjde till 
början av 1900-talet innan det första enhetliga betygssystemet infördes i den svenska 
skolan, det absoluta betygssystemet (Eklöf, 2011). Detta system bestod av en skala av 
fem godkända betyg, A, a, AB, Ba och B, samt två underkända betyg som var BC och 
C. Betygen sattes, i likhet med idag, av läraren utifrån kunskapsmål. Skillnaden var 
dock att det inte fanns några nationella mål och kriterier att förhålla sig till, således 
definierades målen av lärarna själva vilket ledde till att det inte fanns någon likvärdighet 
i betygssättningen. Detta ledde i sin tur till att ett betyg på en skola inte alls kunde 
jämföras med ett betyg på en annan skola (Eklöf, 2011). Dessutom grundades betygen 
snarare på minnesförmåga och att kunna räkna upp fakta än färdigheter. Betygens 
funktion var att ge behörighet till att söka högre utbildning, för att få söka krävdes mins 
ett godkänt betyg i alla ämnen utom ett. Om man hade behörighet att söka till högre 
utbildning fick man möjligheten att genomföra ett inträdesprov (Eklöf, 2011).  
 
Intresset för högre utbildning ökade allt mer under 1900-talet, och det fanns ett behov 
av att utveckla urvalsfunktionen (Wikström, 2007). Under 1940-talet kom betygen att 
vara grunden för urval till högskola, och inträdesproven togs bort (Eklöf, 2011). Detta 
var dock problematiskt på grund av bristen på likvärdighet i betygssättningen 
(Wikström, 2007). Ett nytt relativt betygssystem utvecklades och infördes under 1960-
talet när skolsystemet reformerades. Mål och kriterier beskrevs i läroplaner som även 
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innehöll tydliga beskrivningar på vilket ämnesinnehåll och vilka kunskaper som skulle 
läras ut (Wikström, 2007). Eleverna betygssattes enligt en skala som gick från det lägsta 
betyget 1, till det högsta betyget 5, denna skala skulle representera landet vilket innebar 
att medelbetyget skulle vara 3. Nationella prov utvecklades vilka skulle ha som 
ambition att hjälpa läraren placera sina elever på betygsskalan (Wikström, 2007). Skulle 
lärarens betygssättning av en elev avvika alltför mycket i relation till resultaten på dessa 
nationella prov var läraren tvungen att skriftligt motivera detta (Eklöf, 2011). Detta 
betygssystem skapade dock stor förvirring bland lärarna och fick stark kritik. Systemet 
skulle visa på en fördelning över hela landet där betygen 1 och 5 vardera skulle 
motsvara 7 % av eleverna, betygen 2 och 4 skulle motsvara 24 % vardera och betyget 3 
skulle motsvara 38 % av landets elever (Wikström, 2007). Det fanns dock de lärare som 
missförstod fördelningen och trodde att detta skulle motsvara varje klass, vilket ledde 
till att det var lättare att få ett högt betyg i en svag klass, och att det i en stark klass 
kunde ”ta slut” på ett visst betyg (Wikström, 2007). Ett annat stort problem var att när 
betygssättningen användes på detta vis kunde betygen inte användas för att se elevens 
progression (Wikström, 2007).  
 
Det relativa betygssystemet kom att ersättas av ett mål- och kunskapsrelaterat betygs- 
och bedömningssystem i samband med de nya läroplanerna som kom 1994 (Eklöf, 
2011). Det nya systemet skulle fokusera mer på informationsvärdet av betygen snarare 
än på dess användning som urvalsfunktion till högre utbildning (Wikström, 2007). Det 
nya systemet hade fyra betygsnivåer, IG (Icke godkänd), G (Godkänd), VG (Väl 
godkänd) samt MVG (Mycket väl godkänd). Till en början användes inte betyget IG i 
grundskolan, eleven skulle gå i skolan till denne nått minst G, detta för att säkerställa att 
eleverna ha den kunskap som krävdes i grundämnena innan denne lämnade grundskolan 
(Wikström, 2007). Bedömningsprocessen skulle gå hand i hand med lärandet, och 
betygen skulle fylla både en formativ och en summativ funktion, då som tidigare sagts 
informationsvärdet av betygen skulle stå i fokus snarare än dess användning i en 
urvalsprocess (Wikström, 2007). Även detta system fick dock kritik, de mål och 
kriterier som fanns i de nya läroplanerna ansågs för otydliga för att ge en likvärdig 
betygssättning (Eklöf, 2011).  
 
 

3.2 Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning 
 
Formativ bedömning är den bedömningsform vars grundläggande syfte är att stödja 
elevens lärande, för att den ska göra detta krävs det att bedömningen ger information 
om elevens prestation i förhållande till givna mål och kriterier (Jönsson, 2011). Dessa 
mål och kriterier ska på förhand vara kända för både lärare och elev för att detta ska 
fungera. Den formativa bedömningen är snarare mer av en process än ett verktyg för 
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bedömning, därför används inte sällan begreppet bedömning för lärande istället (Wiliam 
2013).  
 
 Den formativa bedömningen eller bedömning för lärande ska identifiera styrkor och 
utvecklingsbehov hos eleven, dessa ska användas som stöd för elevens fortsatta 
progression mot de givna målen och kriterierna (Jönsson, 2011). 
 
Även summativa bedömningar måste givetvis baseras på information om elevers 
prestation i förhållande till mål och kriterier, skillnaden ligger i hur man använder den 
information man som lärare får fram (Jönsson, 2011). Summativa bedömningar kan 
förklaras som den traditionella metoden för att bedöma en elev, att utvärdera elevens 
lärande och kunskap i till exempel ett betyg. Dessa typer av omdömen säger egentligen 
ingenting om elevens styrkor eller utvecklingsbehov, eller någon vägledning i hur 
eleven ska arbeta vidare (Jönsson, 2011; Cizek, 2010).  
 
I den nya läroplanen Lgr 11:s (Skolverket, 2011) övergripande mål och riktlinjer 
gällande bedömning och betyg kan man tyda att läraren bör använda sig av både 
formativ och summativ bedömning även om dessa begrepp aldrig skrivs ut. I riktlinjerna 
står det att 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 (Skolverket, 2011, s. 18)  

Läser man mellan raderna betyder dessa tre riktlinjer att läraren ska använde sig av ett 
formativt förhållningssätt till elevernas lärande. Detta eftersom elevens progression ska 
stöttas och både elev och föräldrar ska få kännedom om elevens utvecklingsbehov. 

- 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, s. 18) 

Denna riktlinje beskriver vad läraren ska ta hänsyn vid ett specifikt 
betygssättningstillfälle. Läraren ska göra en summativ bedömning, då citatet handlar om 
att summera elevens lärande. 

Eleven ska alltså få kontinuerlig information om var denne befinner sig i sitt lärande 
och vilka utvecklingsbehov som finns, vilket stämmer överens med teorin kring 



13 

formativ bedömning. Läraren ska också vid betygssättning samla all information om 
elevens kunskaper, vilket är en summativ form av bedömning. 

 

3.3 Forskning kring formativ bedömning 
 
I det tidiga arbetet med formativ bedömning fokuserade man på fem huvudtyper av 
aktiviteter som ansågs speciellt effektiva för bedömning för lärande, utvecklade med 
och av lärare i dagligt klassrumsarbete, dessa var: 
 

- Dela framgångskriterier med elever 
- Klassrumsfrågor 
- Kommentarsbedömning 
- Kamrat- och självbedömning 
- Formativ bedömning av summativa tester (Wiliam & Black, 2009, s.7) 

 
För att ge formativ bedömning en teoretisk grund använde sig Wiliam av Ramaprasads 
(1983, refererad i William & Black, 2009) tre processer i lärande och undervisning 
(Wiliam & Black, 2009). Dessa innebär att läraren ska ta reda på var eleverna befinner 
sig i sitt lärande, ta reda på var de ska samt ta reda på vad som behöver göras för att de 
ska nå dit (Wiliam & Black, 2009). Traditionellt har läraren betraktats som ytterst 
ansvarig för var och en av dessa processer, men Wiliam och Black (2009) menar att det 
även är viktigt att ta hänsyn till den roll som eleverna själva och deras klasskamrater 
spelar i lärandet. Läraren ansvarar för att skapa en effektiv inlärningsmiljö, och eleven 
är ansvarig för lärande inom den miljön (Wiliam & Black, 2009). 
 
Cizek (2010) skriver att formativ bedömning skapar utrymme för eleven att ta ansvar 
för sitt eget lärande, den uppmuntrar eleven till att övervaka sina framsteg i relation till 
satta lärandemål vilket främjar deras metakognition. Formativ bedömning gjord på rätt 
sätt identifierar elevens färdigheter och ger information om nästa steg i lärandet, vilket 
kräver att läraren utvecklar uppgifter som syftar till att nå detta nästa steg (Cizek, 2010). 
 
Eftersom ansvaret för lärandet således ligger hos både lärare och elev kunde Wiliam 
(2013) med utgångspunkt i de fem tidiga huvudtyperna av aktiviteter för formativ 
bedömning tillsammans med den teoretiska grunden utforma fem nyckelstrategier för  
formativ bedömning (Wiliam & Black, 2009). Dessa är: 
 

1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 
framsteg. 
2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett. 



14 

3. Att ge feedback som för elever framåt. 
4. Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. (Wiliam, 2013, s. 18). 

 

3.3.1 Att klargöra, delge och skapa förståelse kring lärandemål och kriterier för 
framsteg 

 
Att det skulle vara till hjälp för eleverna att veta vad de ska lära sig kan tyckas 
självklart, men ändå är strategin att delge lärandemål för eleverna ett förhållandevis nytt 
fenomen i de flesta klassrum (Wiliam, 2013). Elever har inte alltid samma åsikt som sin 
lärare om vad som ska göras, Wiliam (2013) ger ett exempel om vilket föremål som inte 
passar in i ett sammanhang av en kniv, en gaffel, en hammare och en ketchupflaska. En 
del skulle säga att det är ketchupflaskan eftersom de andra är metallredskap, och andra 
skulle svara hammaren eftersom de andra passar in på ett matbord. Inget av dessa svar 
är fel, men i skolan värdesätts ofta ett tankesätt mer än andra (Wiliam, 2013). För att 
kunna bedöma eleverna måste man som lärare börja med att veta vad man vill att 
eleverna ska lära sig, därför måste mål och kriterier för undervisningen sättas och dessa 
måste kunna utvärderas (Jönsson, 2011; Cizek, 2010). I många klassrum inleder läraren 
lektionen med att sätta ett lärandemål, men många gånger blir detta ytligt och betyder 
att läraren skriver ett mål på tavlan och eleverna skriver ned detta i exempelvis sina 
arbetsböcker (Wiliam, 2013). Detta mål formuleras dock ofta som att ”idag ska vi lära 
oss om Sverige eller om medeltiden (Jönsson, 2011). Detta halvhjärtade försök kan 
dock sägas vara ”ett mål för gallerierna”. Dessutom kan målet vara svårt att följa upp 
(Wiliam, 2013). Mål och kriterier måste istället specificeras och brytas ned till något 
som läraren och eleverna själva kan utvärdera, vilket kan göras genom att till exempel 
skapa bedömningsmatriser där det tydlig framgår vad eleverna ska kunna inom ett 
område (Wiliam, 2013).  
 

3.3.2 Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett 

 
När både lärare och elev är klara med mål och kriterier för vad eleverna ska lära sig 
gäller det att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande (Wiliam, 2013). Detta är 
enligt Wiliam (2013) något som ofta sker ganska ytligt. Lärare planerar vad 
undervisningen ska innehålla men sällan hur de ska ta reda på var eleverna befinner sig i 
sitt lärande. När man skapar uppgifter som syftar till att ta fram belägg för elevernas 
prestationer är det viktigt att eleverna inte ska kunna svara rätt utan att förstå uppgiften. 
Som lärare måste man kunna förutse hur eleverna kan missuppfatta en uppgift och 
försöka minimera sådana missuppfattningar (Wiliam, 2013).  
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 Oavsett strategi bör lärare inleda sina lektioner med ett ”öppningsdrag”, detta kan vara 
exempelvis en förberedande fråga som syftar till att locka fram elevernas föreställningar 
eller kunskaper om något (Wiliam & Black, 2009, s. 20). Det kan även göras genom att 
starta lektionen med en allmän fråga som eleverna i mindre grupper får arbeta med. 
Avslutningsvis genomförs en helklassdiskussion där eleverna får analysera, jämföra och 
kontrastera de olika gruppernas tankar (Wiliam & Black, 2009). Helklassdiskussioner 
fungerar dock dåligt om läraren ger eleverna ett val om de vill delta eller ej, till exempel 
genom handuppräckning (Wiliam, 2013). För att motverka detta kan läraren istället för 
handuppräckning slumpvis välja ut elever genom att använda glasspinnar eller brickor 
med elevernas namn på (Wiliam, 2013). Detta har såklart både sina för- och nackdelar. 
Fördelen är att det inte alltid blir samma elever som svarar på frågor, nackdelen är att 
det kan upplevas som obehagligt av eleverna att inte ha kontroll (Wiliam, 2013).  
 
För att exempelvis arbeta med läsförståelse och föra diskussioner med elever kring en 
bok eller text kan man använda sig av det som kallas för Reciprocal teaching (Palinscar 
& Brown, 1984). Reciprocal teaching är en dialog mellan lärare elev som går ut på att 
förutspå handlingen i en text, ställa frågor kring den, klargöra otydligheter och till slut 
sammanfatta innehållet med egna ord (Palinscar & Brown, 1984). 
 
Andra strategier för att ta reda på var elever befinner sig i sitt lärande är att använda sig 
av skrivtavlor eller så kallade utgångspass (Wiliam, 2013). Genom att använda 
skrivtavlor kan läraren ställa en fråga och, i bästa fall, snabbt få svar från alla elever 
utan att behöva peka ut någon. Med utgångspass ger läraren eleverna en fråga eller en 
uppgift som de besvarar på ett pappersark som de lämnar till läraren innan de går ut från 
klassrummet (Wiliam, 2013).  
 

3.3.3 Att ge feedback som för lärandet framåt 
 
Läraryrket handlar som bekant inte enbart om att lära ut ämnesinnehåll till eleverna, 
utan även om att bedöma och utvärdera elevernas förståelse kring innehållet (Hattie & 
Timperley, 2007). 
 
Feedback är ett av de mest effektiva verktygen för lärande (Hattie & Timperley, 2007). 
Att elever behöver få feedback på sitt arbete för att veta vad de kan och vad de behöver 
utveckla är naturligt, men att ge feedback som är effektiv på riktigt kan vara svårare än 
vad man tror (Wiliam, 2013). I klassrumssituationer är den feedback som elever får 
alltför ofta den typen som har som mål att motivera dem att göra mer eller göra bättre. 
Denna typ av feedback är sällan effektiv då eleverna inte får ut så mycket information 
av den (Hattie & Timperley, 2007). 
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Konstruktiv feedback svarar på tre frågor som liknar de tre didaktiska frågorna: ”Var 
ska jag? Hur går det för mig? Hur ska jag göra för att nå dit?” Detta kallar Hattie och 
Timperley (2007, s. 88) för Feed Up, Feed Back och Feed Forward. Dessa tre frågor 
verkar på fyra nivåer: uppgiftsnivån, processnivån, den metakognitiva nivån och den 
personliga nivån (Hattie & Timperley, 2009). 
 
”Uppgiftsnivån” är den absolut vanligaste typen av feedback i en klassrumssituation. 
Den innebär att läraren ger eleven feedback om hur väl denne utför eller utfört en 
uppgift eller liknande (Hattie & Timperley, 2007). Feedback på ”process nivå” handlar 
om att ge eleven förutsättningar och verktyg för att lösa kommande, kanske svårare, 
uppgifter (Hattie & Timperley, 2007). ”Den metakognitiva nivån” handlar om den 
feedback eleven själv kan ge sig, om kontroll och självförtroende i arbetet mot 
lärandemålet (Hattie & Timperley, 2007).  Den sista typen, ”den personliga nivån”, är 
likt ”uppgiftsnivån” mycket vanlig i klassrumssituationer. Det är den kanske minst 
effektiva typen av feedback i en lärandesituation eftersom den sällan eller aldrig är 
särskilt konstruktiv, exempel på detta är att säga ”bra jobbat” eller ”duktig flicka” till 
sina elever (Hattie & Timperley, 2007, s. 69).  
 

3.3.4 Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. 
 
Att arbeta kollaborativt är enligt forskningen nyttigt för lärandet, men har sällan använts 
effektivt i klassrummen (Wiliam, 2013). På senare år har dock fenomenet att aktivera 
eleverna som undervisningsresurser för varandra fått allt större uppmärksamhet, 
speciellt när man talar om formativ bedömning (Topping, 2009). Det finns enligt 
Wiliam (2013) fyra avgörande faktorer till varför kamratbedömning kan ha en positiv 
effekt på lärandet: 

 
”Motivation. Elever hjälper sina kamrater att lära sig eftersom det, i 
välstrukturerade kooperativa miljöer, ligger i deras intresse att göra så, och därför 
ökar insatsen. 
 
Social sammanhållning. Elever hjälper sina kamrater eftersom de värnar om 
gruppen, vilket leder till ökad insats. 
 
Personalisering. Elever lär sig mer eftersom deras duktigare kamrater kan ta itu 
med de särskilda svårigheter som de kan ha. 
 
Kognitiv utveckling. De som ger hjälp i gruppen tvingas att tänka igenom 
problemen bättre.” (Wiliam, 2013, s. 147) 
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Kamratbedömning har alltså positiva effekter på både den som hjälper och den som får 
hjälp, kanske särskilt för de som hjälper sina kamrater då det sägs att man aldrig förstår 
något fullt ut förrän man har försökt lära ut det till någon annan (Wiliam, 2013). 
Kamratbedömning som är väl organiserad och implementerad i undervisningen kan vara 
ett sätt för läraren att spara tid (Topping, 2009), och feedback från klasskamrater kan 
skilja från den feedbacken läraren ger då den tenderar att bli mer direkt och 
individualiserad (Topping, 2010). 
 
Både lärare och elever kan själva känna en viss oro över kamratbedömning, att ge och ta 
emot kritik är något man måste lära sig. Därför kan det vara bra att börja med att 
eleverna endast ska ge positiv kritik till varandra (Topping, 2009; Topping, 2010), eller 
att använda sig av principen ”two stars and a wish” vilket innebär att ge feedback i form 
av två saker som är bra och en sak som skulle kunna utvecklas (William, 2013). 
Kamratbedömning bör användas under lärandeprocessen i vilken eleverna bör hjälpa 
varandra att upptäcka styrkor och svagheter och att hjälpa varandra att planera den 
vidare processen mot de uppsatta målen (Topping, 2009). 
 
En praktisk teknik för att arbeta med att få eleverna att hjälpa och få hjälp av sina 
klasskamrater är att i undervisningen använda sig av principen ”C3B4ME” (William, 
2013, s. 151). Den går ut på att eleverna måste fråga tre klasskamrater om hjälp innan 
de frågar läraren. 
 

3.3.5 Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 
 
I många klassrum finns tanken om att det är läraren som ska skapa lärandet åt eleverna. 
Men oavsett vad man ska lära sig är det bara de som lär sig som kan skapa lärande, 
lärarens uppgift är att skapa en fungerande klassrumsmiljö där lärande kan ske (Wiliam, 
2013).  I Lgr 11 (Skolverket, 2011) kan man läsa: 
 

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 
arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra 
till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 
(Skolverket, 2011, s.9) 

Det så kallade självreglerande lärandet handlar om att den enskilda eleven kan använda 
sina kognitiva resurser, sociala resurser och sin motivation för att reflektera över sina 
beteendemönster i arbetsprocessen till hjälp av sina uppsatta lärandemål (Clarke, 2012; 
Cizek, 2010). Det handlar således inte om att eleverna själva får sätta betyg på sina 
prestationer, en så kallad självutvärdering (Andrade, 2010). När det självreglerande 
lärandet fungerar har eleven en stark tro på sin självförmåga vilket leder till positiva 
effekter på sina studievanor. De kan planera och strukturera sitt sätt att arbeta (Clarke, 
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2012) vilket faller samman med att skolan ska ge eleverna en livslång lust att lära 
(Skolverket, 2011). För att elever ska kunna äga sitt eget lärande måste de kunna ställa 
sig själv frågorna ”Var ska jag? Hur går det för mig? Hur går jag vidare?” (Andrade, 
2010, s. 96). När elever får vara delaktiga i sin egen lärandeprocess får de känna sig mer 
kunniga och lär sig om hur man jobbar mot ett uppsatt mål (Clarke, 2012). Självreglerat 
lärande, om man som lärare lyckas med att implementera det rätt, kan ha en positiv 
effekt även på de elever som upplevs som svagare på grund av till exempel kulturella 
eller socioekonomiska faktorer (Clarke, 2012). Enligt Wiliam (2013) har de flesta eller 
många elever förmågan att äga sitt eget lärande, men att det gäller för läraren att 
motivera eleverna till detta. 
 
För att arbeta med självreglerat lärande i klassrummet kan man enligt Wiliam (2013) 
använda sig av så kallade trafikljus eller olikfärgade muggar. Med hjälp av dessa får 
eleverna reflektera över sitt lärande genom att visa grön, gul eller röd färg där grön 
betyder att de känner sig säkra och röd betyder att de inte alls känner sig säkra sett till 
de lärandemål de fått sätta inför lektionen (Wiliam, 2013). Denna metod är dock 
beroende av att eleven är ärliga i sin bedömning av sig själva (Wiliam, 2013).  
 
En annan metod är att låta eleverna föra loggböcker där de får reflektera över sitt 
lärande sett till de egna målen. Wiliam (2013) ger några påståenden som man kan 
använda vilka eleven får välja ut tre stycken av att fullfölja meningarna på, dessa är: 

 
”Idag lärde jag mig … 
Det mest användbara jag tar med mig från den här lektionen var … 
Det jag tyckte bäst om på lektionen var … 
En sak som jag inte är säker på är … 
Den viktigaste saken jag vill veta mer om är …” (Wiliam, 2013, s. 171) 
 

Enligt Wiliam (2013) blir eleverna mer motiverade att reflektera över sitt eget lärande 
med hjälp av dessa påståenden än om de får svara på samma självbedömningsfrågor vid 
varje tillfälle. 
 

3.4 Utmaningar med formativ bedömning 
 
Forskningen visar att formativ bedömning är särskilt effektiv för att stödja elevers 
lärande (Jönsson, 2011). Men vad kan det finnas för svårigheter eller nackdelar med att 
använda formativ bedömning i den pedagogiska praktiken?  
 
Det svenska utbildningssystemet är utformat på det vis så att bedömning och utbildning 
bör passa ihop. Till skillnad från andra länder är lärare i Sverige högst ansvariga för all 
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bedömning av sina elevers lärande, både formell bedömning som nationella tester och 
betygssättning, och informell bedömning som utvärdering och dokumentation under den 
pågående undervisningen (Olovsson, 2014). Resultaten i skolan måste meddelas till 
både elever och föräldrar, och även jämföras med andra skolor både lokalt och 
internationellt. Lärare påstår att denna ökande grad av krav på dokumentation står i 
vägen för deras profession (Olovsson, 2014).  
 
En vanlig negativ syn på formativ bedömning är att det tar tid. Att lägga ner tid i 
klassrummet på kontinuerlig bedömning kan tyckas vara svårt när läraren redan har så 
mycket ämnesinnehåll och dokumentation att hinna med (Jönsson, 2011). Att börja 
använda sig av formativ bedömning kräver, förutom tid, att läraren måste tänka om i sitt 
undervisningssätt, och lägga över en del ansvar på eleverna vilket kan upplevas som en 
risk snarare än ett verktyg för lärande (Jönsson, 2011). Formativ bedömning kan inte ses 
som ett verktyg som kan anammas utan måste anpassas då varje klass är unik sett till 
faktorer som klassrumsmiljö, sociokulturella skillnader, elevernas förmåga och 
prestation, årskurs och ämne (McMillan, 2010, s. 48). 
 
I Olovssons artikel The assessment process in a Swedish year five classroom: ”Reach 
page 52!” (2014) visar han att i den vardagliga pedagogiska praktiken är uppgifterna 
ofta utformade på ett sätt som gör att de ofta endast kan besvaras rätt eller fel, och ger 
inte utrymme för någon beskrivande eller kvalitativ återkoppling. Ofta är mängden 
arbete det man fokuserar på snarare än kvaliteten. Inte sällan har mål och kriterier 
brutits ned till en förteckning över uppgifter som ska göras under en vecka eller period 
(Olovsson, 2014). Dessa typer av uppgifter, som ofta endast kan besvaras rätt eller fel, 
är enkla för läraren att ”bocka av” och kan ha en lugnande verkan i den hektiska 
vardagen, men kan ha negativ inverkan på elevers lärande (Olovsson, 2014). 
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4 Material och metod 
 
Detta avsnitt kommer att beskriva den undersökningsgrupp som användes, de metoder 
som användes och dess genomförande, den metod för analys av resultatet som användes 
samt undersökningens etiska och konfidentiella aspekter.  

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen genomfördes på en skola belägen i en kommun i norra Sverige. På 
skolan finns verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 6. Lärarna som deltog i 
undersökningen är verksamma på mellanstadiet och ansvarar för en årskurs vardera. De 
kommer i undersökningen att benämnas som Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6 utifrån 
vilken årskurs de arbetar med. De tre lärarna är mellan 40 och 50 år gamla och har alla 
arbetat som lärare i minst tio år vardera. Valet av skola och deltagande lärare gjordes på 
grund av personliga kontakter, vilket av Stukát (2011) kallas ett bekvämlighetsurval. 
 

4.2 Intervju och genomförande 
 
För att besvara mina frågeställningar valde jag för det första att genomföra kvalitativa 
intervjuer med tre lärare som arbetar i de tre olika årskurserna på mellanstadiet. En 
kvalitativ intervju ansåg jag vara det bästa alternativet för att ta reda på hur lärare ser på 
begreppet formativ bedömning och hur de säger sig använda sig av formativ bedömning 
i den pedagogiska praktiken. En kvalitativ intervju ger ofta de mest intressanta och 
lärorika resultaten om informantens förhållningssätt till och kunskap om det valda 
ämnet (Johansson & Svedner, 2006). 
 
För att utföra en kvalitativ intervju finns enligt Johansson och Svedner (2006) två vägar 
att gå, en som bygger på fasta frågor och en som bygger på mer fritt formulerade frågor. 
Jag valde att utgå från fasta frågor som ställdes till alla informanter. Till dessa frågor 
hade jag exempel på ämnen till följdfrågor eftersom ambitionen var att ta reda på 
lärarnas egna förhållningssätt och kunskaper kring formativ bedömning (Se Bilaga 1). 
För att den kvalitativa intervjun skulle fungera gällde det att jag som intervjuare 
lyssnade på informanten och försökte förstå vad denne sa för att intervjun inte skulle bli 
en muntligt genomförd enkät, men samtalet fick heller inte bli helt och hållet 
osystematiskt utan material att senare kunna analysera (Johansson & Svedner, 2006). 
 
Intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum efter en skoldag och spelades in 
via funktionen röstmemo på en iPhone 4. Intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter 
vardera. Under en av intervjuerna blev vi avbrutna av en elev som kom in i 
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klassrummet, men detta var inget som störde intervjutillfället på något vis. Intervjuerna 
transkriberades och när citat från dessa presenteras används [paus] när läraren i en 
mening tänker efter för att sedan fortsätta den. [skratt] används för att ge läsaren 
information om vilket tonläge informanten hade för tillfället. 

4.3 Observationer och genomförande 
 
För att inte undersökningsmaterialet endast skulle grundas på hur lärare säger sig 
använda formativ bedömning utförde jag även observationer i respektive lärares 
klassrum. Detta för att besvara frågan om hur lärare använder sig av formativ 
bedömning i den pedagogiska praktiken. Observationen fokuserade på vad läraren gör i 
klassrummet och utgick från Williams (2013) fem nyckelstrategier eller metoder för 
formativ bedömning. För att observationen skulle fungera utformade jag ett 
observationsschema (Se Bilaga 2) med tydligt avgränsade kriterier för vad som skulle 
markeras eller antecknas (Johansson & Svedner, 2006).  
 
Den typen av observation jag valde att genomföra var en så kallad 
kategoriseringsobservation. Denna typ av observation innebär att man på förhand har ett 
par tydligt avgränsade kategorier som man under observationens gång lätt kan urskilja 
(Johansson & Svedner, 2006). Som nämnts valde jag att fokusera på Williams (2013) 
fem nyckelstrategier för formativ bedömning där jag observerade hur och när lärarna 
använde sig av dessa under observationstillfället. Dessa fem nyckelstrategier bör av mig 
som observant ha varit så pass väldefinierade att det inte fanns utrymme för att 
misstolka vad de faktiskt var som hände i klassrummet och sålunda enkla att bedöma 
om jag skulle sätta en markering i observationsschemat. Observationsschemat (se 
Bilaga 2) fungerade som så att jag gjorde en markering varje gång läraren under 
observationstillfället använde sig av någon strategi. Till detta skrev jag upp tidpunkten 
för att kunna se i vilket skede av lektionen de olika strategierna användes. Jag använde 
mig även av ett kommentarsfält där jag i korthet kunde beskriva vad läraren gjorde när 
denne använde sig av någon av strategierna, för att underlätta den senare analysen. 
 
Varje observationstillfälle genomfördes under en hel skoldag och på de lektioner som 
den berörda läraren ledde. Då jag inte valde att studera användandet av formativ 
bedömning i något särskilt ämne ville jag ha lektionsinnehåll med stor variation. Detta 
för att få ett så pass tillförlitligt material som möjligt. Skulle jag ha observerat en lärare 
under ett par lektioner med samma ämne och en annan med varierande ämnen fanns 
risken att resultatet hade påverkats av detta då användandet av formativ bedömning 
kanske tillämpas oftare av en lärare i ett specifikt ämne. Det kan dock finnas utrymme i 
analysen för att se om det finns ett eller några ämnen som verkar ge större utrymme till 
ett formativt förhållningssätt.  
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4.4 Analysmetod 
 
För att analysera insamlade data utgick jag från de transkriberade intervjuerna och 
observationsschemat. Det väsentliga innehållet i intervjuerna kategoriseras i 
resultatredovisningen utifrån syftet och frågeställningarna till undersökningen. 
Resultatet från observationerna kategoriseras utifrån de fem nyckelstrategierna och 
presenteras i form hur ofta, när och vad lärarna gjorde när de använde dessa strategier. 
Resultatet i intervjuerna och observationerna ställs därefter i analysen i relation till och 
jämförs med varandra. 
 

4.5 Etik och konfidentialitet 
 
De lärare som intervjuades och de elever som befann sig i klassrummet under 
observationerna kommer i undersökningen att vara helt anonyma. För att få lov att 
observera dessa elever skickades ett missibrev ut till deras vårdnadshavare, dessa skulle 
skrivas under och lämnas till respektive lärare innan jag kom på besök. Undersökningen 
är inte på något sätt känslig för elevernas anonymitet då den har ett lärarperspektiv, men 
godkännande från vårdnadshavare krävdes ändå för att få utföra undersökningen i 
klassrummen. Även de intervjuade lärarnas och rektorns skriftliga samtycke krävdes för 
att få genomföra intervjuer och observationer. 
 
Informanterna fick på förhand veta vad syftet med undersökningen var, detta för att de 
ska vara beredda på eller medvetna om vad de deltar i och vilka konsekvenser som kan 
följa av studien (Kvale, 2014). Intervjuerna och observationerna hade inte på något sätt 
ambitionen att blotta svagheter hos lärarna i fråga, och ämnet bör inte vara känsligt till 
den grad att stress skulle förekomma under intervjutillfället eller att de berörda lärarna 
skulle vara oroade för studiens konsekvenser. De genomförda intervjuerna 
transkriberades och informanterna erbjöds att få läsa intervjuerna i efterhand för att på 
så vis kunna godkänna den, detta för att se att jag inte förvrängde eller förfalskade något 
eller några av deras uttalanden. De etiska och konfidentiella aspekterna av 
undersökningen följde Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
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5 Resultatredovisning 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av de genomförda intervjuerna och observationerna att 
redovisas. Här kommer det informanterna har sagt om deras användning av formativ 
bedömning att ställas mot det jag har observerat. Intervjuerna kommer att redovisas 
under rubriker som hänger ihop med de intervjufrågor som ställdes, och observationerna 
kommer att redovisas efter de fem nyckelstrategierna som låg till grund för 
observationsschemat. 
 

5.1 Intervju 
 
I detta delavsnitt kommer det som sagts i intervjuerna att redovisas, informanterna 
kommer att kallas för Lärare 4, Lärare 5 och Lärare 6 efter den årskurs de är verksamma 
i. Informanterna fick besvara frågor om hur bekanta de är med formativ bedömning, vad 
de anser att formativ bedömning är, hur de jobbar med formativ bedömning kopplat till 
de fem nyckelstrategierna samt om de ser några nackdelar eller svårigheter med att 
arbeta med formativ bedömning. 
 

5.1.1 Formativ bedömning är något som alltid har funnits 
 
Alla de tre informanterna säger sig vara relativt bekanta med begreppet formativ 
bedömning, även om de inte läst så mycket forskning kring ämnet. Alla tre upplever det 
som något som alltid funnits inom skolväsendet, men att det på senare år har tillkommit 
ett vedertaget begrepp för detta förhållningssätt till bedömning och lärande.  
En av lärarna uttryckte sig på följande vis: 
 

Alltså.. [paus] jag hävdar att det här har funnits jämt.. [paus] jag hävdar att 
för 15 år sedan när jag började jobba som lärare så använde vi ju det här 
hela tiden, sen.. [paus] jag vet inte om någon behövde pengar och behövde 
ge ut en bok! [skratt] Men helt plötsligt fanns det ett namn på det här. 
(Lärare 5) 
 

Även Lärare 6 utrycker sig på liknande vis och berättar att om när denne läst en del om 
formativ bedömning så upptäckte hon att det är något som lärare alltid har sysslat med 
även om det då inte funnits ett begrepp för det. Lärare 4 är något mer insatt i begreppet 
då denne för ett antal år sedan deltog i ett universitetsprojekt som hade för avsikt att 
fortbilda lärare i just formativ bedömning. Trots denna skillnad i erfarenhet av teori 
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bakom begreppet ger de ändå liknande svar med viss variation om vad formativ 
bedömning är för dem. Det beskrivs som bedömning för lärande, en framåtsyftande 
bedömning samt bedömning för utveckling. Deras korta summering av begreppet skiljer 
sig alltså en aning, men alla tre beskriver det som en strategi för att eleverna ska gå 
framåt i sitt lärande.  
 

5.1.2 Uppföljning av lärandemål prioriteras sällan 
 
 På skolan har de inga bestämmelser eller riktlinjer kring formativ bedömning mer än att 
de har blivit tillsagda av skolledaren att det alltid ska finnas ett ”lektionens mål” skrivet 
på tavlan. De tre informanterna säger dock att de faktiskt inte alltid sätter upp ett mål för 
varje lektion då det ofta känns som att de skriver det bara för att de måste. Om man ska 
ha ett mål för lektionen måste man kunna utvärdera detta i slutet av lektionen, och detta 
finns det inte alltid utrymme eller tid för. Lärare 6 säger att det säkert skulle vara bra att 
utvärdera enskilda lektioner oftare, men att hon är tidsoptimist och oftare drar över tiden 
på sina lektioner snarare än att spara några minuter för avrundning. Istället svarar alla 
tre att de mer ofta sätter upp mål för ett helt arbetsområde, att de då försöker göra 
eleverna delaktiga i lärandemålen. De är överens om att det är viktigt att eleverna förstår 
varför de ska göra en speciell uppgift eller ett längre arbete. Lärare 4 beskriver det som 
en gemensam måltolkning där lärare och elev måste vara överens om vad som till 
exempel är en bra skriftlig kommunikation i matematik. För att göra eleverna 
införstådda med detta brukar hon visa dem exempel på både dåliga och bra exempel på 
hur man kan redovisa en matematikuppgift, detta för att eleverna ska förstå vad som är 
skillnaden mellan ett lägre och ett högre betyg i årskurs 6. Lärare 5 beskriver att han 
försöker göra eleverna delaktiga i lärandemålen genom att tydliggöra läroplansmål och 
bryta ner dessa till mindre bitar och med ett språk som blir förståeligt för eleverna. 
Dock berättar han att han ändå gör det för sällan då han tycker att det är svårt att göra 
det utan att det ändå blir ”torrt och tungt” (Lärare 5) för eleverna.  
 

5.1.3 Det handlar om att minska elevernas missuppfattningar 
 
När det gäller att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett, eller som det ibland förkortas: att ta 
fram belägg för elevers prestationer, så berättar Lärare 4 att det till stor del handlar om 
att göra uppgifter som eleverna inte kan svara rätt på om de har missuppfattat uppgiften. 
Vidare berättar hon att det givetvis är en utmaning att gissa elevernas feltänk, men ger 
ett konkret exempel: 
 

”En addition av decimaltal.. [paus] tar jag 0,3+0,2 kan jag ju få 
rätt även fast jag inte har förstått det.. [paus] men tar jag 
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0,7+0,7 så då måste jag ju som ha förstått att det blir ett heltal” 
(Lärare 4) 
 

I matematik i allmänhet och det där exemplet i synnerhet blir det extra tydligt att läraren 
tänkt på elevernas potentiella feltänk. De två andra informanterna ger inga exempel på 
uppgifter som de konstruerar eller använder sig av, men säger att de alltid försöker 
utforma uppgifter som har koppling till kursplanen och inte bara ger ut exempelvis ett 
arbetsblad utan att veta om eller hur det ska visa om eleverna lärt sig eller ej.  
 

5.1.4 Two stars and a wish 
 
Att ge feedback som för lärandet framåt är den tredje nyckelstrategin inom formativ 
bedömning, och de tre informanterna belyser alla tre vikten av att ge feedback som 
berättar för eleven vad denne har gjort bra och vilka utvecklingsmöjligheter som finns, 
det så kallade ”two stars and a wish”. Att ge alla elever skriftlig feedback på till 
exempel en uppgift eller prov är något som de tre lärarna anser är väldigt tidskrävande, 
men att det samtidigt kan vara värt tiden då det är så pass nyttigt för eleverna. Lärare 6 
beskriver det som att ”det man vattnar det växer”. Lärare 5 belyser dock den muntliga 
feedbacken som man ger till eleverna när man går runt i klassrummet och tittar och 
lyssnar som en minst lika viktig del av återkopplingen till eleverna. När det gäller att 
lämna tillbaka en skrivuppgift eller ett prov där man har både skriftliga omdömen och 
ett betyg så säger Lärare 6 att hon sällan ger betyg eftersom risken är att eleverna endast 
stirrar sig blinda på det och inte riktigt tar åt sig av vad som står i det skriftliga 
omdömet. Samtidigt vill eleverna gärna ha betyg på sina uppgifter och prov då man 
gärna vill veta var man ligger i förhållande till betygskraven, ”det är någon sorts check 
point” säger hon och tillägger ”men jag försöker undvika det”. Lärare 5 berättar att han 
inte ännu givit sina elever några betyg på uppgifter eller prov, men att han gärna vill 
hinna med  att testa detta innan sommarlovet för att förbereda eleverna inför årskurs 6 
och ge dem en känsla av hur det känns att få ett betyg. Dock måste man vara noga med 
att gå igenom exempel på vad som är skillnaden mellan till exempel betygen B och A. 
Men om eleverna inte är medvetna om detta så måste man ha ett skriftligt omdöme 
bredvid betyget för att det ska ge något.  
 
 

5.1.5 Elever som undervisningsresurser för varandra 
 
Att aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra är något som kräver 
övning är de tre lärarna överens om. Lärare 6 berättar att eleverna till en början tyckte 
det var svårt, att det blev mer så att den starkare eleven ger svaren till den svagare, men 
att eleverna nu i årskurs 6 har börjat förklara för varandra och låter varandra tänka innan 
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de går vidare. Lärare 6 tror att även de starkare eleverna har börjat förstå att de faktiskt 
lär sig av att förklara saker för andra elever, men att man ibland försöker para ihop mer 
jämbördiga elever som kan klura tillsammans. Lärare 5 berättar att han oftast aktiverar 
eleverna som undervisningsresurser för varandra i svenskämnet. Eleverna får till en 
början göra en uppgift själva, sedan jämföra sin uppgift i par och utveckla den och 
avslutningsvis sitta i en större grupp för att utveckla uppgiften ytterligare. Detta för att 
eleverna ser på varandras arbeten med andra ögon än vad läraren kanske gör. Samtidigt 
belyser han vikten av att eleverna bör vara på ungefär samma nivå, vilket försvåras om 
man har en ojämn grupp. 
 
Lärare 6 berättar om att i hennes klassrum finns uppskrivet på tavlan att innan man ber 
om hjälp ska man först tänka en gång till, därefter viskfråga en kompis och har man 
ännu inte kommit fram till något ska man räcka upp handen. Det finns trots allt de 
elever som ofta räcker upp handen ändå.  
 

5.1.6 En mognadsprocess att bli medveten om sitt eget lärande 
 
När det gäller att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande talar samtliga 
informanter om att det handlar mycket om en åldersfråga, att ju äldre eleverna blir och 
ju närmare betygssättning klassen kommer blir eleverna mer måna om sitt eget lärande. 
Det är en mognadsprocess att bli medveten om hur man lär sig och vilka strategier som 
fungerar för individen själv. Lärare 4 berättar dock att det redan i hennes årskurs 4 finns 
de som redan har börjat äga sitt eget lärande, de som redan där vill ha mer utmanande 
uppgifter om de känner att det är för lätt. 
 
Lärare 5 berättar att när han förra året arbetade i årskurs 6, brukade han låta eleverna 
bedöma sina egna arbeten, och att de ofta brukade ha god koll på sina styrkor. Men i den 
grupp han har just nu har han inte använt självbedömning som en strategi. Han jobbar 
fortfarande på att få eleverna att förstå att när man är klar med en uppgift så är man inte 
klar för lektionen. Han talar om att risken finns att eleverna upplever skolan som en 
”göra-färdigt-verkstad” där antalet uppgifter man gjort är viktigare än vad man 
egentligen lärt sig.   
 

5.1.7 Tiden är den stora boven i läraryrket 
 
De tre lärarna är alla överens om att formativ bedömning är något som egentligen enbart 
är positivt, men att den största svårigheten är den begränsade tiden till uppföljning. 
Lärare 4 talar om att det går att ta fram hur mycket information som helst om elevernas 
lärande, men att det ju inte blir formativt om du inte gör något av informationen, och det 
är där tidsaspekten kommer in. Man måste hitta en balans, ”att lägga ribban lagom 
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utifrån min tid och inte mina ambitioner” – (Lärare 4). Lärare 6 beskriver det som något 
som måste få ta tid, och något som borde finnas med i arbetstiden. Lärare 5 talar om, 
förutom den begränsade tiden, att man inte får se formativ bedömning som något stort 
och tungt man som lärare måste anpassa sig efter. Han betonar vikten av att förstå att det 
här är något som lärare alltid gjort, och att man genom att läsa på lite kan få en del nya 
idéer och tips man kan använda sig av, utan att känna att man måste skriva en halv A4-
sida för varje elev för att vara en duktig lärare. Lärare 5 berättar också om att hitta 
balansen och att kunna avgöra när man ska ge ett skriftligt omdöme och när man bara 
behöver ge eleverna muntlig feedback. 
 

5.2 Observation 
 

5.2.1 Nyckelstrategi 1 – Att klargöra, delge och skapa förståelse kring lärandemål 
och kriterier för framsteg 

 
 
Den första lektionen som observerades i årskurs 4 inleds med en genomgång av vad 
som ska göras under den. Lärare 4 berättar varför eleverna ska jobba med detta, kopplat 
till läroplanen.  
 
Under den andra lektionen inleder Lärare 4 genom att göra en så kallad gemensam 
måltolkning. På Smartboarden visas betygskriterier i matematik som är skrivna på ett 
sätt som eleverna förstår. Hon fokuserar på en del ut betygskriterierna och visar två 
olika exempel som är på olika nivåer, detta för att visa eleverna hur man kan lösa en 
uppgift på liknande vis men på två olika nivåer som skulle ge två olika betyg. Under en 
lektion under dagen skrivs ett ”lektionens mål” upp på tavlan, detta följs dock aldrig 
upp. 
 
I början av skoldagen i årskurs 5 går läraren igenom dagens schema, han förklarar vad 
de ska göra på de olika lektionerna. De har snart prov i matematik och de går 
tillsammans igenom vad ska kunna inför provet och varför de ska kunna just det 
innehållet. 
 
Lärare 5 går igenom vad eleverna ska göra på ”måltimmen”, han visar vad som ska 
prioriteras och vad man bör arbeta med när de gjort det som ska hinnas med. 
Under en lektion i svenska går han igenom det skrivuppdrag eleverna håller på med, han 
förklara varför eleverna ska göra det delar som ingår i uppdraget och hänvisar kort till 
läroplan, de här delarna ska man kunna i årskurs 6. Han inkluderar eleverna som får läsa 
en del av vad som ska göras och varför. 
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Lärare 6 startar den första lektionen med att gå igenom vad de ska arbeta med, de ska 
visualisera kring en bild och hon berättar varför den förmågan är viktig för att utveckla 
sin läsförståelse.  Under en engelsklektion förklarar hon lärandemålen med denna 
lektion och området eller kapitlet de just nu arbetar med. Även under mattelektionen 
inleder Lärare 6 med att förklara vad de ska arbeta med under denna lektion och varför 
de ska kunna just detta, hon hänvisar till kunskapskraven i matematik som sitter på en 
dörr i klassrummet. 
 
 

5.2.2 Nyckelstrategi 2 - Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter 
och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett 

 
 
Lärare 4 inleder den första lektionen för dagen, en svensklektion, med att läsa en text för 
eleverna. Uppgiften är att visualisera kring texten. Läraren ställer frågan: Vad får ni för 
inre bilder? En del elever ger fantasifulla förslag, men andra verkar tycka att det är 
svårt. Efter detta får eleverna läsa en text, eleverna får turas om och läsa upp en mening 
var. Efter de läst texten får eleverna ett arbetsblad med frågor om texten, dessa ska de 
försöka svara på utan att titta i texten. Frågorna syftar till att visa om de minns 
innehållet i texten. 
 
Eleverna får under nästa lektion, en matematiklektion, tillsammans två och två se två 
olika exempel på lösningar på en uppgift och försöka komma överens om vilken som är 
bäst, detta kopplat till den måltolkning som gjordes i början. Under följande 
matematiklektion inleder läraren med att fråga eleverna om de minns vad area är. Under 
lektionen ska eleverna få arbeta med att mäta arean av en kvadrat. I slutet av lektionen 
ritar Lärare 4 upp två kvadrater med tillhörande mått och eleverna får en bit papper på 
vilket de ska räkna ut areorna och lämna till läraren innan de går ut på rast. Detta är ett 
så kallat utgångspass som syftar till att ge läraren information om vilka som har tillägnat 
sig den kunskap som var målet med lektionen. 
 
I början av dagen i årskurs 5 diskuterar klassen finalen i Melodifestivalen. Läraren 
berättar att vinnaren vann med ett visst antal poängs marginal till den som kom tvåa. 
Han frågar klassen om de vet vad marginal är för något. Eleverna får genom att räcka 
upp sina händer komma med förslag på vad det är, de kommer fram till att det handlar 
om en skillnad. 
 
Under svensklektionen startar Lärare 5 med att fråga eleverna vad det är vi håller på 
med just nu, ”Var är vi? Hur långt har vi kommit i skrivuppdraget Havsresan? Vad var 
uppdraget i det kapitel vi jobbar med just nu? Vad händer senare”? Skrivuppdraget 
innehåller alla de olika texttyperna som eleverna ska behärska i slutet av årskurs 6. 



29 

Eleverna får i de olika kapitlen arbeta med ett textutkast som skrivs för hand, detta 
utkast ska läraren senare ge feedback på så att eleverna kan utveckla sina texter. I slutet 
av svensklektionen lyssnar klassen på en ljudbok. Lärare 5 frågar eleverna vad som hänt 
tidigare och för diskussioner kring dessa händelser. ”Varför gjorde han så? Vilka var 
det? Vad var den karaktären för sorts väsen”? 
 
Under en SO-lektion ska Lärare 5 och eleverna gemensamt läsa en text om korstågen 
och Tempelriddarna. Läraren börjar med att fråga eleverna om de känner till något om 
detta, eleverna får räcka upp handen och berätta vad de vet. En del av eleverna har hört 
om detta förut, läst om det eller sett någon film som handlar om detta. Efter det att 
klassen tillsammans har läst texten om korstågen och Tempelriddarna återkopplar 
Lärare 5 textens innehåll till innehåll de arbetat med tidigare. Läraren berättar att det var 
till nuvarande Israel många av korstågen styrde och att landet bildades 1948, vad hände 
i världen precis innan landet bildades? Varför valde man just det området till judarna? 
Kan det ha att göra med något från texten vi just läste? Eleverna får räcka upp handen 
och komma med förslag, till slut kommer de fram till att det var i dagens Israel som 
Jesus bodde, och han var jude, så det var därför Israel blev judarnas land efter andra 
världskriget. 
 
Lärare 6 startar den första lektionen med att gå igenom vad de ska arbeta med, de ska 
visualisera kring en bild och hon berättar varför den förmågan är viktig för att utveckla 
sin läsförståelse. Under en engelsklektion förklarar hon lärandemålen med denna lektion 
och området eller kapitlet de just nu arbetar med. 
 
Även under mattelektionen inleder Lärare 6 med att förklara vad de ska arbeta med 
under denna lektion och varför de ska kunna just detta, hon hänvisar till kunskapskraven 
i matematik som sitter på en dörr i klassrummet. 
 

5.2.3 Nyckelstrategi 3 - Att ge feedback som för lärandet framåt 
 
Lärare 4 använder sig av ett system där hon skriver en stjärna bredvid dagens schema 
om hon anser att det har varit en extra bra lektion. Den feedback hon ger till sina elever 
sker ofta i form av ”two stars and a wish”. 
 
Lärare 5 använder sig mycket av den muntliga typen av feedback i klassrummet. 
Återkopplingen är ofta uppgiftsrelaterad och är ofta både något positivt och något som 
kan utvecklats, detta enligt principen ”two stars and a wish”.  
 
Under skrivuppdraget i svenskämnet samlar Lärare 5 in elevernas utkast till texter, 
dessa ger han feedback på, alltid något som var bra och något som kan utvecklas. 
Eleverna får sedan utveckla sina texter utifrån den feedback de fått.  
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Lärare 6 ger feedback både under klassrumsdiskussioner och när hon går runt i 
klassrummet och tittar på hur eleverna arbetar. Hon använder sig mycket av principen 
”two stars and a wish”. När läraren under en lektion ger tillbaka ett prov gör hon det 
med både ett betyg och kommentarer om vad som var bra och vad som kan utvecklas, 
hon ska även under senare tillfällen ha enskilda samtal om provet med var och en av 
eleverna.  
 

5.2.4 Nyckelstrategi 4 - Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. 
 
 
På tavlan i årskurs 4 står: 1. Tänk/försök 2. Viskfråga kompis 3. Räck upp handen. 
Detta är ett försök till att få eleverna att hjälpa varandra innan de ber läraren om hjälp. 
 
Eleverna i årskurs 4 får under dagen tillsammans två och två diskutera två olika 
lösningar på ett matematiskt problem, de ska tillsammans komma överens om vilken 
lösning som är bäst i förhållande till av läraren givna betygskriterier. De får sedan se 
problemet och tillsammans försöka lösa det, Lärare 4 är extra tydlig med att de ska vara 
noggranna i sin skriftliga kommunikation och visa hur de har tänkt i alla steg. 
Grupperna om två och två får framför klassen redovisa sina uträkningar, de övriga i 
klassen får ge gruppen feedback om vad de har gjort bra. 
 
Istället för att hjälpa en elev som räcker upp handen ber Lärare 4 vid ett tillfälle en 
annan elev att hjälpa denne. 
 
Eleverna i årskurs 5 får en gång under dagen då jag observerade byta texter med 
varandra och försöka ge varandra feedback på denna, detta verkar dock vara svårt då 
eleverna inte riktigt verkar veta hur eller vad de ska göra. 
 
Lärare 6 använder kamratbedömning när en elev läser upp dagens schema, hon ber sen 
klassen berätta tre bra saker som eleven gjorde när denne gjorde detta, eleven får dock 
en negativ kommentar av en annan elev, läraren påpekar att detta inte är okej då 
uppgiften var att ge positiv feedback.  
 
Under matematiklektionen i årskurs 6 får eleverna i grupper rätta det test de gjort under 
lektionen. Läraren ger dem instruktioner om att jämföra uträkningar och svar, och 
tillsammans försöka komma överens om både det bästa sättet att visa sina uträkningar 
på och de rätta svaren. Detta verkar fungera bra och de flesta grupper verkar klara med 
vad som ska göras, de jämför sina svar och diskuterar sig fram lösningen.  I någon 
grupp verkar det dock som att en starkare elev snarare ger svaren till de övriga istället 
för att tillsammans diskutera sig fram.  



31 

 

5.2.5 Nyckelstrategi 5 - Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 
 
Under de tre observationstillfällena kunde inget försök till denna strategi registreras 
förutom att eleverna i årskurs 6 får sätta ett personligt mål med aktuell vecka, detta mål 
skrivs ned i deras skoldagböcker.
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6 Analys 
 
I analysen kommer det som sagts i intervjuerna att ställas i relation till det som 
observerats och kopplas till den tidigare forskningen kring formativ bedömning. 
 

6.1 Årskurs 4 
 
Lärare 4 säger sig arbeta mycket med att göra eleverna delaktiga i lärandemålen för att 
alla i klassen ska veta vad det är som gäller, detta kallar hon gemensam måltolkning. 
Det stämmer bra överens med vad som observerades, hon använde en stund åt de flesta 
lektioner till att få eleverna att förstå vad det är som ska göras och varför det ska göras 
kopplat till läroplanens kunskapskrav. Det måste dock vara skrivet på ett sätt så att 
eleverna kan förstå och ta till sig det så att det inte riskerar att gå dem över huvudet. 
Målen måste även vara möjliga för läraren att utvärdera (William, 2013), och för att de 
ska vara möjliga att utvärdera måste det vara tydligt för eleverna vad de förväntas kunna 
göra med kunskapen (Jönsson, 2011). Detta är något som inte alltid sker varje lektion 
utan mer ofta efter ett längre arbetsområde. Hon försöker göra eleverna medvetna om att 
även om de går i årskurs 4 och inte ska få betyg förrän om två år så är det viktigt att 
alltid försöka göra sitt bästa och utveckla sina utvecklingsområden redan nu.  
 
När Lärare 4 ska utveckla uppgifter och aktiviteter som verkligen visar att lärande har 
skett försöker hon tänka på att utforma uppgifter som inte ska kunna missförstås om 
eleven har kunskapen och som de inte ska kunna svara rätt på om de inte besitter den 
kunskap som krävs (Willian, 2013). Du som lärare ska inte behöva tänka på om eleven 
faktiskt kan en viss uppgift i matematik utan det ska visa sig genom att de klarat 
uppgiften. Denna nyckelstrategi kan vara svårare att verkligen se prov på under en 
observation men min tolkning är att läraren verkligen försöker ge eleverna uppgifter 
som utmanar dem och kräver att de har kunskapen för att lösa dem. Hon arbetar även 
mycket med klassrumsdiskussioner kring ord och begrepp som kan vara svåra att förstå, 
kanske mycket på grund av att det finns en del elever i klassen som har svenska som sitt 
andraspråk.  
 
Gällande feedback så berättar Lärare 4 att hon försöker använda sig av principen ”two 
stars and a wish” (William, 2013) både när det gäller muntlig och skriftlig återkoppling. 
Den muntliga återkopplingen är kanske den viktigaste då den sker hela tiden och varje 
dag, eftersom hon har 23 elever i sin klass så måste man lägga stor vikt vid det muntliga 
då skriftlig feedback ofta tar väldigt mycket tid. Den feedback som elever oftast får i 
klassrummet är dock ofta den typ som har som mål att motivera dem, en typ av 
feedback som eleverna inte får så mycket information av (Hattie & Timperley, 2007).  
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Lärare 4 säger sig försöka få till ett klimat i klassrummet som gör att eleverna ska våga 
fråga om saker, men som observerats finns en strategi i klassrummet där eleven först 
ska tänka efter en gång till och sedan fråga en kamrat innan man räcker upp handen. En 
strategi som är väldigt lik ”C3B4ME” (William, 2013) där eleven måste fråga tre 
kamrater om hjälp innan de frågar läraren. Detta är ett försök till att aktivera eleverna 
som läranderesurser för varandra. Hon vill uppmuntra eleverna till att hjälpa sina 
klasskamrater om de själva har förstått ett visst innehåll, eftersom man aldrig förstår 
något fullt ut förrän man har försökt lära ut det (William, 2013). Detta märktes under 
observationen då hon använde sig av dels en parövning där eleverna fick lösa en 
matematikuppgift tillsammans, men även att hon flera gånger uppmuntrade eleverna till 
att söka hjälp hos en kamrat eller att erbjuda en kamrat hjälp när denne räckte upp 
handen. Hon tror att många elever börjar förstå det positiva i kamratbedömning, men att 
det ändå kan vara något som kommer alltmer ju äldre de blir.  
 
När det gäller att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande tror Lärare 4 att det är 
något som kommer mer och mer med åldern, men att det ändå finns de elever i hennes 
klass som förstår och berättar när något är för lätt för dem, det finns de som säger till 
när de vill ha mer utmanande uppgifter. Detta tyder på att de kan reflektera över sina 
kognitiva resurser, sin motivation och sina beteendemönster i arbetsprocessen (Clarke, 
2012). Detta var inget som syntes under observationen, men detta behöver inte betyda 
att det inte är som hon säger då undersökningen bygger på endast en skoldags 
observation. 
 

6.2 Årskurs 5 
 
Lärare 5 berättar att han är ganska slarvig med att göra eleverna delaktiga i 
lärandemålen. Han säger att han tidigare har försökt att tillverka matriser som eleverna 
ska förstå, men enligt honom upplevdes detta av eleverna som så torrt och tråkigt att de 
ändå inte tog till sig av målet. På skolan har de som ambition att inför varje lektion ha 
ett ”lektionens mål” som skrivs på tavlan, och även fastän det var Lärare 5 som kom 
med idén så berättar han att slutade att göra detta efter ett tag då det ändå inte följdes 
upp utan bara skrevs på tavlan för att det skulle finnas där, något som William (2013) 
kallar för ”ett mål för gallerierna”. Under observationen märktes detta, Lärare 5 är noga 
med att gå igenom vad som ska göra under en lektion men sällan varför detta ska göras 
(Jönsson, 2011). Under en lektion hänvisar han dock kort till läroplanen i svenska, där 
han berättar för eleverna om de olika texttyperna de ska kunna behärska för att uppnå 
kunskapskraven i årskurs 6. 
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 När det handlar om att åstadkomma uppgifter, diskussioner och aktiviteter som 
utvecklar och visar elevernas lärande berättar Lärare 5 att han i första hand tänker på det 
i slutet av årskurs 5 eller under årskurs 6 då det närmar sig betygssättning. Då försöker 
han tänka på att göra uppgifter som inte alltid enbart är summativa utan uppgifter som 
kan fungera som en avstämning i var eleverna befinner sig i sitt lärande och uppgifter 
som kräver att eleverna får resonera sig fram till svaret. Under observationen märktes 
dock att Lärare 5 är väldigt bra på att skapa diskussioner kring ämnesinnehållet, 
diskussioner som ofta visar om eleverna förstått innehållet och att de kan resonera kring 
det på ett sätt som visar att de kan koppla tidigare kunskap till det nya innehållet. Innan 
och efter klassen skulle lyssna på en ljudbok frågade Lärare 5 om de kommer ihåg vad 
som hände i förra kapitlet, och vad de tror kommer att hända i dagens kapitel. Detta kan 
tolkas som ett försök till Reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984) som är en 
undervisningsstrategi för att arbeta med läsförståelse. Det är dock inte alla elever som 
deltar i dessa diskussioner, endast de som talar högst eller räcker upp handen. William 
(2013) skriver om att för att få med alla elever i en helklassdiskussion bör de inte få 
välja om de vill delta. Istället för handuppräckning bör slumpen avgöra vilka som ska 
tillföra diskussionen något, exempelvis genom att använda någon typ namnbrickor. 
Lärare 5 berättar i intervjun att han har ganska lätt att flyta med i elevernas diskussion 
kring innehållet även om den till slut handlar om något helt annat. Han beskriver det 
som att han själv är så pass intresserad av de ämnen han undervisar i att det bara är 
roligt när eleverna också blir intresserade, även om diskussionen ibland hamnar lite väl 
långt ifrån ämnesinnehållet. Att eleverna intresserar sig för omvärlden är något han 
värdesätter högt. 
 
Lärare 5 lyfter även han fram den dagligvarande muntliga feedbacken som den 
viktigaste typen av återkoppling. Att gå runt i klassrummet och visa eleverna att man ser 
vad det gör och att man bryr sig om vad de gör är enligt honom viktigt. Även om han 
lyfter den muntliga feedbacken så pratar han även om vikten av att verkligen ge respons 
på de uppgifter som eleverna lämnar in, att även där verkligen visa att man bryr sig och 
inte samla inlämnade texter på hög som sedan glöms bort. Detta märktes under 
observationen, alla texter som eleverna skrev under skrivuppdraget ”Havsresan” 
lämnades in till Lärare 5 via mail, dessa gav han respons på och lämnade tillbaka dem 
till eleverna för att de skulle få utveckla sina texter. När han ska ge feedback antingen 
muntligt eller skriftligt försöker han göra det utifrån principen ”two stars and a wish” 
(William, 2013), han berättar att det är lätt att fokusera på det som behöver utvecklas så 
han är noga med att alltid berätta för eleven vad denne gjort som är bra, även om det 
bara är något litet. 
 
Kamratbedömning är något som Lärare 5 säger sig göra sällan i den elevgrupp han för 
tillfället har, detta för att han känner att eleverna befinner sig på så olika nivåer i sitt 
lärande. Han berättar att han upplever det som att eleverna måste vara mer jämbördiga 
för att detta ska fungera fullt ut, han berättar dock att han ibland låter eleverna utföra en 



35 

uppgift själva för att sedan i par ta sig an samma uppgift för att ”bygga på” denna. Detta 
för att eleverna ibland ser på varandras arbeten med andra ögon än vad läraren gör, 
vilket hänger ihop med det Topping (2010) skriver om att kamratbedömning tenderar att 
bli mer direkt och individualiserad. Detta är ett sätt att aktivera eleverna som 
undervisningsresurser för varandra, att under arbetsprocessen låta elever upptäcka 
styrkor och svagheter hos varandra (William, 2013). Det som observerades kopplat till 
denna nyckelstrategi var att Lärare 5 en gång bad två elever att byta texter med varandra 
för att ge feedback på dessa, men eleverna verkade inte helt klara med vad de skulle 
göra, vilket tyder på att, som han själv säger, kamratbedömning ännu inte är något som 
implementerats i den här elevgruppen.  
 
Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande är inte heller något som Lärare 5 
göra i den elevgrupp han har just nu, han berättar att han fortfarande arbetar med att få 
eleverna att förstå att man alltid kan göra mer än vad som sagts ska hinnas med den här 
lektionen eller den här veckan. Detta tyder på att eleverna ännu inte kan använda sina 
kognitiva resurser, sin motivation eller förmågan att reflektera över sina 
beteendemönster i arbetsprocessen (William, 2013). Han berättar att när han förra 
läsåret ansvarade över en årskurs 6 brukade han låta eleverna sätta sina egna mål och 
låta dem prova på självbedömning, och att det faktiskt fungerade. Under observationen 
märktes det att många elever ofta är klara med vad de ska göra, men att det samtidigt är 
som Lärare 5 säger att fokus ligger på att så snabbt som möjligt göra klart uppgiften 
snarare än att fokusera på att lära sig (Olovsson, 2014). 
 

6.3 Årskurs 6 
 
Lärare 6 berättar att hon alltid försöker göra eleverna delaktiga i lärandemålen för att de 
ska förstå syftet med en lektion eller ett längre arbete. Detta gör hon dels genom att 
skriva upp målet med lektionen på tavlan, men även inför större arbeten genom att visa 
till exempel kunskapskraven i aktuellt ämne för eleverna och få dem att förstå vad de 
ska kunna när betygen ska sättas och att det finns olika nivåer av utförandet (Jönsson, 
2011). Dessa mål måste kunna utvärderas och för att göra detta brukar hon använda sig 
av exempelvis utgångspass (William, 2013) för att se om eleverna uppnått det mål som 
var satt, men då hon säger sig vara tidsoptimist brukar hon snarare dra över tiden på 
lektionen någon minut än att spara några minuter till utvärdering. Det sker då oftare att 
ett helt arbetsområde utvärderas i efterhand för att se om det skett någon utveckling. 
Under observationen använde sig läraren under en lektion i matematik av en plansch 
med kunskapskraven för att visa eleverna varför de ska kunna det ämnesinnehåll som de 
arbetar med just nu, och inför varje lektion var hon noga med att berätta om 
lärandemålen för eleverna även om de inte varje gång utvärderades i slutet av lektionen. 
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När det gäller att utforma uppgifter, diskussioner och aktiviteter som visar elevernas 
utveckling och lärande försöker Lärare 6 alltid att kolla i läroplanen innan hon gör en 
egen uppgift eller använder något material från ett läromedel. Hon försöker alltid att ge 
eleverna uppgifter som ska ge dem något och inte bara för att fylla ut en lektion med.). 
Det som observerades kopplat till denna nyckelstrategi hänger väl ihop med det Lärare 
6 sa i intervjun, hon var noga med att gå igenom vad som skulle göras och varför för att 
det inte skulle finnas utrymme för missuppfattningar. 
 
Lärare 6 nämner, precis som de övriga, att hon använder sig av principen ”two stars and 
a wish” (William, 2013). Detta gäller både den muntliga och den skriftliga feedbacken. 
Hon nämner även att när hon ska tillrättavisa en elev är det bättre att göra det muntligt 
och direkt, och att skriftlig feedback helst ska vara positiv för att eleven ska tillägna sig 
responsen. Hon berättar att ”det man vattnar, det växer” (Lärare 6) är hennes filosofi när 
det gäller att ge feedback. Feedback behöver dock vara mer än bara motivation om det 
ska ge eleven något (William, 2013). Hon berättar att hon sällan vill kombinera ett 
betyg med skriftlig feedback när hon rättar ett prov då eleverna ofta fokuserar endast på 
betyget och inte tar åt sig av feedbacken. Under observationstillfället gör hon dock 
detta, men säger samtidigt att hon ska ha muntliga samtal med var och en av eleverna.  
 
När det handlar om att aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra 
berättar Lärare 6 att det är något hon försöker utveckla i sin klass. Det finns fortfarande 
de som endast vill ge svaret till sin kamrat istället för att de får fundera tillsammans, 
men att en hel del verkar ha förstått att även de lär sig av att förklara för andra (William, 
2013). Hon säger att det kan vara tidsekonomiskt (Topping, 2009) att låta eleverna lära 
av varandra. Istället för att vänta på att läraren ska hinna hjälpa alla som behöver det 
uppmuntrar hon dem att fråga en kamrat först. Under observationstillfället använde sig 
Lärare 6 av denna strategi då hon under en matematiklektion delade in klassen i mindre 
grupper, där de tillsammans fick jämföra sina uträkningar och svar från ett test de gjort 
tidigare under lektionen.  
 
Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande beskriver Lärare 6 som en 
mognadsprocess. Det är något som de flesta elever i årskurs 6 bör kunna reflektera över, 
men som alla inte ännu utnyttjar. William (2013) beskriver också att de flesta elever har 
förmågan att äga sitt eget lärande, men att det gäller för läraren att motivera dem till 
detta. Hon berättar att i klassen får eleverna i början av veckan sätta upp ett personligt 
mål för veckan, tidigare utvärderades dessa mål på fredagen men detta görs inte längre. 
Detta personliga mål var något som kunde ses sättas under observationstillfället, men 
dessa blev sällan konkreta vilket kan vara en följd av att eleverna vet att de inte längre 
utvärderas.  
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7 Sammanfattande slutsatser 
 
I detta avsnitt kommer de sammanfattande slutsatserna av det analyserade resultatet och 
svar på studiens frågeställningar att presenteras. 
 

7.1 Lärarna relativt bekanta med formativ bedömning 
 
De tre lärarna i som deltog i studien var alla relativt väl bekanta med begreppet formativ 
och dess innebörd. Alla var väl överens om att formativ bedömning är något som alltid 
funnits i skolan, men att det nu finns ett samlat begrepp och forskning kring fenomenet 
bedömning för lärande vilket underlättar om man vill lära sig mer eller får tips kring 
strategier. I arbetslaget kring årskurserna på mellanstadiet har de vid tillfället för denna 
undersökning en bokcirkel där de läser en bok om formativ bedömning, diskuterar och 
provar olika metoder i sina klasser. De är överens om att man måste hitta de strategier 
eller metoder som passar för en själv och sin klass, och att man sällan kan utgå från sin 
ambitionsnivå då tiden sällan räcker till det. 
 
Lärare 4 är mer insatt än de andra, hon hade deltagit i en fortbildning vid ett universitet 
som handlade om just formativ bedömning. Där blev de utbildade och fick i sina 
respektive klasser prova på olika strategier som skulle hjälpa elevernas lärande, och 
enligt henne hade detta gett resultat i jämförelse med klasser där lärarna inte hade 
deltagit i denna fortbildning.  
 

7.2 En skillnad i användandet av strategier 
 
De strategier som lärarna använder för formativ bedömning är först och främst den 
William (2013) kallar för att ge feedback som för lärandet framåt. Alla lärarna i 
undersökning pratade mycket om den feedback man ger eleverna som det viktigaste när 
det gäller bedömning som för lärandet framåt. Alla pratade under intervjuerna att de 
alltid försöker tänka enligt principen ”two stars and a wish”, både när det gäller muntlig 
och skriftlig feedback. Både Lärare 4 och Lärare 5 lyfter den dagliga muntliga 
feedbacken som extra viktig, då den måste ske direkt krävs det att man tänker på att 
både berätta vad som är bra och vad eleverna behöver utveckla. En stor del av 
feedbacken är dock av den typen som ger beröm, enligt Hatte & Timperley (2007) ger 
inte denna typ av feedback eleverna någon viktig information om deras prestation.  
 
Både Lärare 4 och Lärare 6 använde sig under observationstillfället av nyckelstrategin 
att aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra, deras elever fick 
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tillsammans utvärdera uppgifter som de gjort och diskutera de olika lösningarna på 
matematikuppgifter. Just matematik verkar vara ett ämne där lärarna tänker mer 
formativt än i andra ämnen. Lärare 4 använde sig av så kallade utgångspass för att ta 
reda på om eleverna lärt sig det som var målet med lektionen, även detta under en 
matematiklektion. Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande var den strategi 
som lärarna använde sig minst av, men kan samtidigt vara ett ständigt pågående arbete 
som läraren gör med eleverna och som kanske inte alltid märks av. 
 

7.3 Lärarens kunskap gör skillnaden 
 
Av det resultat som framkommit i undersökning så finns inga större skillnader i 
användandet av formativ bedömning i de olika årskurserna på mellanstadiet. Man kan 
göra analysen att Lärare 4 och Lärare 6 i större utsträckning tänker formativt och provar 
fler metoder eller strategier för formativ bedömning än Lärare 5, men detta verkar bero 
mer på att de är mer pålästa kring begreppet snarare än att formativ bedömning är 
vanligare i årskurserna 4 och 6. Lärare 5 fokuserar mycket på feedback medan Lärare 4 
och Lärare 6 använder sig av fler av Williams (2013) nyckelstrategier. 
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8 Diskussion och vidare forskning 
 
I detta avsnitt kommer undersökningens resultat tillika metoder att diskuteras, samt vad 
som skulle vara intressant att undersöka om vidare forskning på ämnet skulle bedrivas. 
 

8.1 Diskussion 
 
Resultatet visar att de tre lärarna har relativt god kunskap om vad begreppet formativ 
bedömning innebär, men att alla inte har kunskap om vilka metoder eller strategier som 
finns för att använda sig av formativ bedömning i praktiken. Att det är något som alltid 
har tillhört lärarprofessionen är något av en överdrift då den tidigare forskningen kring 
bedömning och betyg i Sverige visar att den bedömning som gjordes i skolan under 
1800-talet och större delen av 1900-talet främst tjänade ett summativt syfte. Inte förrän i 
samband med det nya betygssystemet och den nya läroplanen som kom 1994 beskrevs 
bedömning som något som skulle gå hand i hand med lärandet (Wikström, 2007). Då 
ingen av de tre tillfrågade lärarna var aktiva inom yrket innan 1994 har således formativ 
bedömning varit på tavlan under hela deras karriärer, men inte alltid.  
 
Att de i mellanstadiets lärarlag vid tillfället för undersökningen bedriver en bokcirkel 
kring formativ bedömning är något som känns positivt och i viss mån även nödvändigt. 
Lärare 4 har genomgått en vidareutbildning i ämnet och verkar ha god koll på olika 
metoder för formativ bedömning. Lärare 5 och Lärare 6 har, vad det verkar, däremot 
ännu inte tillägnat sig särskilt mycket ny forskning kring ämnet. Då formativ 
bedömning inte är ett verktyg som bara kan anammas utan måste anpassas efter varje 
elevgrupp krävs det att lärare håller sig uppdaterade kan prova sig fram till de metoder 
och strategier som fungerar för dem och deras elever. 
 
De tre tillfrågade lärarna berättar alla att tid är den stora boven i dramat när det gäller 
läraryrket, man kan inte alltid utgå från sin ambitionsnivå utan det finns alltid andra 
faktorer som spelar in. På skolan har de en policy om att de alltid ska ha ett mål med 
lektionen, och att detta ska delges till eleverna genom att det ska skrivas på tavlan i 
klassrummet. Detta görs dock alltmer sällan då det nästintill aldrig följs upp i slutet av 
lektionen, det blir ofta ett mål för gallerierna (William, 2013). Lärarna verkar vara mer 
stressade av att fylla lektionen med så mycket ämnesinnehåll som möjligt (Jönsson, 
2011), och att det således inte finns tid för att följa upp det satta målet för att på så vis se 
om eleverna har lärt sig det som skulle läras ut.  
 
Lärare 5 berättar att han inte arbetar med att aktivera eleverna som läranderesurser för 
varandra särskilt ofta. Han anser att eleverna behöver befinna sig på liknande nivåer i 
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lärandet och att detta därför inte skulle fungera. Genom att låta elever på olika nivåer i 
sitt lärande hjälpa varandra är dock enligt forskning positivt för både den starka och den 
svaga eleven då man lär sig mycket av att själv lära ut något (William, 2013).  Kanske 
skulle Lärare 5 oftare låta eleverna vara läranderesurser för varandra eftersom det, som 
allt annat, krävs att man över på det för att det ska fungera.  
 
Utifrån Vygotskijs (2001) sociokulturella perspektiv om att kunskap uppkommer genom 
samspel med andra och att varje individ är unik utifrån dess förutsättningar stämmer 
detta väl överens med vad lärarna berättar om formativ bedömning. Man måste se 
eleverna som individer och inte som en grupp, och därigenom till exempel ge personlig 
feedback och individanpassa undervisningen så mycket som möjligt för att se till varje 
elevs behov. Läraren måste ta reda på vad, varför, hur och för vem något ska läras ut, 
vilket är grunddragen i didaktikens teori och praktik (Werner & Meyer, 1997). 

8.2 Metoddiskussion 
 
Då de tre lärarna på förhand fick veta vad syftet med undersökningen var så finns risken 
att de ”skärpte till sig” under den dagen då observationen genomfördes. Det kan vara så 
att de använde sig av fler metoder eller strategier för formativ bedömning då än vad de 
normalt brukar göra vilket skulle kunna påverka resultatets reliabilitet. Det är dock svårt 
att ge något svar på om det var så, men förhoppningsvis var detta en inblick i den 
vardagliga pedagogiska praktiken i dessa klassrum.  
 
Gällande valet av metod så bör intervjuer och observationer ha varit passande för att 
besvara syftet och frågeställningarna med undersökningen. För att resultatet skulle ha 
blivit mer reliabelt skulle fler observationstillfällen än en skoldag per årskurs ha varit att 
föredra då det som tidigare nämnt kan ha varit så att användandet av formativ 
bedömning just den dagen inte speglar övriga dagar.  
 

8.3 Vidare forskning 
 
Det har varit intressant att tillägna sig den forskning som bedrivits kring formativ 
bedömning och att genomföra undersökningen. För att forska vidare kring detta ämne 
skulle det vara intressant att fokusera på en av Williams (2013) nyckelstrategier. Att 
aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra känns som en spännande 
inlärningsmetod. Det skulle i så fall vara intressant att följa en lärare och en elevgrupp 
som får använda sig av denna strategi under en längre tid och följa elevernas 
progression, detta för att se om de starkare eller de svagare eleverna drar störst nytta av 
detta, eller lika mycket. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
 
1. Hur bekant är du med formativ bedömning? 
 
 
2. Vad är formativ bedömning för dig? 
 
 
3. Har ni några riktlinjer angående formativ bedömning på i arbetslaget eller på skolan? 
 
 
4. Hur gör du delaktiga i lärandemålen? 
 
 
5. Använder ni eleverna som undervisningsresurser för varandra? 
  
Fungerar det? 
 
6. Hur tänker du när du utvecklar uppgifter och aktiviteter som utvecklar och visar 
elevernas lärande? 
 
Hur visar eleverna vad de kan? 
 
7. Hur och när ger du feedback? 
 
Kombinerar du betyg med skriftlig feedback på till exempel ett prov? 
 
8. Använder ni självbedömning i din klass? 
 
Hur fungerar det? 
 
Vad tycker eleverna? 
 
9. Ser du några svårigheter eller nackdelar med att ha ett formativt förhållningssätt till 
bedömning? 



 

Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 


