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ABSTRACT  

This study aims to examine teachers’ approach to formative assessment. The purpose 

has materialized to four research questions linked to the theory of formative assessment. 

It does so by interviewing eight teachers in upper secondary education. The interviews 

are then interpreted through a method inspired by the phenomenographic method. 

During the teachers' formative work they describe their feedback as matrices based on 

the curriculums, verbal, written, and for many of the informants done mostly in 

connection to the return of examinations. The results of the study also finds that the 

requirements of summative assessment from, amongst other things, the curriculum 

makes it difficult for teachers to fully implement formative assessment. In addition, the 

lack of time makes it difficult for the teachers to work as formative as they want. The 

interviewed teachers also confirm what other studies have found, and thus the formative 

ways of working do not achieve their fully potential if it is only used instrumentally, 

and not implemented as a complete theory. The study also finds that teachers experience 

difficulties in motivating of the students and making them responsible for their own 

learning.  
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English title: The Hurdle Race : Teacher’s Experiences on Formative Assessment in 
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FÖRORD 

Det är med stor glädje och stolthet som vi nu färdigställt vårt examensarbete vid 

lärarprogrammet. Vid en tillbakablick på arbetets gång kan vi se detta som ett lärorikt 

arbete med ett gott slutresultat.  

Vi vill hjärtligt tacka Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet med alla goda 

resurser de har ställt upp med. Givetvis vill vi tacka vår rutinerade och ofattbart kunniga 

handledare Agneta Hult för all god handledning på vägen till slutresultatet. Vi vill även 

tacka Torulf Palm vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik 

som med sin stora insikt i ämnet inspirerat oss och gett oss tips och råd i uppstartsfasen 

av uppsatsen. Ett stort tack vill vi även ge Tord Göran Olovsson för stöd och vägledning 

under resans gång. Vi vill även rikta ett stort tack till våra vänner Lina, Linnea, Rickard 

och Björn som hjälpt oss att vara motiverade under hela arbetets gång. 

Den stora tacksamhetsskuld vi står i till våra partners går ej att göra sig av med genom 

att nämna dem i en uppsats, men det här får vara en början. Vårt varmaste tack för att ni 

stått ut med oss under denna tid. Tack för alla matlådor och tack för att ni trodde på oss 

ända fram till slutet. Slutligen vill vi givetvis tacka (och kanske även be om ursäkt till) 

varandra för gott samarbete och en härlig termin tillsammans.  

 

Fredrik Mattsson och Evelina Persson 

Umeå 2016-03-12 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Den svenska skolans resultat i OECD:s PISA-undersökningar har konstant sjunkit i ett 

årtionde. Trots en rad reformer och ny läroplan har den svenska skolan inte lyckats visa 

på några förbättringar via PISA-undersökningarna. Inget annat land i OECD visar på 

lika brant nedgång som Sverige. OECD har, med anledning av detta, granskat det 

svenska skolsystemet. Som resultat av utredningen publicerades 2015 en rapport där 

OECD anser att det svenska skolsystemet är i behov av en akut reformering (OECD, 

2015). Den formativa bedömningen är ett allt hetare diskussionsämne bland pedagoger. 

Främst uppmärksammas de positiva effekterna i undervisning som baseras på formativa 

arbetssätt á la Black och Wiliam. 

Begreppet formativ bedömning myntades 1967 av Michael Scriven. Det användes för 

att beskriva metoder som användes i syfte att förbättra undervisning med hänsyn 

utvärdering och bedömning. Paul Black och Dylan Wiliam ses dock som de stora 

pionjärerna inom området sedan de skrev sin översikt kring formativ bedömning 1998. 

Forskningen har resulterat i insikten kring hur gynnsamt bedömning som syftar till att 

utveckla kommande lärande är för elevens prestationer. Även i Sverige har forskningen 

kring formativ bedömning blomstrat rejält de senaste årstiondena. En av de största kan 

vara professor Christian Lundahl med sina studier kring detta. Han kan vara en av flera 

anledningar till varför formativ bedömning importerats i den svenska 

pedagogikforskningen. 

Det syns även en trend inom det svenska utbildningssystemet att formativ bedömning 

börjar bli mer aktuell. Umeå universitet har till exempel från och med 2013 inkluderat 

kursen Bedömning för lärande för ämneslärare åk 7-9 och gymnasium på 

lärarutbildningen (Umeå universitet, 2013). Där ingår Wiliams verk Att följa lärande – 

formativ bedömning i praktiken som obligatorisk kurslitteratur. 

Den tidigare forskningen har mestadels fokuserat på elevperspektivet och effekterna 

formativ bedömning har på deras lärande. Det finns i skrivande stund ingen studie som 

enbart fokuserat på lärarperspektivet och effekterna formativa arbetssätt kan ha på deras 
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arbete. Det har inspirerat oss till denna studie och väckt nyfikenheten kring hur 

formativa arbetssätt ser ut i praktiken bland yrkesverksamma gymnasielärare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares förhållningssätt till formativa arbetssätt 

i undervisningen. För att uppnå detta syfte formuleras fyra forskningsfrågor som sedan 

relateras till teori kring formativ bedömning. 

Forskningsfrågor: 

 Hur beskriver lärare sitt formativa arbetssätt? 

 Vilka svårigheter stöter lärare på i formativa arbetssätt? 

 Hur upplever lärare elevens del i arbetet? 

 Hur motiverar lärare olika delar i ett formativt arbetssätt? 
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Formativ bedömning 

Paul Black och Dylan Wiliam är två av de absolut största forskarna när det gäller 

formativ bedömning. När man talar om formativ bedömning utgår man ofta från deras 

forskning och deras definition av det. Black och Wiliam skrev 1998 en översikt om 

formativ bedömning och gav det forskningsfältet en ordentlig skjuts. Termen användes 

dock för första gången av Michael Scriven 1967. Han använde termen för att beskriva 

hur utvärdering och bedömning kunde bidra till “den fortgående förbättringen av 

underviningsplanen” (Scriven, 1967:41). Black och Wiliam definierade formativ 

bedömning ”formative assessment” på följande sätt i deras översikt:  

“[T]he term ‘assesment’ refers to all those activities undertaken by teachers, and by their 

students in assessing themselves, wich provise information to be used as feedback to 

modify the teaching and learning activities in wich they are engages. Such assessment 

becomes ‘formative assessment’ when the evidence is actually used to adapt the teaching 

work to meet the needs.” (Black och Wiliams 1998:2)  

Många efterföljande forskare kommer sedan fortsättningsvis utgå ifrån denna definition 

(se ex Häggkvist, 2010; Lundahl 2011).  

Formativ bedömning och bedömning för lärande används ofta synonymt, precis som 

summativ bedömning och bedöming av lärande. Många tidigare forskare är dock 

överens över att det är syftet eller hur bedömningen används som avgör huruvida 

bedömningen är formativ eller summativ (t.ex. Wiliam, 2010, Harlen, 2012, Olovsson, 

2015).  Black och Wiliam (1998) menar att det inte blir en formativ bedömning om 

informationen från löpande bedömningar används för att styra vidare undervisningen 

mot elevers individuella behov.  

Forskarna Torrance och Pryor (1998, 2001) diskuterar teorin vidare. De menar att 

bedömning kan användas med två förhållningssätt. De benämner dem som divergent 

och konvergent bedömning. Den divergenta bedömningen innebär ett formativt 

förhållningssätt och syftar till att stödja lärande. Den konvergenta bedömningen är ett 

summativt förhållningssätt där fokus läggs på lärande som redan har skett. Torrance och 

Pryor menar dock att dessa två ej kan hållas isär i praktiken och finns som renodlade 

metoder utan att de flyter samman på olika sätt.  
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Formativ bedömning har konkretiserats till viss mån. Det finns tre viktiga delar i den 

formativa bedömningen. Den första är att igenkänna och formulera det önskade målet; 

den andra är att skaffa sig insikt i sin nuvarande position; den tredje är att förstå hur 

gapet mellan sin nuvarande position och målet ska minskas (Black & Wiliam, 1998). På 

grund av viss konkretisering av formativ bedömning betraktas den på två olika sätt: som 

en process eller som ett verktyg. Vissa definierar den även som ett 

bedömningsinstrument.  

Wiliam (2013) konkretiserar vidare hans och Blacks översikt till något mer användbart i 

praktiken. Det formuleras fem grundpelare som formativ bedömning ska vila på: 

1. Eleverna får effektiv feedback 

2. Eleverna är aktivt engagerade i sitt eget lärande 

3. Undervisningen anpassas och tar hänsyn till bedömningens resultat 

4. Erkännande av vilken djupgående inverkan bedömning har på elevernas 

motivation och självaktning, två faktorer som påverkar lärandet i mycket hög 

grad 

5. Eleverna måste kunna bedöma sig själva och förstå hur de ska göra framsteg 

(Wiliam, 2013:54) 

Med dessa grundpelare som fundament för fortsatt undervisning i formativ anda finns 

fem nyckelstrategier, enligt Wiliam (2013), att förhålla sig till för att uppnå goda 

resultat: 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar 

fram belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt  

4. Aktivera eleverna genom läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande (Wiliam, 2013:61) 
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2.1.1 Att klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

Man kan tycka att det är självklart att man vill veta målet innan man påbörjar resan, och 

det gäller även i skolan. Elever och lärare är inte alltid överens om vad som ska göras i 

klassrummet vilket gör det ännu viktigare att klargöra målen för eleverna. Wiliam 

(2013) ger många exempel på forskning som redogjort för betydelsen av att elever ska 

veta och förstå vad som är lärandemålet. Det ska dock betonas att övergripande 

lärandemål inte är något som går att kompromissa med elever kring, då det finns 

nationella styrdokument. Däremot kan man som lärare med fördel använda sig av 

medkonstruktion: utveckla lärandemålen så att de blir begripliga, tillsammans med 

eleverna. Att omvandla styrdokument till lärandemål är dock ett hantverk och det finns 

inga givna regler för hur detta ska gå tillväga. Det finns dock tre frågeställningar som 

man kan förhålla sig till: ifall lärandemålen ska vara uppgiftsspecifika eller mer 

allmänna, att de ska vara mer produktfokuserade eller processfokuserade samt ifall en 

ska använda officiellt eller ett elevvänligt språk (Ibid.).  

2.1.2 Att ta fram belägg för elevernas prestationer 

Denna nyckelstrategi syftar till att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt eget lärande. 

Detta är en  självklar del i en lärares arbete. Många uppfattar detta som en av 

huvuduppgifterna med att vara lärare: att ta reda på vad eleverna kan för att sedan sätta 

betyg på det. Detta är en viktig del för den formativa arbetsprocessen då man som lärare 

måste klargöra var eleven befinner sig för att sedan skapa en strategi för att nå målet, 

det vill säga minska glappet mellan elevens position och målet. Detta görs ofta i slutet 

av moment och ses inte som en integrerad process i lärandeprocessen hos eleverna. Ofta 

används informationen som samlas in om vart eleverna befinner sig i sitt lärande för att 

bedömas, det vill säga för ett summativt syfte. I formativ bedömning, som nämnt, 

används alltså denna information istället för att utveckla det fortsatta lärandet. (Wiliam 

2013) 

2.1.3 Att ge feedback som för lärandet framåt 

För att eleverna sedan ska utvecklas framåt i sitt lärande, för att nå sitt lärandemål, krävs 

feedback eller på annat sätt en strategi för hur eleven ska minska gapet mellan sin egen 

position och målet. Forskningsfältet kring just feedback är stor. Maria Elawar och Lyn 

Corno (1985) gjorde en studie i Venezuela som visade att de elever som fick 

konstruktiv feedback lärde sig två gånger så snabbt som de elever som endast fick 
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summativ bedömning, utan feedback. Det har även visats att de elever som endast blir 

bedömda summativt på sina uppgifter, exempelvis med poäng eller betyg, gjorde 

markant sämre framsteg än de elever som bedömdes formativt, med feedback och 

konstruktiva kommentarer kring hur de ska arbeta vidare (Elawar & Corno, 1985; 

Butler, 1988). Det kan alltså konstateras att bäst resultat uppnås med att elevarbeten 

bedöms med kommentarer. Wiliam beskriver även hur tajming är viktigt för lärandet, 

att eleverna inte får feedbacken innan de kunnat arbeta med uppstådda problem. Det gör 

att de lär sig mindre. Det är även viktigt att eleverna inte får en fullständig lösning till 

problemet utan får försöka igen vilket hjälper eleverna att lära sig av problemlösningen 

(Day & Cordón, 1993). Läraren ska helt enkelt inte blanda sig i lärandet så mycket, bara 

så mycket att eleverna kommer igång igen. Det främjar lärandet samt sparar lärarens tid 

(Wiliam 2013). 

Konsten att ge effektiv feedback är svåråtkomlig. Gör man fel finns risken att eleverna 

ger upp eller att fokus hamnar på kortsiktiga mål istället för på långsiktiga. Som tidigare 

nämnt fungerar feedback formativt endast om den används för att förbättra prestationen. 

Den feedback eleverna får ska inte fokusera på fel, utan den ska förklara hur 

prestationen kan bli bättre (Wiliam, 2013). I många fall ges feedback i samband med ett 

betyg, men Alfie Kohn (1994) hävdar att lärare inte ska sätta betyg medan eleven 

fortfarande befinner sig i sin läroprocess. Betygen summerar vad eleven lärt sig, vilket 

sänder signaler till eleven att lärandet är över. Ofta är det föräldrar och vårdnadshavare 

som vill ha betyg för att veta hur skolgången går för sina barn, enligt enkäter med 

föräldrar (Wiliam 2010). Att ge för mycket feedback, som att låta eleverna lämna in 

uppgifter för många gånger kan också vara kontraproduktivt. Wiliam (2010) ger 

exempel på några sätt att tänka när det gäller feedback. En av dem är att feedback ofta 

är bättre när den är lite mindre och den ska främst generera tänkande för eleven istället 

för direkta svar. Fokuset för feedbacken ska vara på vad som ska hända härnäst och vara 

relaterad till målen. 

2.1.4 Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Robert Slavin, Eric Hurley och Anne Chamberlain (2003) granskade tidigare 

forskningsresultat och drog slutsatsen att kollaborativt lärande är “en av de största 

framgångssagorna i utbildningsforskningens historia” (s. 177). Forskningen är dock inte 
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överens om exakt varför det är såhär, men Wiliam (2010) presenterar fyra avgörande 

faktorer: motivation, social sammanhållning, personalisering och kognitiv utveckling. 

Det finns även studier som har visat att elever kan lära sig lika mycket i elevledda som 

lärarledda grupper (Schacter, 2004). Detta kan delvis bero på att jämnåriga elever kan 

vara mer lättförståeliga men även att elever hellre frågar varandra än läraren. Detta på 

grund av att det kan ta lång tid att få hjälp av läraren eller att en inte vill göra bort sig 

inför läraren (Ibid.). 

Ett klassiskt exempel på kollaborativt lärande är givetvis att elever gör arbeten i grupp. 

Detta måste skötas på rätt sätt för att bli ett lärandetillfälle. Det måste finnas ett tydligt 

gruppmål, och individuella skyldigheter och ansvarsområden så att alla elever aktiveras 

i läroprocessen. Det är dock väldigt diskuterat hur ansvarsområden ska delas upp. 

(Wiliam 2010) 

2.1.5 Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Det är en självklarhet för pedagoger att lärare inte kan skapa lärande utan att det är bara 

de som lär sig som kan. Det talas mycket om motivation i lärandet och används även 

ofta som ursäkt. Att läroprocessen stannar upp skyller vi på bristande motivation från 

elevernas håll. En annan uppfattning är att det är lärarens uppgift att motivera eleverna 

och om de inte lär sig beror det på att läraren misslyckades med att motivera dem 

(Wiliam, 2010). Använder vi detta förhållningssätt leder bristande motivation hos 

eleven att läraren tillsammans med eleven måste försöka med något annat eller på något 

annat sätt. (Ibid.) 

Mihaly Csikszentmihalyi, som är psykolog, presenterar ett annat tankesätt, nämligen att 

motivation är en konsekvens av prestationen och inte en orsak. Han beskriver att 

motivation kan uppstå när förmågan och utmaningen matchar varandra 

(Csikszentmihalyi, 1990). När utmaningen är för lätt och förmågan för stor blir eleverna 

uttråkade och när utmaningen är för svår för deras förmåga blir resultatet oro och när 

utmaningen och förmågan är låg blir resultatet likgiltighet. När båda är höga blir 

känslan något som Csikszentmihalyi kallar flow (flöde eller flyt).  

Wiliam (2010) nämner en studie som Fontana och Fernandes presenterade 1994. Den 

slår fast att eleverna kan utveckla tillräcklig insikt i sitt eget lärande för att själva kunna 

förbättra det. Under Fontana och Fernandes studie, som pågick i tjugo veckor, fick 



 

13 

eleverna de sista tio veckorna sätta upp egna mål för sitt lärande. Att eleverna fick 

använda självbedömning hade nästan dubblerat elevernas inlärningstakt. De menar att 

anledningen till varför självbedömning ökar lärandet kan vara självreglering. 

Som ovan nämnt har eleverna förutsättningar för att skaffa tillräcklig insikt i lärandet 

för att förbättra det. Självreglerat lärande vilar på idén om att elever kan använda sina 

kognitiva resurser, handlingar och känslor för att nå sina mål. Detta kräver dock 

metakognition som John Flavell myntade 1976.  

I alla slags kognitiva samspel med den mänskliga eller icke mänskliga omgivningen kan ett 

varierat antal informationsbearbetande aktiviteter pågå. Metakognition hänför bland annat 

till det aktiva kontrollerandet och den konsekventa regleringen och orkestreringen av dessa 

processer i förhållande till de kognitiva mål eller uppgifter de syftar på, vanligen till hjälp 

för något konkret mål. (Flavell, 1976:232) 

Metakognition innefattar metakognitiv kunskap, metakognitiva färdigheter och 

metakognitiva erfarenheter. Många forskare har visat att de elever som tränas i 

metakognition och är självreglerande är de som presterar bäst (Wiliam, 2010). Wiliam 

hävdar dock att “dessa färdigheter är [...] bara till nytta och glädje om eleverna är 

motiverade att använda dem” (Wiliam, 2010:162). Han beskriver ett liknande 

förhållande som Csikszentmihalyi kallar för ”flow”. Wiliam menar att målen måste vara 

specifika, inom räckhåll och innehålla en viss grad av utmaning. Är målet utom räckhåll 

kan eleverna helt enkelt ge upp, eller fokusera på mål med lägre utmaning, som 

eleverna känner att de klarar av (Wiliam, 2010:164). 

Wiliam (2010) framhåller ett antal åtgärder en lärare kan göra för att ge elever 

förutsättningar för att motivera elever att delta i läraktiviteten. Eleverna behöver 

kunskap om målet för uppgiften, så att framstegen kan kontrolleras gentemot dem. 

Pedagogen bör även poängtera att det hela är en process, för att undvika att eleverna ger 

upp efter ett misslyckande. Uppgifterna ska utformas så att det blir svårt för eleverna att 

jämföra sina prestationer. Pedagogen ska även ge feedback som fokuserar på metoder 

för utveckling och uppmuntra till självbedömning för att stödja eleverna till att bli mer 

självständiga.  
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2.2 Effekter av formativ bedömning 

Fuchs (1986) var tidig med att studera den formativa användningen av bedömningen. 

Hon gjorde en studie på elever med särskilda behov och fann att resultatet av 

regelbunden bedömning (två till fem gånger i veckan) med förslag till 

uppföljningsåtgärder ledde till en betydande ökning av elevernas kunskapsutveckling. 

I flertalet publikationer under 2010-talet har Harry Torrance beskrivit hur bedömning 

påverkar undervisningen. Torrance uppmärksammar hur standardiserade prov begränsar 

undervisningen och riktar den mot det som ska examineras. Han har även konstaterat att 

formativ bedömning ofta inte används fullt och därför inte bidrar till att utveckla 

självständiga och kritiska learners (Torrance, 2012). Han menar på att formativ 

bedömning ofta används på ett för instrumentellt sätt samt att det krävs ett visst 

summativt förhållningssätt för att lyckas i den formativa bedömningen (Ibid.). 

Black och Wiliam (1998) menar att den som har mest användning av informationen från 

formativ bedömning är eleven. Eleven ser ofta bedömning som att deras person bedöms, 

inte deras lärande. Detta innebär att vid eventuella problem sätter eleven fokus på att 

förbättra självförtroendet snarare än att lära sig. Formativ bedömning är enligt Black 

och Wiliam (1998) gynnsamt för samtliga elever, men särskilt för de lågpresterande 

genom att fokusera på specifika problem och hur de ska rättas till. Får eleven dåliga 

betyg flera gånger i rad kan dock effekten bli att eleven förväntar sig dåliga betyg. 

Wiliam (2010) menar dock att det är särskilt att ha en god lärarkvalitet för att höja de 

lågpresterande eleverna och för att få mest jämlika resultat. Det har även visat sig att 

elever lär sig bäst genom att undervisas av fortbildade lärare (Wiliam 2010).  

2.3 Formativ bedömning i praktiken 

2010 publicerade Kristin Häggkvist en magisteruppsats innehållandes en studie på hur 

ett antal lärare resonerar kring och använder sig av den formativa bedömningen. Hennes 

resultat tyder på att lärarna ställer sig positiva till detta arbetssätt med menar också att 

lärarna har fått en snäv bild av formativ bedömning. Även Boyle (i Ward 2008) menar 

att principerna har blivit så enkla att det används närmast som en checklista. Annan 

forskning (t.ex. Black och William, 1998; Hattie, 2009; William 2011) menar att det 

helt klart finns argument för formativ bedömning då det visat sig vara fördelaktig och 

ökande av elevers lärande.  
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Två svenska studier, Mickwitz (2011) samt Seger (2014), berör förhållandet mellan 

betygen som bedömning och undervisning. Intervjustudierna som gjordes visade att 

undervisningsinnehållet anpassas till kriterier som är “lätta” att betygsätta samt att de 

nationella proven styr en stor del av innehållet. De slår fast att betygen begränsar 

undervisningen och lärarens autonomi i undervisningsinnehåll samt vad som skall 

examineras.  

Black och Wiliam (2001) menar att eleverna måste tränas i självbedömning. Detta för 

att förstå syftet med lärandet och därmed förstå vad de behöver prestera. Wiliam (2010) 

menar att vi inte kan i förväg veta vad eleverna kommer lära sig. Han påstår att elever 

inte lär sig det vi lär ut, utan att vi måste skilja mellan utlärning och inlärning. Wiliam 

anser att “lärarens arbete är inte att överföra kunskap eller att förenkla lärande. Det är 

att skapa effektiva läromiljöer.” (Wiliam 2010:65) 

Vetenskapsrådet genom Åsa Hirsch och Viveca Lindberg presenterade 2015 en rapport: 

“Formativ bedömning på 2000-talet”.  De visar att studier beskriver formativ 

bedömning som en “kontextbunden social praktik” snarare än generella metoder. 

Formativ bedömning anses vara resurskrävande ur lärarnas synpunkt och att IKT-

verktyg, informationsteknik, kan vara ett sätt att effektivisera undervisningen. Lindberg 

och Hirsch (2015) hävdar att det finns en risk att formativ bedömning endast används 

för att rättfärdiga fler examinationer. Det finns en samstämmig kritik från tidigare 

forskning som menar att det finns en risk att formativ bedömning i praktiken endast 

används på ett instrumentellt sätt. De menar även att formativ bedömning beskrivs på 

ett “teoretiskt förenklat sätt” och att lärare endast ytligt lär sig principer utan att lära sig 

teorin bakom. Hirschs och Lindbergs analys pekar även på vikten av kollegialt lärande 

men menar även att processen för implementering av formativ bedömning inte endast 

vilar på lärarna. Forskning fokuserar mest på hur formativ bedömning ska forma elever 

och inte vilket arbete och engagemang det krävs av lärarna. De pekar även på vikten av 

att i överförandet från forskning till populärvetenskap kan mycket av det centrala 

innehållet och de fördjupade teoretiska förhållningssätten gå förlorade och att metoder 

anammas på ett oreflekterat sätt. Det mest framgångsrika sättet för 

implenteringsprocessen är om den händer på samtliga av skolans nivåer och att det vilar 

på en vetenskaplig grund, det vill säga att det finns fördjupade teoretiska 

förhållningssätt. Vidare beskriver Lindberg och Hirsch (2015) att i  flera nordiska 
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studier har det visat sig att lågpresterande elever får för lite feedback och att den 

existerande endast syftar till att stärka självförtroendet och inte fortsatt lärande. Andra 

nordiska studier bekräftar Wiliams (2010) fem grundpelare och dess absolut centrala 

betydelse. 

I en svensk studie av Charlotta Vingsle (2014) hävdas att formativ bedömning kan ske 

både spontant och planerat. Vid planerade praktiker sker formativa inslag på lärarens 

initiativ medan spontana inslag mer sker när läraren tillskansar sig information om 

elevernas lärande genom samtal med eller emellan eleverna. Lärarens roll är att hjälpa 

eleverna att skapa situationer kan öva i att delta i sitt eget lärande så att de lär sig att det 

finns ett delat ansvar för lärande och bedömning.  

Phillipe Perrenoud (1991) menar att all bedömning som hjälper eleven att lära sig och 

utvecklas är formativ bedömning. Detta bygger på att en som lärare inte ger sig utan att 

det är processen fram till målet som ska stå i fokus i formativ bedömning. Här har 

forskarna John Hattie och Helen Timperley (2007) utvecklat en modell för 

framåtsyftande återkoppling. De använder sig av tre frågor som utgångspunkt: var är jag 

nu? (feedback); vad är målet? (feed-up) och “hur ska jag komma vidare (feed-forward). 

Detta kräver även att eleven tränas på en metakognitiv nivå som gör eleven medveten 

om sitt eget lärande, som nämnt ovan i Csikszentmihalyis forskning.  

2.4 Summativa förhållningssätt 

Forskning har visat att formativ bedömning eller bedömning för lärande är utvecklande 

och gynnsamt för elevers lärande (Olovsson 2015). Elever ser dock bedömning som att 

lärare tar reda på vad de kan eller för att rapportera till föräldrarna och inte för att 

utveckla deras lärande. Det gör att eleverna känner olust och oro inför bedömning. 

Hanna Eklöf (Hult & Olofsson red.) menar att betygen ändå fyller en viktig funktion i 

den svenska skolan. Den är viktig för att eleverna ska bli konkurrenskraftiga och för att 

läraren ska kunna redovisa resultat då hen kan bli ifrågasatt när skolan granskas av 

myndigheter. Betygen har olika syften, exempelvis att ge information om vart eleven 

befinner sig i förhållande till målen, för att motivera eleverna, som ett konkurrensmedel 

och som en kontrollfunktion på skolans verksamhet. Betygens och bedömningens 

funktion i den svenska skolan skapas av samhällets behov, politiska värderingar, 
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ekonomiska förutsättningar och synen på kunskap. Det innebär alltså att ovan nämnda 

variabler styr hur kunskaps bäst styrs och utvärderas. (Ibid.)  

Även om lärare använder formativ bedömning anpassad efter varje elev måste elevens 

prestation jämföras med nationella mål och kriterier, exempelvis mot ämnesplaner eller 

de nationella provens kriterier. Detta gör att betygen inte sätts utifrån individens 

framsteg jämfört med sig själv utan de sätts utifrån nationella kunskapskrav.  

Med stöd av Eva Forsberg och Christian Lundahl (2006) menar Lindberg och Hirsch 

(2015) att ökad användning av utvärderingsinstrument inskränker friheten i lärarnas 

tolkning av vad som anses viktigt att kunna. De menar att ökande krav på kvantifierbara 

mått på kunskap verkar vara det största hotet mot formativt arbete. Barbro Westlund 

(2013) har gjort en studie där hon kommer fram till att styrdokumenten har stor 

inverkan på lärares förhållningssätt till bedömning. I en artikel av Anders Jönsson och 

Gunilla Svingby (2008) på uppdrag av Skolverket menar de att deras provbank syftar 

till att stödja lärarna och eleverna för att nå målen. Provbanken ska även konkretisera 

målen och förklara Skolverkets kunskapsmål.  

I en artikel från Skolverket (2015) menar de att läraren först måste tolka de aktuella 

kunskapsmålen för att sedan förmedla dem till eleverna. Skolverket förespråkar även att 

lärarna tillsammans behöver diskutera och reflektera kring hur de bedömer i förhållande 

till kunskapskraven. Detta ska göras regelbundet.  De hävdar även att kunskapskraven 

kan levandegöras och förklaras i undervisning. Skolverket (2011) menar också att 

bedömning handlar om att kartlägga, värdera och synliggöra praktiska kunskaper; 

återkoppla för lärande samt utvärdera undervisning. De nämner även att bedömning kan 

användas för både summativa och formativa syften. Planering av bedömning ska utgå 

ifrån att värdera “elevens arbetsprestationer i anslutning till bedömningssituationen (...)” 

(Skolverket, 2011:29). 
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3 METOD OCH MATERIAL 

3.1 Metod 

3.1.1 Semi-strukturerade intervjuer/kvalitativ metod 

Då intresset för studien ligger i lärares perspektiv krävs en metod som möjliggör för 

informanterna att utveckla sina svar och för forskarna att ställa uppföljande och 

klargörande frågor. Kvalitativa metoder lämpar sig för tolkningsinriktade ståndpunkter 

och att förstå sociala företeelser med informanters redogörelser (Bryman, 2011). 

Kvalitativa metoder är alltså lämpade för studier med det fokus som denna har och blir 

ett givet alternativ. Att nyttja intervju som metod snarare än andra kvalitativa diton som 

observationer faller sig också naturligt eftersom det är lärarnas redogörelser som är av 

intresse, inte deras praktiska utförande. 

I kvalitativa studier som bygger på intervjuer finns två varianter som är vanligast 

förekommande; semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Vilken sorts 

intervju som bör användas beror på olika faktorer. Den ostrukturerade intervjun används 

främst när forskaren inte vill att en intervjuguide ska stå i vägen för att informanten ska 

kunna återge en fullständig beskrivning av det aktuella ämnet, medan semistrukturerade 

i större utsträckning används när forskaren har ett tydligare fokus för studien eller vill 

underlätta en jämförelse mellan informanterna. (Bryman, 2011) 

För att kunna styra intervjuerna och därmed kunna få ut så relevant data som möjligt har 

valet fallit på semistrukturerade intervjuer framför ostrukturerade. Den ostrukturerade 

intervjun är till formen likt ett samtal och börjar ofta med endast en fråga som 

informanten sedan associerar fritt ifrån (Bryman, 2011). Denna öppna metod bedöms i 

den här undersökningen sakna möjligheten till att styra intervjun på ett sådant sätt att 

den på förhand eftersökta datan kan nås och att erhålla intervjuer som utgår från samma 

struktur, om än med individuella skillnader där det kan komma att bli relevant. Valet 

faller istället på den semistrukturerade intervjun då den både erbjuder viss struktur men 

samtidigt den flexibilitet som kvalitativa metoder innebär. 

I den semistrukturerade intervjun används en intervjuguide med på förhand bestämda 

teman som intervjun ska behandla. Informanten får utrymme att ge utvecklande svar 

och i svaren lägga fokus på det den bedömer som väsentligt för frågan. Om forskaren 

anser att ett spår bör följas upp har den möjlighet att ställa följdfrågor, antingen genom 
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en i stunden påkommen fråga eller en fråga från intervjuguiden. Frågorna från 

intervjuguiden kan alltså komma i omkastad ordning, men vanligast är att de kommer i 

den ordning de står i intervjuguiden. (Bryman, 2011) 

3.1.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om huruvida ett resultat kan reproduceras av andra forskare 

(Brinkmann & Kvale, 2009), alltså om andra forskare vid en annan tidpunkt skulle få 

samma resultat som den aktuella studien. När det kommer till studier byggda på 

kvalitativa intervjumetoder kan det röra sig om huruvida informanterna skulle ge 

samma svar till andra forskare som de gett till de första, eller om svaren skulle skilja sig 

åt (Ibid.). En anledning till olika svar skulle kunna vara att forskarna ställer ledande 

frågor, utan att ta hänsyn till detta i sin senare analys. Även vid analysen kan frågan om 

reliabilitet komma upp, tolkningen av datan som en forskare gör är inte nödvändigtvis 

samma tolkning som en annan forskare skulle göra.  

I kvantitativ forskning syftar validiteten till att ställa frågan om forskaren verkligen 

mäter det den tror sig mäta. Perspektivet går dock att bredda till huruvida forskaren 

undersöker det den avser att undersöka (Ibid.). Det innebär alltså för en kvalitativ 

intervjustudie om svaren från informanterna behandlar de forskningsfrågor forskarna är 

intresserade av. 

Både reliabilitet och validitet kan delas upp i två delar där de kan vara interna respektive 

externa (Bryman, 2011). Intern reliabilitet rör huruvida medlemmarna i ett forskarlag 

kan komma överens om tolkningen av materialet (Ibid.). Tolkningen av data från 

intervjuer blir av naturen till delar subjektiv och det är inte säkert att forskarna gör 

samma tolkning. Detta kan göra att problem uppstår vid exempelvis sortering av datan 

till olika kategorier. 

Extern reliabilitet behandlar i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas. När 

kommer till kvalitativa studier är det svårt att uppnå extern reliabilitet eftersom sociala 

kontexter förändras, i fallet med denna undersökning är det till exempel fullt möjligt att 

informanterna ändrar sin uppfattning av formativ bedömning när nästa forskargrupp 

försöker replikera undersökningen (Ibid.). 

Intern validitet innebär att det måste finnas en god koppling mellan forskarnas 

observationer, i det här fallet informanternas svar, och de teoretiska idéer dessa 



 

20 

observationer utmynnar i (Bryman, 2011). Slutprodukten av undersökningen måste 

alltså stämma överens med den data som datainsamlingen faktiskt givit. 

Extern validitet handlar om i vilket utsträckning resultat från undersökningen kan 

generaliseras till andra områden. Här riskerar kvalitativa studier att bli lidande eftersom 

de ofta är mer djupgående än breda till sin natur (Ibid.). En kvalitativ studie kan ge en 

fingervisning om hur ett fenomen skulle kunna fungera även i en annan kontext men 

den kvalitativa forskaren bör iakta försiktighet när det kommer till att dra generella 

slutsatser av de resultat den funnit och de slutsatser den dragit. 

3.1.3 Urval och genomförande 

I urvalet har jämn fördelning mellan kön, ålder och yrkesverksamma år eftersträvats. Då 

kön på informanter inte har varit relevant för denna studie benämns informanterna med 

pronomenet hen. 40 missivbrev har skickats ut till gymnasielärare i teoretiska ämnen 

verksamma i Umeå kommun. Av dessa 40 missivbrev har svar erhållits från  tolv, varav 

åtta har accepterat inbjudan till att delta i denna studie. 

Inför undersökningen har två pilotintervjuer genomförts med två lärare som inte ingått 

bland de lärare som tillfrågats. Detta för att kunna utvärdera intervjuguiden och anpassa 

den efter behov. 

Intervjuerna har genomförts vid tillfällen valda av informanterna och alla utom 

intervjun med informant 2 har genomförts på informanternas skolor, i rum utan andra 

personer närvarande. Intervjun med informant 2 genomfördes i cafémiljö. Intervjuerna 

har varat omkring en timme med några som har varat kortare tid och några som varat 

längre. Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas med hjälp av relevant 

mjukvara. Ljudfilerna samt transkriberingarna har sparats och finns i författarnas ägo.  

Nedan följer en kort presentation av informanterna
1
: 

Informant 1 har varit verksam lärare på gymnasiet i ungefär 30 år och undervisar i 

ämnena företagsekonomi och matematik.  

Informant 2 har varit yrkesverksam gymnasielärare i tio år och undervisar i ämnena 

svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap på gymnasiet. Hen har även 

                                                 
1
 Antalet yrkesverksamma år gäller för tidpunkten vid intervjuerna, alltså hösten 2015. 
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varit involverad i att förbättra modersmålsundervisningen i organisationen på den 

gymnasieskola hen för närvarande arbetar på.  

Informant 3 har under femton år arbetat som lärare på gymnasiet. Hen undervisar i 

svenska och samhällskunskap.  

Informant 4 har arbetat som gymnasielärare på gymnasiet i fem år. Hen undervisar i 

ämnena historia, samhällskunskap och en gymnasiekurs som heter hållbar 

samhällsutveckling.  

Informant 5 har varit yrkesverksam gymnasielärare i 20 år och undervisar i matematik 

och programmering. Hen har under sitt yrkesliv även undervisat i vissa dataämnen. 

Förutom undervisning har denne informant även ett försteläraruppdrag i ämnet 

matematik. 

Informant 6 har arbetat som gymnasielärare i 18 år. Hen undervisar i historia och 

religionskunskap. Hen har även ett försteläraruppdrag i historia och arbetar med 

programutveckling. 

Informant 7 har varit yrkesverksam gymnasielärare i drygt tio år. Hen undervisar i 

religionskunskap och historia. Utöver detta ingår hen även i ett resursteam som innebär 

att några timmar i veckan finns möjlighet för eleverna att i anvisad sal söka pedagogiskt 

stöd hos ett antal lärare, varav denne informant alltså är en av dem. 

Informant 8 har arbetat som lärare i ungefär 20 år, av dessa har ungefär 15 varit inom 

gymnasieskolan. Hen undervisar i ämnena svenska och religion och är utöver det 

förstelärare i svenska.  

3.1.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att beakta etiska förhållningssätt. De informanter 

som observeras är inte kärl att bara hämta data från, utan människor med liv och känslor 

som på olika sätt kan påverkas av att delta i en studie. De kan speciellt påverkas av 

intervjuer av kvalitativ sort eftersom den har en förmåga att nå djupare in i 

människornas tankevärld än kvantitativa diton. (Brinkmann & Kvale, 2009) 

I arbetets förstadier är det viktigt att fråga sig vad studien har för goda effekter 

(Brinkmann & Kvale, 2009:84). Det gäller alltså bland annat att studien utmynnar i ett 

relevant bidrag till forskningsfältet. Forskaren bör även fråga sig hur undersökningen 
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kan hjälpa informanterna, hur den kan förbättra deras situation. Denna tankegång kan 

även sträcka sig till gruppen de representerar (Brinkmann & Kvale 2009:84). I den här 

studien blir den frågeställningen alltså hur den förbättrar situationen för de intervjuade 

lärarna, samt deras kolleger runtom i landet. 

För svensk forskning finns dessutom några etiska principer att förhålla sig till. Bryman 

redogör för fyra av dessa, varav den första är informationskravet. Det går ut på att 

informanterna ska informeras av forskarna om studiens syfte (Bryman, 2011). 

Informanterna ska alltså informeras om vad studien går ut på och varför den genomförs. 

Vidare ska informanterna informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Den andra principen är samtyckeskravet. Den går ihop med det tidigare nämnda 

frivilliga deltagandet, informanterna måste nämligen ge sitt uttryckta samtycke till att 

medverka i studien (Ibid.). Kvale och Brinkmann slår ihop informationskravet och 

samtyckeskravet och kallar det informerat samtycke. De fokuserar på hur informationen 

är nödvändig för att informanterna ska kunna ge sitt samtycke (Brinkmann & Kvale, 

2009:87). Informanterna måste alltså veta vad de samtycker till för att samtycket ska 

kunna räknas. De lyfter dessutom frågan om hur mycket information informanterna ska 

få och när de ska få den (Ibid.). Inför intervjuerna får informanterna i den här 

undersökningen veta syftet med studien samt en genomgång om hur datan kommer 

bearbetas och användas. De får dessutom veta hur intervjun i stora drag kommer se ut, 

detta kan dock aldrig sägas säkert med tanke på hur arbetsprocessen ser ut med 

semistrukturerad intervju. De får heller inte på förhand se intervjuguiden för att de 

under intervjun ska kunna hålla fullt fokus på den aktuella frågan istället för att ha 

tankarna på kommande frågor. Informanterna får alltså inte full information men 

strävansmålet är att de ska få så mycket information på förhand som är förenligt med 

arbetsmetoden. 

Som tredje princip listar Bryman konfidentialitetskravet. Identiteten hos informanterna 

ska skyddas i allra högsta mål (Bryman, 2011:132). Det betyder att eventuellt utpekande 

delar av intervjuerna måste skrivas om så att de blir mer anonymiserande. Det innebär 

även att eventuella personuppgifter måste förvaras så att ingen annan än forskarna 

kommer åt dem. 
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Den sista principen Bryman tar upp är nyttjandekravet. Datan från informanterna får 

endast användas till studien informanterna blivit informerade om att de ska ingå i 

(Ibid.). 

3.1.5 Fenomenografisk metod 

Den fenomenografiska analysmetoden består av sju steg (Dahlgren & Johansson, 2009): 

bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, gruppering, artikulera kategorier, 

namnge kategorier samt en kontrastiv fas. Dessa faser har tillämpats på det insamlade 

materialet, efter att intervjuerna transkriberats. 

Det första steget innebär att läsa igenom transkriptionerna upprepade gånger för att 

bekanta sig väl med innehållet i dem (Ibid.). Det aktuella materialet har lästs igenom 

flera gånger. Under denna process har korta anteckningar förts för att redan då 

strukturera upp de svar som erhållits. 

Steg två, kondensation, är det första analytiska steget. I det klipps relevanta partier ur 

transkriptionerna ut för att kunna grupperas (Ibid.). I det här arbetet har de tidigare 

anteckningarna använts för att underlätta sökandet efter relevanta partier.  Dessa partier 

har sedan klippts ut för att underlätta de följande steg som ingår i metoden. 

Nästa steg, steg tre, är jämförelse. Som namnet antyder går steget ut på att jämföra de 

passager som under kondensationen klippts ut och att däri finna likheter och skillnader 

(Ibid.). 

I steg fyra ska likheterna och skillnaderna grupperas. Passagerna läggs i olika högar 

som i sig utgör de grupper som funnits (Ibid.). 

Steg fem handlar om att artikulera kategorierna, att finna kärnan av likheter i de olika 

grupperna (Ibid.). I bearbetningen av empirin för den här undersökningen har steg tre, 

fyra och fem komprimerats till ett sammanhängande steg där passagerna först delats upp 

efter de nyckelstrategier för formativ bedömning som presenteras i teorikapitlet. 

I det sjätte steget namnges kategorierna, vilket synliggör vad som är mest centralt i dem 

(Ibid.). Från materialet har flertalet kategorier vuxit fram.   

Det sjunde och slutliga steget är det kontrastiva. Syftet här är att jämföra passagerna för 

att se om de passar in i fler kategorier än en för att minska antalet kategorier (Ibid.). I 
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detta steg har de funna kategorierna komprimerats till fyra övergripande kategorier; 

metoder, syfte, elevfokuserade svar samt svårigheter. 

Den fenomenografiska metoden ligger till grund för den metod som använts i denna 

studie. Metoden för denna studie har inte uteslutande följt den fenomenografiska. Enligt 

de sju steg som redogörs för ovan skall gruppering av informantsvaren ske spontant, det 

vill säga att grupperna ej ska vara förutbestämda. Som nämnt i det teoretiska ramverk 

förklaras att Wiliams fem nyckelstrategier ligger till grund för de grupper och kategorier 

som skapats under analysering av informantsvaren. Därav kan denna studie inte ses som 

fullt fenomenografisk utan metoden är en egenkonstruerad som utgår från den 

fenomenografiska modellen med förutbestämda grupper. 

3.1.6 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverk vi har baserat vår studie på bygger på de teoretiska 

utgångspunkterna som presenteras i kapitel 2. De forskningsfrågor som redogörs för i 

inledningen besvaras med hjälp av ett ramverk som bygger på den formativa 

bedömningen med utgångspunkt i Paul Blacks och Dylan Wiliams definition. De 

analysverktyg som använts, och som resultatet är disponerat efter, är de nyckelstrategier 

som Wiliam presenterar i sin teori.  

Begreppet feedback används med en del synonymer i denna studie. Då begreppet 

återkoppling används är det informanterna som själva använt det begreppet. Begreppet 

feedback har använts för att benämna samtal mellan pedagog och elev där ett arbete 

producerat av eleven själv diskuteras och där respons har getts för att ge eleven 

strategier för att förbättra arbeten. Då informanternas samtal inte alltid har inkluderat 

detta utan ibland innehållit en redogörelse för vad eleven presterat benämns de som 

återkoppling. Där dessa begrepp används finns förhoppningen om att innehållet i 

återkopplingen/feedbacken framgår så tydligt som möjligt fortsättningsvis i studien. 

Enligt den presenterade forskningen ses formativ bedömning snarare som ett teoretiskt 

förhållningssätt än en metod. På grund av att den formativa bedömningen innehåller så 

många variabler och riktlinjer som ska följas används fortsättningsvis i denna studie 

formativa arbetssätt som benämning på pedagogiskt arbete som vilar på någon form av 

enligt den presenterade teorins ramverk. 
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4 RESULTATREDOVISNING 

Nedan redovisas det resultat som studien visat. Resultatet presenteras i en disposition 

som följer forskningsfrågorna, därav fyra delkapitel. I delkapitlen redovisas resultaten 

uppdelade efter de fem nyckelstrategierna som vårt teoretiska ramverk delvis består av. 

4.1 Hur beskriver lärare sitt formativa arbetssätt? 

4.1.1 Feedback 

Informanterna uppger flera olika metoder de använder sig av för att ge feedback till 

eleverna hur de ligger till. Informant 6 och 3 nämner att de laddar upp matriser, som är 

baserade på kursernas kunskapskrav, i individuella mappar på en läroplattform. Dessa 

matriser fylls i under kursens gång så eleverna kan se vilka kunskapskrav de uppnått. 

Informant 3 säger att matriserna fungerar så bra så hen nästan inte behöver ha ett samtal 

med eleverna för att de ska kunna veta hur de ligger till. Hen poängterar dock att för att 

eleverna ska få veta hur de ska göra för att nå ett steg längre behövs samtal med dem. 

Även informant 5 använder sig till viss del av matriser, dock bara på det viset att hen 

ger ut en bedömningsmatris efter varje prov. Arbetet med matriser används inte på 

några fler sätt. 

Informant 7 och 8 framhäver muntlig feedback som särskilt framträdande för dem. 

Informant 8 berättar till och med att hens kolleger har anmärkt hur mycket hen pratar 

med sina elever. Vid dessa samtal försöker informant 8 alltid ge eleverna tre saker att 

tänka på till nästa gång. Hen säger att feedbacken tar mycket tid men att varje samtal 

inte behöver ta så mycket tid i anspråk. Informant 8s uppfattning är att eleverna tar till 

sig av det hen säger, något som förstärks ytterligare av löpande feedback under arbetets 

gång. Hen utgår från syfte och mål och håller fokus på hur högt eleverna har nått 

snarare än att prata om betyg. När det kommer till religionskunskapen, som är en 

kortare kurs, nämner hen dock betyg i samtalen med eleverna för att de ska ha en chans 

att veta vilken betygsnivå de ligger på och då får möjlighet att rätta till sig om de ligger 

under det betyg de strävar mot. För att få underlag till sin feedback använder sig 

informant 8 av löpande examinationer som inte betygsätts utan endast tjänar till att ligga 

till grund för feedbacken. När det kommer till informant 7 strävar hen efter en dialog 

med eleven där hen frågar eleverna hur väl de känner att de behärskar olika delar av 

kursernas innehåll. Hen förklarar även de färdigheter som behövs för att nå resultat och 
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försöker dra eleven framåt på det viset. Hen ser även till att planera för att ha tid för 

feedbacken. 

Ett annat sätt att ge feedback till eleverna som informanterna berättar om är skriftligt. 

Informant 4 ger löpande skriftlig respons till sina elever när de ska skriva 

inlämningsuppgifter. Eleverna får lämna in sina uppgifter till informant 4 för feedback 

hur många gånger de vill. Detta tar naturligtvis tid men hen har på senare tid börjat ge 

färre kommentarer än tidigare. Informant 1 nämner korta kommentarer vid 

återlämnande av prov som ett sätt att ge feedback. Hen beskriver att det kan se ut så att 

om eleverna exempelvis ska beskriva begrepp så skriver hen att de måste lära sig att 

utveckla mer när de förklarar dessa begrepp. 

Informanterna för en del olika resonemang när det kommer till feedback. Informant 6 är 

av åsikten att återkoppling måste vara framåtsyftande men att det är svårt att lyckas med 

det eftersom hens ämnen inte har en naturlig progression på så sätt att en del leder in i 

nästa. Istället får fokuset hamna på att eleverna ska förstå vad som menas med utförliga, 

välgrundade och nyanserade resonemang. Informant 3 redogör för liknande 

tankegångar, att feedback vid enskilda moment som eleverna inte kommer återkomma 

till under kursens gång känns mindre meningsfull. Informant 1 erkänner sig vara dålig 

på att följa upp prov och menar att det beror på att det skulle ta för lång tid, tid de 

behöver för att gå vidare med nästa moment. Informant 5 upplever också svårigheter 

med feedback vid prov. Hen menar på att eleverna är för skärrade efter proven för att 

kunna ta till sig feedback. Informant 5 har även prövat en metod att ge stjärnor istället 

för betyg på proven för att få bort fokus från betygen vid återlämnande av prov men 

berättar att eleverna då blev fokuserade på hur många stjärnor de fått så skillnaden blev 

liten eller obefintlig. Informant 2 är till viss del kritisk till sin feedback och önskar att 

hen var bättre på att använda feedbacken för att lyfta upp eleverna. Som det är nu 

lämnar eleverna in en uppgift, den blir bedömd och sen händer ingenting mer med den. 

Istället skulle hen vilja återkoppla och upprepa delar en gång till men menar att det inte 

finns tid till det. Hen menar att feedbacken måste vara omedelbar, det ska vara korta 

mål så eleverna ofta kan få återkommande feedback. Informant 6 lyfter fram att 

feedback inte alltid behöver ske individuellt utan även kan ske gemensamt. Som 

exempel tar hen upp ett tillfälle när en elev hade skrivit ett arbete på A-nivå. Informant 
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6 bad då att få visa upp arbetet som exempel för eleverna för att de skulle få se vad 

exempelvis nyanserat innebär i praktiken. 

4.1.2 Eleverna som läranderesurser 

Informant 2 brukar låta sina elever rätta varandras texter och lämna kommentarer på 

dem, något hen säger att de är väldigt duktiga på. Eleverna ser alla möjliga språkfel i 

varandras texter, språkfel de inte själva ser när de tittar på sina egna texter. Informant 3 

har haft en motsatt upplevelse, att eleverna har varit duktiga på att bedöma sina egna 

texter men att det kräver mycket av en person för att ge respons på någon annans text 

och att eleverna har svårt att vara ärliga mot varandra. För att komma över det 

problemet har hen utfärdat protokoll för kamratbedömning där det står utskrivet väldigt 

tydligt vad eleverna ska titta efter. Exempel på detta är om det finns en inledning och 

var den är, om det finns ett visst antal argument och vilka dessa argument är eller om 

det finns en källa. 

Informant 7 berättar att hen har använt sig av kamratrespons i form av att eleverna fått 

sitta runt ett bord och redovisa en i taget. Vikten av att vara aktiv i sitt lyssnande har då 

betonats och efter varje redovisning har eleverna fått i uppgift att ställa frågor till den 

aktuella eleven. Den eleven har då fått ta till sig frågorna och kunnat lämna in materialet 

vid ett senare tillfälle. 

Informant 5 brukar göra så att eleverna får sitta i grupper och varje grupp får en egen 

uppgift att lösa. Grupperna blandas sedan till nya grupper med en gruppmedlem från 

varje gammal grupp i den nya. Det är nu upp till eleverna att förklara för sina nya 

kamrater vad deras uppgift var och hur de löste den. Informant 5 har då hållit sig passiv 

och bara lyssnat på hur eleverna löser de olika uppgifterna. Hen säger att vid de här 

tillfällena har eleverna fokuserat extra mycket för att inte göra bort sig inför de andra 

eleverna när det blivit deras tur att presentera sin uppgift. De har dock inte varit lika 

fokuserade när de andra eleverna presenterat sina uppgifter. 

4.1.3 Aktivera eleverna 

Informant 8 berättar att hen inte curlar eleverna, hen springer inte efter dem utan har 

tydliga regler för vad som gäller. Detta upplever hen gör att eleverna blir måna om att 

göra rätt och vara aktiva. Hen går dessutom runt i klassrummet och ger direkt feedback 

till eleverna vilket gör dem konstant aktiverade och att de skärper sig och blir mer 

engagerade. 
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För att eleverna ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande menar informant 5 att det är 

viktigt att de vet vad som förväntas av dem, därför framhåller hen planering som viktigt 

för att de ska veta vad som krävs och till när det krävs. För informanten framstår att 

göra uppgifter i tid som en viktig del i att ta ansvar för sitt lärande. Informant 7 är inne 

på ett liknande spår och menar att om läraren inte gjort ett bra förarbete kan eleverna 

inte heller förväntas kunna arbeta bra på egen hand. En del av det förarbetet är att det 

måste finnas en tydlighet och struktur för eleverna. Båda informanterna har samtidigt en 

inställning till planering att den måste kunna vara öppen och anpassningsbar. De vill 

alltså inte ha för strikta planeringar för en för lång tidsperiod utan vill kunna vara 

flexibla med vad som ska komma härnäst. Informant 7 menar att hen istället för att vara 

planeringsfokuserad måste vara lösningsfokuserad och ta hjälp av elevernas lust. Bland 

annat inleder hen varje moment med att eleverna får berätta vad de vill utveckla och vad 

de är intresserade av att lära sig. Informant 1 nämner också planering i samband med 

elevernas ansvar men lägger fokus på att schemat för matteämnet är så tight att eleverna 

måste hänga med i tempot för att inte halka efter. 

De elever informant 2 undervisar har gemensamt att de alla har andra språk än svenska 

som förstaspråk. Hen är av åsikten att detta kommer medföra svårigheter för dessa 

elever som deras jämlikar med svenska som förstaspråk inte kommer ha. För att få 

eleverna att ta ansvar för sitt lärande påpekar hen detta för dem. Informanten visar på en 

förståelse för att det är mycket annat som pågår i elevernas liv än just ämnet svenska 

som andraspråk och för att försöka få dem att bli mer närvarande på lektionerna inleds 

dessa med en påminnelse om varför de är där och varför gör det de gör, vilket 

exemplifieras med att de ska slippa arbeta på McDonald’s klockan tre på natten. 

Informant 2 är tydlig med att hens elever måste kämpa hårdare än andra elever för att nå 

målen och försöker sätta sitt ämne i ett sammanhang där det ska hjälpa eleverna att 

kunna nå dit de vill, inte bara i klassrummet utan i livet. 

Informant 4 och 7 nämner både situationer där de överlåter ansvaret på eleverna. 

Informant 4 informerar sina elever om att de får spela in hens lektioner, att de har 

tillgång till föreläsningarna online, att de får be om föreläsningsanteckningar om de har 

behov av det samt att de alltid får be om feedback på uppgifter inom en viss tidsram. 

Ansvaret för detta ligger dock hos eleverna, de har dessa möjligheter men det är deras 

ansvar att ta del av dem. Som exempel nämner informanten att eleverna måste be om 
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feedback för att det inte är någon mening att ge feedback till någon som inte vill ta del 

av den. Informant 4 ger dessutom ut övningar inför prov och säger att provet kommer se 

likadant ut. Det är sedan upp till eleverna att förstå att om de gör dessa övningar 

kommer de ha stora fördelar på provet. Informant 7 gör som tidigare nämnt ofta så att 

eleverna i slutet på lektioner får jobba på egen hand, under vilken tid informanten 

förväntar sig att eleverna faktiskt åstadkommer någonting. Hen nämner även senare i 

intervjun att eleven ska vara i fokus, att det är eleven som själv bär ansvaret för sitt eget 

lärande. 

Informant 3 och informant 7 använder sig båda av digitala skrivböcker där de kan följa 

elevernas arbete i realtid. Informant 7 använder skrivböckerna för att få eleverna att 

förstå att det är viktigt att göra anteckningar, att det är då kunskap fastnar. Informant 3 

berättar att skrivboken gör att det är fler elever som gör sina uppgifter istället för annat 

på lektionstid. Hen märker att det är fler elever som sätter sig och skriver än om när de 

inte använder skrivboken. Detta lösgör tid på lektionerna som annars skulle gått åt till 

att mer handgripligen försöka aktivera eleverna. 

Informant 4 har höga förväntningar på sina elever och ser det som motiverande för dem. 

När hen går igenom kunskapskraven är det bara betyget A hen fokuserar på och 

förmedlar till eleverna att det är dit de ska sikta och att de alla kan nå dit. Informanten 

säger till eleverna som läser hundrapoängskursen i historia att det är den mest 

högskoleförberedande kurs de kommer att läsa och att den uteslutande innehåller 

metoder som används på högskolan med mycket teori och för dem hög abstraktionsnivå. 

Hen börjar även i ett högt tempo och lägger medvetet in för mycket för att få igång 

eleverna direkt. Informant 4 är medveten om att hen förväntar sig mer av eleverna än 

vad som egentligen är rimligt men säger att när eleverna då klarar av det som har känts 

övermäktigt blir de motiverade av att veta att de har klarat av det. 

Tidigare i kapitlet nämndes att informant 5 använder en metod där eleverna får lösa en 

uppgift i grupp för att sedan förklara för klasskamrater i nya grupper hur de löst 

uppgiften. Informanten menar på att detta fungerar för att motivera eleverna eftersom de 

inte vill göra bort sig inför sina kamrater. Ett annat sätt att komma åt samma mekanism 

berättar informant 8 om. Hen använder sig av inplastade lappar med elevernas namn på 

så när hen ska ställa en fråga till någon inför helklass drar hen en slumpartad lapp och 
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eleven vars namn dras måste svara på frågan. Detta menar informanten har bidragit till 

att aktivera eleverna, vill de inte göra bort sig gör de bäst i att hänga med i 

undervisningen och kunna svara på frågorna som ställs. 

Informant 6 har klasser från byggprogrammet och menar att i de klasserna är intresset 

och motivationen väldigt lågt. För att råda bot på det måste målen vara korta, helst ska 

det produceras någonting varje lektion. Informanten gör en liknelse med deras 

bygglektioner och menar att det måste bli verkstad varje lektion. När det kommer till 

övriga klasser menar informant 6 att det måste råda en progression för eleverna när det 

kommer till självständiga uppgifter. Hen menar att det inte går att ha för öppna 

uppgifter i början och förvänta sig att eleverna ska klara av att ansvara för att klara dem. 

Istället måste uppgifterna inledningsvis ha tydliga ramar för att progressivt bli öppnare 

och öppnare, först då är det möjligt för eleverna att själva ansvara för sitt lärande. 

För att aktivera sina elever nämner informant 1 att hen ställer frågor till eleverna på 

genomgångar, till exempel om de hänger med på vad som sagts. Hen försöker även 

uppmuntra sina elever att gå på stödmatte och att det inte bara är för elever som har 

svårt för ämnet utan att elever i tidigare årskullar gått dit för att nå ett bättre resultat 

även om de kunnat följa med i vad som behandlats under lektionstiden. 

Informant 2 upplever prov och övriga examinationer som motiverande för eleverna. 

Hen menar att det ofta är först då eleverna känner att det är på allvar. 

Informant 8 nämner att hen strävar efter att eleverna ska äga sin kunskap. Som en del av 

det försöker hen få eleverna att lägga lika mycket tid på att behandla bedömningen av 

deras examinationer som hen lägger på att göra själva bedömningen. Informanten säger 

dock att de inte är där än. 

4.1.4 Kunskapskontroll 

När frågan om att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt kommer upp ger 

samtliga informanter olika examinationer som exempel. Informant 8 använder sig av 

essä- och analysuppgifter, skriftliga prov och muntliga examinationer, antingen i 

seminarieform eller enskilt. Eleverna kan ibland få välja själva om de vill examineras 

muntligt eller skriftligt. Informanten berättar även att hen ibland låter eleverna önska 

examinationsform och det eleverna minst vill göra bestämmer hen sig för att de ska öva 

mer på. Hen kan även anpassa examinationerna efter ambitionsnivån i en elevgrupp 
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men ser med det ett problem i att alla elevgrupper då alla inte får samma möjlighet att 

nå de högre betygsnivåerna. 

Som tidigare nämnt har informant 6 klasser där hen upplever att motivationen är lägre 

än i andra klasser. Examinationsformerna skiljer sig ofta mellan de olika klasserna. I 

klasserna där motivationen är lägre är examinationerna mindre och kommer oftare för 

att eleverna ska kunna se att de har presterat någonting och därmed få en höjd 

självkänsla. I andra klasser kan eleverna få mer öppna självständiga uppgifter men 

skriftliga prov förekommer också. Informanten använder även gruppredovisningar men 

tycker att de är svåra att bedöma eftersom det är svårare att se nyanser i dem. 

Gemensamt för examinationerna informant 6 utformar är att hen strävar efter att täcka 

så många kunskapskrav som möjligt i dem. 

I matteämnet använder sig informant 1 uteslutande av prov. Dessa försöker hen matcha 

i svårighetsgrad med nationella provet för att eleverna ska känna att det blir rättvist när 

det väl är dags för det. I företagsekonomi använder sig informanten oftast av prov men 

där kan det även förekomma eget arbete. Informant 5 använder också uteslutande prov i 

matten. I de dataämnen informanten har förekommer ibland skriftliga prov men till 

övervägande del använder sig hen av inlämningsuppgifter som eleverna ha en lektion på 

sig att slutföra. 

Informant 2 använder sig av inlämningsuppgifter och prov. För att eleverna ska känna 

sig så förberedda som möjligt inför proven låter informanten dem utforma sina egna 

provfrågor. Hen har även som ambition att i framtiden använda sig av samma uppgifter 

i examinationerna som eleverna arbetar med på lektionstid. Som tidigare nämnt är detta 

någonting som informant 4 redan tillämpar, hens elever har innan prov alltid tillgång till 

uppgifter som är identiska med frågorna på provet. 

Informant 4 berättar att kunskapskraven ligger till grund för formuleringar av frågor på 

prov. Eleverna får dessutom en bedömningsmatris till varje uppgift. Informant 8 

resonerar liknande kring formuleringen men nämner målen som viktiga snarare än 

kunskapskraven. Hen anpassar även sina examinationer efter hur ett givet moment har 

utvecklats under momentets gång. Informant 3 beskriver en liknande arbetsgång där hen 

ibland stryker vissa frågor från examinationer för att innehållet i dem inte hunnit 

behandlas under momentet. Oftast använder sig informant 3 av textproduktion istället 
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för prov, även om det samt redovisningar individuellt eller i grupp även förekommer. 

Informanten försöker variera examinationsformer eftersom hen är medveten om att 

eleverna har skiljda förutsättningar i olika situationer. Informant 3 uttrycker liknande 

tankegångar som det tidigare nämnts att informant 4 gör, nämligen att eleverna inte ska 

behöva gissa sig till vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Informant 3 liknar 

examinationerna vid en guide som eleverna bara behöver fylla i för att uppnå ett visst 

betyg. 

Både informant 1 och 5 använder sig av så kallade exit pass i matten. Dessa är 

kontrollfrågor som delas ut till eleverna i slutet på lektioner och betygsätts inte utan 

används mer för att eleverna och lärarna ska få en uppfattning om hur eleverna ligger 

till kunskapsmässigt. Informant 1 behandlar dem genom att dela ut fler kontrollfrågor 

om eleverna inte har klarat av dem. Informant 5 bedömar dem och ger tillbaka dem med 

stjärnor i olika färger för att signalera hur pass väl det gått för eleverna. Om hen märker 

att det är någonting som många elever missat använder hen den informationen för att 

veta vad som kan behöva repeteras. 

Informant 3, 4 och 7 nämner även några andra sätt som de kontrollerar hur eleverna 

ligger till i förhållande till målen. Informant 3 och 7 har tidigare nämnda digitala 

skrivböcker där de hela tiden ser hur det går för eleverna. Informant 3 brukar dessutom 

använda quiz i helklass där eleverna får svara på frågor kring ett område de just arbetat 

med. Informant 4 får via den löpande feedback hen erbjuder sina elever kontinuerligt 

information om hur de ligger till. 

4.2 Vilka svårigheter stöter lärare på i formativa arbetssätt? 

4.2.1 Feedback 

Informant 6 nämner tidsbrist som en av anledningarna till varför inte återkoppling och 

feedback sker oftare. Hen berättar att återkoppling ges en till två gånger per termin. 

Även informant 5 uttrycker en svårighet att hinna med att ge löpande respons till 

eleverna utan tar allt efter examinationerna. Informant 4 har ett annat arbetssätt där 

eleverna aktivt måste be om respons för att få det. Detta, menar hen, kan också bli 

tidskrävande ifall många elever ber om respons samtidigt. Hen har dock effektiviserat 

sin respons och insett att eleverna inte behöver kommentarer på allt utan begränsar sig 

vilket besparar läraren tid. Däremot tar denna metod så mycket tid vilket gör att 

inlämnade uppgifter tar väldigt lång tid att bedöma vilket informanten inte tycker är 
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optimalt då feedbacken på dessa kommer för långt efter examinationen. Eleverna får 

dock lämna in sina arbeten för respons obegränsat med tillfällen under arbetets 

gång.  Även informant 8 ger muntlig feedback löpande och finner det effektivt då det 

besparar tid vid bedömningen av examinationen då det inte krävs lika mycket 

återkoppling. Informant 3, till skillnad från informant 4 och 8, ger nästan enbart 

feedback när eleverna fått resultat på examinationer.  Informant 1 har skurit ner på 

mängden respons och slutat ge ut matriser till eleverna på grund av tidsbrist. I hens 

ämne, matematik, menar hen att det räcker med poängräkning och betyg eftersom 

eleverna inte är intresserade av mer. Hen går igenom prov med rätt svar eftersom hen 

inte hinner ge adekvat individuell respons till varje elev. Informant 1, precis som 

informant 5, tar tillfälle att tala med eleverna inför utvecklingssamtalen. Informant 7 

uttrycker också en tidsbrist gällande muntlig feedback i de kortare 

femtiopoängskurserna vilket även informant 2 uttrycker tydligt och menar att adekvat 

feedback till 32 elever skulle kräva 20 procent av de lektionstimmar som finns att tillgå 

i dessa kurser. Informant 6 ger oss även ett exempel på att en återkoppling till samtliga 

elever tar ungefär 2 och en halv lektion.  

4.2.2 Anpassning 

Informant 4 berättar om hur tidsbristen kan få examinationer att anpassas efter vad som 

hunnits med under momentets gång. Informant 8, i likhet med informant 7, menar även 

hen att det vore önskvärt att testa kunskapskrav flera gånger men nämner tidsbrist som 

anledningen till svårigheten med detta. De nämner även att tiden påverkar till stor del 

vilka mål som testas och hur. Informant 2 uttrycker en oerhört svårighet i att anpassa 

undervisningen efter varje individ utan talar om en gruppanpassning. Hen anser att det 

är viktigare att man som lärare exempelvis återanvänder samma material i flera 

påföljande kurser då det gör att läraren kan lära ut bättre då den känner sig säkrare på 

materialet. Informant 2 tar artiklar som exempel och förkastar idén på att anpassa efter 

gruppen och menar, som ovan nämnt, att det är viktigare att läraren kan materialet som 

ska läras ut. Informant 6 berättar att elever med svårigheter som ADHD kräver stor 

anpassning av exempelvis examinationer eller tydlighet i mål.  

4.2.3 Elevsamarbeten 

Även gällande elevsamarbeten uttrycker informanterna vissa hinder. Som ovan nämnt 

anser informant 8 att tidsbrist påverkar arbetssätten negativt på grund av krav kring 
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individuell betygssättning. Även informant 1 anser att individuell betygssättning gör att 

arbetsmetoder som grupparbeten nedprioriteras. Även informant 6 uttrycker en vilja att 

arbeta formativt men anser att styrdokumenten och kraven på betygssättning är en 

motsättning. Hen anser, precis som informant 1, att grupparbeten bortprioriteras på 

grund av svårigheter att bedöma eleverna individuellt.  Även informant 5 framhäver 

tidsaspekten som den största svårigheten men att grupparbeten ofta är uppskattat från 

elevernas håll. Informant 2 nämner andra svårigheter än tidsbrist. Hen anser att 

arbetssätt som inkluderar elevsamarbeten kräver arbetsro, en funktionell grupp och 

mycket förberedelse från läraren. Informant 3 och 6 menar att det blir ytterliggare ett 

moment att planera och genomföra vilket ger ett visst motstånd från deras håll. 

Informant 3 anser dock att elevsamarbeten som kamratrespons är ett bra arbetssätt.  

4.2.4 Elevernas ansvarstagande 

Informant 3 anser att det är svårt att nå fram till elever och motivera dem till att ta 

ansvar för sitt eget lärande trots lättillgängliga matriser från Skolverket där elevernas 

egen nivå är markerad. Hen erkänner även att det ofta blir hen som lärare som blir 

ansvarig för elevernas lärande på grund av bristande delaktighet från elevernas håll, 

men ser det så klart som önskvärt att eleverna tog större ansvar. Informant 6 uttrycker 

liknande åsikt och menar att självständigheten blir en för stor svårighet för eleverna. 

Även informant 2 upplever en brist på ansvarstagande och menar att det kräver tid att få 

eleverna att fokusera på den lektionen och det ämnet som aktuellt just då.  

4.3 Hur upplever lärare elevens del i arbetet? 

4.3.1 Feedback 

Informant 5 upplever att eleverna inte har något intresse i feedback efter återlämning av 

examinationer vilket gör att hen inte ger någon feedback vid det tillfället utan sparar det 

till exempelvis utvecklingssamtal. Även informant 3 upplever att elever är mer 

fokuserade på betyg än måluppfyllelse och menar att det då är svårt att ge adekvat 

feedback då eleverna är ointresserade vilket även informant 2 och 1 upplever. Informant 

3 ger dock mestadels muntlig feedback då hen upplever att det når bättre fram till 

eleverna medan skriftlig feedback hamnar i skymundan för bokstavsbetyget. Informant 

1 har slutat ge ut bedömningsmatriser som anger vilka mål som är uppfyllda och inte till 

varje enskild elev utan ger bara bokstavsbetyg eftersom hen uppfattar det som att 

eleverna inte är intresserade och att eleverna hellre vill veta betyget. Hen berättar dock 



 

35 

att det finns vissa undantagsfall där eleverna ber om hjälp och strategier för att lyckas 

bättre på nästa examination. Informant 8, som tidigare informanter, framför en 

uppfattning om att eleverna ofta inte är mottagliga för feedback utan snarare är 

betygsfokuserade. Informant 6 säger sig vilja ge “så mycket hjälp som möjligt” men att 

eleverna inte alltid uppfattar feedbacken som framåtsyftande och berättar att hen ibland 

kan känna “ställd mot väggen” av elever som menar att de inte fått förutsättningar för 

att lyckas. Detta menar informanten beror på en brist på mottaglighet hos eleverna. 

Informant 4 låter eleverna aktivt be om respons och feedback och menar att ge respons 

till någon som inte aktivt vill ha det är slöseri med tid. Informant 8 arbetar på liknande 

sätt och benämner det som att hen inte “curlar” eleverna utan att de måste ha en egen 

vilja att uppsöka respons. Både informant 2 och 6 menar att examinationsformen prov 

motiverar elever lite extra. Den förstnämnda berättar att det inför prov kan aktivera 

elever att vilja veta vad som krävs och precisera vad som ska mätas. Hen berättar dock 

att ibland är elever mer fokuserade på att komma igång med själva uppgiften än att 

fokusera på vilka mål och kriterier som ska mätas. Den sistnämnda uppfattar det som att 

eleverna kan tycka att de mest ägnar en massa tid i skolan och att det är vid prov det 

gäller. 

4.3.2 Elevengagemang och motivation 

Angående metoder kring motivation och elevengagemang nämner informanterna olika 

förhållningssätt. Informant 7 nämner elevens vilja och lust är ett nödvändigt verktyg för 

att nå framsteg och framhäver dialogen med elever som den viktigaste komponenten. 

Precis som informant 7 poängterar informant 2 och 8 att motivation och engagemang 

från eleverna är viktigt för att nå framsteg och tar som exempel på att ett arbetssätt som 

fokuserar på kortsiktiga mål brukar fungera bättre för lågmotiverade elever vilket även 

informant 6 och 3 nämner. Både informant 4 och 7 berättar att de elever som själva ber 

om respons och feedback löpande oftast lyckas bättre än de elever som inte gör det. 

Informant 4 brukar påminna eleverna om detta vilket gör att de elever som siktar högre i 

högre utsträckning ber om respons. Detta är en av hens motivationsstrategier. Även att 

endast presentera A-kriterier inför en examination och påpeka att de kan nå dit fungerar 

som motivering för eleverna. Informant 2 upplever dock att det finns en kultur bland 

eleverna att lägga problem utanför sig själv och att misslyckanden från elevernas sida 
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skylls på otydlighet från eleverna och att detta är en av anledningarna till bristande 

motivation hos eleverna.  

Informant 4 uppfattar att eleverna har en förmåga att själva märka ifall de behöver 

respons och får då be om det. Även informant 6 och 7 välkomnar elevinitiativ som att 

vilja lämna in missa inlämningar eller göra andra missade examinationer. Den 

sistnämnda betonar vikten av att välkomna elevens egna engagemang och tillmötesgå 

och menar att det skapar en vilja hos eleven att prestera. Hen menar att man måste ha 

inställningen att sätta eleven i fokus eftersom det är eleven som själv ansvarar för sitt 

lärande och måste “skolas in i att bli student”. Informant 4 presenterar sin strategi att 

använda övningsexempel som är identiska med slutexaminationen, vilket även 

informant 2 berättar, men upplever dock inte att eleverna förstår lättillgängligheten och 

informanterna menar att det är en brist på ansvarstagande och engagemang i sitt eget 

lärande.   

Både informant 7 och 8 berättar om hur de lämnar utrymme för elevinitiativ gällande 

arbets- och examinationsformer. De har goda erfarenheter av det och påpekar att 

dialogen med eleven är en viktig nyckel i framgångsrik undervisning. Informant 7 anser 

att grupparbete är ett krävande arbetssätt vad gäller förberedelse men genomför ändå 

sådana arbeten på grund av elevernas vilja.  

Flera av informanterna berättar om att elever motiveras att ta hjälp av varandra när 

läraren inte är tillgänglig. Informant 1 och 5 har lagt märke till hur tidsbrist hos lärare 

vilket gör väntan på hjälp längre leder till att eleverna hjälper varandra. Informant 4 

berättar även om att elever tar initiativ till att exempelvis repetera inför prov och 

liknande.  

Många av informanterna ger konkretisering av mål som ett sätt att hjälpa eleverna få 

insikt i vad som ska göras för att nå framsteg. Informant 8 menar att konkretisering 

egentligen handlar om att elever ska få insikt i vad de ska uppnå eller vad de ska göra 

för att utvecklas. Hen menar att mål och syfte ska konkretiseras och brytas ned på 

nästintill uppgiftsnivå för att det inte ska bli för mycket att ta in. Hen nämner att 

kunskapskraven inte får omformuleras för mycket men att man ändå måste “prata så att 

de fattar”.  Även informant 4 nämner att konkretisering av mål gör att det blir en 

tydlighet för eleverna vad som ska uppnås vilket ger eleverna förutsättningar för att 
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kunna utvecklas. Informant 5 anger konkretisering i form av tydliga lektionsplanering 

med mål för varje lektion gör eleverna motiverade och ger dem en inblick i hur de 

ligger till i förhållande till målet. 

4.4 Hur motiverar lärare olika delar i ett formativt arbetssätt? 

4.4.1 Kriterier för framsteg 

Informant 3 ser det som en självklar del av undervisning att förklara lärandemålen för 

eleverna och ser det som ett hjälpmedel för sig själv. Hen är dock osäker på i vilken mål 

de är ett hjälpmedel för eleverna. Hen önskar att målen skulle presenteras i början av ett 

moment och att eleverna då skulle ha målen i fokus. Hen upplever dock inte att eleverna 

ser sig själva som delaktiga i att nå det målet utan att de ser hen som ansvarig för deras 

lärande. 

För informant 8 handlar förklaringar av delmål om att eleverna ska få insikt i vad de ska 

uppnå och vad som behövs för att kunna utvecklas, detta kopplar hen till 

kunskapskraven och vad som krävs för att nå ett visst betyg. Informant 2 framhäver 

dock att det krävs en lite annorlunda arbetssätt då lågmotiverade elever kräver kortare 

mål. Detta berättar även informant 7 och informant 3 och menar att det är motiverande 

för eleverna att se att det produceras något och sistnämnda menar att det ibland kan 

stärka elevernas självkänsla. 

Informant 6 berättar att hen alltid har med sig i bakhuvudet att en kurs ska mynna ut i 

någon form av examination. Detta kopplar hen till målen, att det måste finnas en 

enhetlig tanke, ett svar på frågan varför de gör vad de gör. Därför visar informant 6 

kunskapskraven som ska mätas för eleverna, för att de ska medvetandegöras om vad 

syftet med det aktuella momentet är. Informant 2 ser på lärandemålen på ett liknande 

sätt och menar att de tjänar som en motivering för eleverna för varför hen valt just det 

innehåll som är med. 

Informant 6 berättar även om en tidigare elev med diagnosen ADHD som exempel på 

när tydlighet kring vad som krävs för att göra framsteg blivit extra viktigt. Eleven 

behövde väldigt mycket tydlighet och med tydliga instuderingsfrågor och instruktioner 

för vad som skulle göras. Denna tydlighet var nödvändig för att eleven skulle kunna 

uppnå kunskapskraven. 
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Informant 4 betonar vikten av att eleverna vet vad som krävs för att uppnå A. Det är inte 

elevernas förmåga att förstå betygskriterierna som ska betygsättas, därför måste det vara 

lärarens uppgift att göra det så tydligt som möjligt för dem så de kan fokusera på att 

uppnå det faktiska innehållet i betygskriterierna. Därför ger hen eleverna matriser till 

varje uppgift så det ska vara tydligt för eleverna vad som krävs för att uppnå varje 

kriterie. 

4.4.2 Feedback 

Informant 1 menar att syftet med feedbacken hen ger till eleverna är att motivera dem 

och förklarar för dem att, till exempel, den matematikkursen de läser för tillfället är 

grunden för nästkommande kurs. Informant 3 medger också att syftet med feedbacken 

bör vara framåtsyftande och att den är som mest meningsfull när den kommer innan en 

annan examination. Det gör att feedbacken är värdefull för eleverna att ta till sig 

eftersom den kan användas för att utvecklas inför nästa examination. 

4.4.3 Kunskapskontroll 

Informant 7 nämner som syfte med examinationer att se hur eleverna ligger till i sitt 

lärande samt se en progression hos eleverna. Den progressionen kan sedan användas för 

att relateras till framåtsyftande feedback.  

Informant 5 anger flera syften med löpande examinationer. Hen anser att flera mindre 

examinationer gör att eleverna blir mer aktiverade, vilket även informant 1 nämner. 

Informant 5 använder även små examinationer som repetition för eleverna samt för sin 

egen del att se hur eleverna ligger till och har förstått. Resultet av det påverkar sedan på 

vilket sätt undervisningen fortsätter, ifall det finns brister i vissa moment som måste 

vidarearbetas. Informant 1 utnämner dock att det huvudsakliga syftet med examination 

är som kunskapskontroll som underlag för betygssättning. Informant 2 ger uttryck för 

liknande tankar, att examinationer är för att ha som bedömningsunderlag och att det är 

bättre att ha på papper än att vara grundat bara på en känsla. Informant 4 förmedlar 

liknande åsikter, att examinationer mestadels är en kontroll på slutet. Hen verkar dock 

utgå ifrån att examinationer mer är formella inslag och att eleverna har lärt sig hela 

vägen fram till examinationen. Hen förstår dock meningen med att det ska tjäna som 

betygsunderlag och menar att risken annars är att betyget blir godtyckligt och grundat 

på vilka elever som syns mest under lektionstid. Informant 3 ser också betygsunderlag 

som det uppenbara syftet med examinationer. Hen ser det även som ett tillfälle för 
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avstämning för att se hur långt eleverna har nått. Informant 1 undervisar i matematik 

och menar att nationella provet är den största betygsgrundande examinationen och 

menar att de övriga proven som gjorts under kursens gång kan fungera kompletterande 

till mindre lyckade delar på det nationella provet. Informant 5 undervisar i samma ämne 

och ser de övriga delproven innan det nationella provet som ett tillfälle för eleverna att 

se hur det gått under kursen, som ett kvitto för deras egen del. Informant 8 ser att syftet 

med examination är att se vad eleverna har lärt sig som grupp. Informant 2 menar dock 

att examinationer även kan ha ett motiverande syfte, att eleverna tar undervisningen på 

allvar först när det är prov. Informant 4 nämner även att syftet med examinationer delvis 

är att det ska vara tydligt för eleverna när de blir bedömda.  

4.4.4 Elevsamarbeten 

Informant 1 och 8 uttrycker tidsbesparing som ett av syftena med elevsamarbeten. 

Informant 5 uppmuntrar sina elever att samarbeta med varandra då hen tänker att det är 

lättare än att sitta själv och arbeta. Informant 2 uttrycker att kamratbedömning inte är till 

hjälp för hen i sin bedömning men ser dock att det kan hjälpa elever att få se andras 

texter för att förstå vad som gör en text bra men att just detta måste aktivt lyftas upp och 

diskuteras gemensamt mellan lärare och elever. Informant 3 ser kamratbedömning som 

ett hjälpmedel för eleverna, dels att de får tips men också att de får se andra texter och 

variationer av texter som de kan jämföra med sina egna och andra lösningar på 

uppgifter. Informant 5 ger som exempel att grupparbeten där eleverna måste redovisa 

något för resterande elever kan vara motiverande för eleverna. De anstränger sig för att 

kunna sin del för att inte “göra bort sig” inför klassen. Informant 6 uttrycker dock att 

kamratbedömning ofta fungerar dåligt då det ännu inte blivit ett naturligt inslag i 

undervisningen men säger i likhet med informant 2 och 3 att det är viktigt för eleverna 

att se på hur en bra text kan se ut och att det diskuteras gemensamt.  
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5 ANALYS 

5.1 Hur beskriver lärare sitt formativa arbetssätt? 

5.1.1 Feedback 

Två av informanterna har nämnt muntlig feedback som något de arbetar med. En av 

dessa berättar att hen upplever att eleverna tar till sig av den feedback hen ger dem. 

Varför de tar till sig den så pass väl kan förklaras med hur pass väl den sammanstämmer 

med den feedback som beskrivs för formativ bedömning. Hens feedback är 

framåtsyftande. Den fokuserar inte på vilken betygsnivå uppgiften når upp till utan 

istället ger hen tre förslag på förbättring till nästa gång. Feedbacken tycks dessutom 

vara fokuserad just på hur eleverna kan utvecklas till nästa gång, något som Wiliam 

menar är viktigt för att få eleverna att vara aktivt deltagande. En informant berättar att 

fokus läggs på att nämna hur eleverna ligger till betygsmässigt i de fall kurserna är 

kortare. Enligt den presenterade teorin torde det kunna antas att den feedbacken skulle 

vara mindre framgångsrik, det är dock inte ett antagande som med säkerhet kan göras. 

Den dialog den förstnämnde informanten för med eleverna där hen frågar hur väl de 

behärskar olika delar kan kopplas till den metakognition både Flavell och Wiliam 

nämner. Att eleverna görs självreglerande gör att de presterar bättre, alltså är 

informantens metod i enlighet med den aktuella forskningen. Denna feedback som 

informanten använder sig av, med fokus på vad som behövs för att nå ett högre resultat. 

Den är alltså framåtsyftande och därmed av mer effektiv sort. Hirsch och Lindberg 

hävdar att formativ bedömning anses vara resurskrävande. En av informanterna menar 

att det är tidskrävande medan den andra informanten dock råder bot på detta genom att 

se till att planera för att det ska finnas tid för feedback.  

Flera av informanternas inställning till feedback verkar dock stämma väl överens med 

Wiliam. En informant berättar att hen ger kommentarer som syftar till att hjälpa 

eleverna att nå framåt i lärandet och gör det vid tillfällen där eleverna kan omsätta 

feedbacken i egen praktik. Denne har dock på grund av tidsbrist börjat ge färre 

kommentarer. Den utsträckning hen ger kommentarer i kan dock vara ett problem. 

Risken finns att de inte främjar lärandet så mycket som färre kommentarer skulle kunna 

göra. Dessutom tar det mer tid i anspråk än vad som skulle vara nödvändigt. Att 

feedbacken sker i form av kommentarer för förbättring snarare än i relation till betyg är 

dock föredömligt. Istället för att signalera till eleven att lärandet är över signalerar 
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informanten att lärandet fortfarande pågår. Även informant 1 ger kommentarer till sina 

elever, vilket sker i samband med återlämning av prov. Dessa kommentarer sker i 

samband med betyg vilket innebär att trots en feedback som kan ses som framåtsyftande 

sker den i samband med en signal till eleverna om att lärandet är över.  

Flera av informanterna ger kommentarer när examinationerna är gjorda. En av dem ger 

inga tecken på att innehållet i kommentarerna skulle vara av karaktären att hjälpa 

eleverna framåt i sitt lärande. Istället framstår kommentarerna som kortfattade och av 

formen att mer behöver göras, utan information om hur eleven ska göra för att uppnå 

kraven. Bristen på kommentarer förklarar även varför en annan informants försök att 

byta från betyg till olikfärgade stjärnor föll platt. Det tycks som att eleverna översatte 

stjärnorna till betyg eftersom det inte förekom några kommentarer de kunde ta till sig 

istället. Angående problemet hen nämner med att eleverna är för skärrade för feedback 

vid återlämning av prov kan ha två möjliga förklaringar. Om det är så att eleverna får 

betyg på proven kan det som nyligen nämnt signalera att lärandet är över. Tillfället för 

feedback kan även det vara problematiskt. Feedbacken kommer förvisso inte innan ett 

problem har uppstått, helt i enlighet med Wiliam, men den kommer inte vid ett tillfälle 

där eleverna har möjlighet att direkt tillämpa den på ett problem de haft. 

5.1.2 Elevsamarbeten 

Hälften av informanterna berättar om olika arbetsmetoder de använder för att aktivera 

eleverna som läranderesurser för varandra. Metoderna skiljer sig åt men gemensamt för 

nästan samtliga är att de upplever att eleverna har gagnats av dem. En informant berättar 

om problem som uppstått med att eleverna haft svårt att göra en bedömning och vara 

ärliga mot varandra. Varför det visar sig vara ett problem hos denne informant men inte 

hos andra är oklart. Det skulle kunna relateras till att den sociala sammanhållningen i de 

två grupperna ser olika ut, att den förstnämndes elever hade svårt att vara ärliga mot 

varandra på grund av att de stod varandra för nära eller långt ifrån socialt. Troligare är 

dock att det har att göra med de individuella skyldigheter Wiliam nämner som viktiga. 

Att den tolkningen ligger närmare sanningen stärks dessutom av det faktum att 

informanten rönte större framgångar när hen utfärdade tydliga protokoll där det 

tydliggjordes vad som förväntades av eleverna. 

En av informanterna nämnda i stycket ovan beskriver även att eleverna får uppgifter att 

lösa i grupp som de sedan ska presentera i nya grupper aktualiseras det Wiliam 
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beskriver som viktigt för kollaborativt lärande. Det finns ett tydligt gruppmål i att 

gruppen tillsammans ska lösa uppgiften. De individuella skyldigheterna blir nödvändiga 

för eleverna eftersom de måste förstå problemet samt lära sig uppgiften tillräckligt väl 

för att kunna förklara detta för den nya gruppen. Eleverna verkar dock inte erhålla 

speciella ansvarsområden, något som skulle kunna höja aktiviteten ytterligare en nivå. 

5.1.3 Aktivera eleverna 

Två av informanterna planering som viktigt för att eleverna ska veta vad som krävs av 

dem och att lärarens förarbete leder till tydlighet och struktur som är nödvändigt för att 

eleverna ska kunna göra ett bra arbete. Tydliga krav och en tydlig struktur underlättar 

för att eleverna ska kunna se vilka mål som är aktuella vilket i sin tur underlättar för 

eleverna att kunna bli självreglerande och sätta upp sina egna mål för 

lärandet.  Informanternas förhållningssätt till planering underlättar dessutom för 

eleverna att förstå uppgifterna och vad som krävs för att lyckas, något Wiliam beskriver 

som en del av elevernas process inför att delta i en läraraktivitet. Informant 7 utgår i sin 

planering dessutom ifrån vad eleverna vill utveckla och vad de är intresserade av, vilket 

speglar den tredje processen Wiliam menar att eleverna går igenom, elevernas syn på 

sin motivation och intresse. 

Tre av informanterna redogör för att de medvetet lämnar en del av ansvaret för lärandet 

hos eleverna. En av dem beskriver det som att hen inte ”curlar” sina elever. En av de 

metoder som informanterna använder är att eleverna endast får feedback ifall de lämnar 

in sina arbeten i tid. Det informanterna i de här lägena gör är att de förlitar sig på 

elevernas metakognition. Denna ansvarsöverlämning kan ses som träning i 

metakognition då det krävs en självreglering hos eleverna för att kunna prestera. Att inte 

curla elever kan också ses som en ansvarsöverlämning. Eleverna hålls ständigt 

aktiverade och enligt informanten gör det dem engagerade i sitt lärande. Ställs det i 

relation till Csikszentmihalyis teori om flow framgår det att det informanten 

åstadkommer med sitt arbete är att utmaningen aldrig tillåts sjunka för lågt för eleverna, 

de drabbas alltså inte av likgiltighet. Detta torde göra att motivationen hos eleverna 

hålls uppe.  

Ett annat sätt att aktivera eleverna är att ställa höga krav. De höga förväntningar som en 

informant har på sina elever och det höga tempot hen driver i början av historiekursen 

menar hen bidrar till att motivera eleverna. Svaret på varför det kan vara så kan finnas i 
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Csikszentmihalyis flow. Eleverna står ständigt inför en hög utmaning vilket gör att de 

aldrig hamnar i ett apatiskt läge. Eftersom denne informant påstår att eleverna motiveras 

av tempot och svårighetsnivån är det troligt att utmaningen dessutom är förenlig med 

deras förmåga. Detta stärks ytterligare av det faktum att informanten dessutom 

rapporterar att eleverna faktiskt lyckas förhållandevis väl med kursen. När eleverna 

upptäcker att de klarar av det svåra innehållet ökar som sagt deras motivation. Detta kan 

ses som en motsatt effekt av den Black och Wiliam talar om, nämligen den att elever 

som får dåliga betyg förväntar sig att de ska få dåliga betyg fortsättningsvis. Risken för 

detta finns dock, speciellt för de elever som inte presterar tillräckligt väl. Har 

informanten elever som inte klarar av det höga tempot kan deras fortsätta förväntningar 

på deras prestation i kursen sänkas. Flera informanter redogör för att de anpassar sin 

undervisning efter speciella behov de erfar i klassen. Det informanterna beskriver är att 

de justerar utmaningens svårighetsgrad för att stämma överens med elevernas förmåga, 

detta för att eleverna ska hamna i flow istället för oro eller ångest. Denna anpassning har 

även stöd i det Wiliam beskriver med att elever är mer motiverade att nå mål som är 

specifika och inom räckhåll. Eftersom eleverna ibland, enligt vissa informanter, har 

svårt att hantera mål som befinner sig längre bort behöver målen delas upp till flera 

mindre mål med kortare intervaller. Detta får ytterligare stöd i Fuchs studie där hon 

menar att elever med särskilda behov gynnas av regelbunden och tätt återkommande 

bedömning. 

Hirsch och Lindberg rapporterar att lärare anser formativ bedömning vara 

resurskrävande och att IKT-verktyg kan användas för att effektivisera undervisningen. 

Två informanter ger båda samma exempel på hur sådana verktyg kan se ut i 

verkligheten, nämligen de beskrivna skrivböckerna. Sättet informanterna använder 

skrivböckerna på undviker dessutom den fälla Hirsch och Lindberg beskriver med att 

formativ bedömning riskerar att endast användas till att rättfärdiga fler examinationer. 

Informanterna betygsätter inte innehållet i skrivböckerna utan använder dem endast till 

att aktivera eleverna på lektionstid. De uppger att skrivböckerna är framgångsrika för 

syftet och de nämner även att det friger mer tid på lektionerna för dem, alltså 

effektiviseras arbetet. 
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5.1.4 Kunskapskontroll 

När informanterna redogör för hur de kontrollerar hur deras elever ligger till i 

förhållande till målen blir det tydligt att det summativa synsättet på bedömning är 

dominerande hos dem. De redogör för olika variationer av examinationer som signalerar 

avslutningen på ett moment. Informationen verkar alltså generellt inte användas för 

fortsatt lärande utan snarare som betygsunderlag. Att detta tankesätt är så framträdande 

är emellertid inte särskilt förvånande. Som Eklöf beskriver har betygen, som en 

summativ bedömning leder fram till, flera syften i skolan. Att informanterna gör 

summativa bedömningar på eleverna gör att de har ryggen fri vid eventuella 

granskningar från myndigheter. Skolan ingår dessutom i ett större samhälleligt 

sammanhang där betygen ska göra eleverna konkurrenskraftiga och kontrollera skolans 

funktion. Att förvänta sig att lärarna på något vis skulle stå utanför det sammanhanget 

skulle te sig besynnerligt. Speciellt med tanke på att en del av lärarnas uppdrag är att 

jämföra elevernas prestationer med de nationellt uppsatta målen och kriterierna. 

Hos flertalet informanter står dock mer formativa kunskapskontroller att finna. Exit 

passen informant 1 och 5 använder sig av sker mellan examinationer och är ypperliga 

tillfällen för lärarna att skapa sig en bild av hur elevernas kunskapsnivå ser ut. För att 

det ska kunna ses som ett formativt förhållningssätt räcker det dock inte med att se hur 

eleverna ligger till utan den informationen bör dessutom mynna ut i en strategi för att nå 

målet. Den strategi informant 1 tar till framstår inte som en formativ strategi utan hen 

ger endast ut fler exit pass. Informant 5 verkar ta till sig informationen i större 

utsträckning och använder den för att se vad som behöver repeteras i helklass. 

Informant 5:s inställning till planering, att hen inte planerar för långt fram i tiden, kan 

tänkas vara det som möjliggör denna större möjlighet att omsätta information till nya 

lärotillfällen. 

De skrivböcker som två av informanterna nyttjar sker även de mellan examinationer. 

Dessa fungerar även som formativa inslag eftersom informanterna använder vad de ser i 

elevernas prestationer för att kunna ge löpande feedback. På samma vis fungerar de 

upprepade tillfällen informant 4:s elever får lämna in sina uppgifter för feedback. Där är 

dessutom det uttalade syftet med kunskapskontrollen att faktiskt minska glappet mellan 

elevernas position och målet. Det är svårt att säga hur förenligt arbetssättet är med 

Wiliams budskap om att läraren ska blanda sig i lärandet så lite som möjligt utan att 
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veta mer om hur feedbacken ser ut men med informantens redogörelse för att hen har 

börjat ge färre kommentarer tycks det som att hen har kommit till en insikt som rimmar 

väl med det Wiliam säger. 

5.2 Vilka svårigheter stöter lärare på i formativa arbetssätt? 

Många lärare anger en hel del svårigheter med att arbeta formativt. Många hävdar att 

tidsbrist påverkar mycket av deras arbete. Hirsch och Lindberg nämner i sin studie att 

formativ bedömning ofta anses som just resurskrävande från utövare. Vidare nämns av 

flera forskare att den formativa bedömning kan användas för instrumentellt, snarare som 

en metod än ett tankesätt. Detta kan göra att de formativa arbetssätten anses som 

resurskrävande i form av tid då det endast ses som metoder istället för ett helt koncept 

som ska implementeras i både tanke och handling. Som ovannämnt i teoretiska 

utgångspunkter påpekas att det finns en stor risk med att göra forskning till populär 

vetenskap och menar att ofta förloras insikten av formativ bedömning som tankesätt 

utan bara anammas som enstaka metoder.  

5.2.1 Kunskapskontroll 

Informanterna nämner att betygssättning och styrdokument blir en motsättning för att 

arbeta formativt. Flera forskare, däribland Hirsch och Lindberg (2015), menar att det 

finns lärare som använder formativ bedömning för att rättfärdiga användandet av fler 

examinationer. Vi kan se enligt forskningen att den formativa bedömningen absolut inte 

har en tyngdpunkt på betygssättning, vilket gör att de formativa arbetssätten inte går att 

kombinera med betygssättning och summativ bedömning vilket gör att lärare ser 

formativa arbetssätt som ett ytterligare tidskrävande komplement till deras 

undervisning. Vingsle talar dock om att formativ bedömning både kan ske spontant och 

planerat vilket informanterna inte har uppfattat. Många av informanterna ser formativ 

bedömning och bedömning som utmynnar i betyg, i synnerhet, som två skilda saker.  

5.2.2 Feedback 

Enligt informanterna har feedback ofta skett efter inlämnat arbete eller examination. 

Wiliam påpekar dock att detta inte är bedömning som är framåtsyftande för lärande. 

Bedömningen med inkluderande feedback sker då inte i lärandeprocessen utan när 

lärandet anses vara över i just det momentet. Som en informant uttrycker sig “då går vi 

vidare och fördjupar oss i andra saker” tyder på att det är just det som sker, att det inte 

sker någon feedback som syftar till att utveckla lärandet utan att det bara är en 
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summativ bedömning i slutet av ett arbete eller ett moment. Forskare slår fast att 

elevarbeten som bedöms med kommentarer når bättre resultat än de som endast bedöms 

med betyg eller poäng. Vissa informanter ger inte kommentarer av antingen tidsbrist 

eller brist på intresse från elever. Vi kan då eventuellt anta att det är mindre konstruktivt 

än lärare som exempelvis lämnar ut matriser eller har muntlig återkoppling. En av 

informanter säger att eleverna har möjlighet att lämna in för respons obegränsat antal 

tillfällen. Den presenterade teorin säger att för mycket feedback kan kan bli 

kontraproduktivt. Några av informanterna har berättat att de begränsat sin feedback på 

grund av tidsbrist men forskarna menar att det kan vara bättre med begränsad och mer 

fokuserad feedback. Detta kan visa på att tidsbrist inte alltid är en motsättning för 

formativa arbetssätt utan att det är metoden man använder som avgör tidsåtgången. 

5.2.3 Elevsamarbeten 

Även gällande elevsamarbeten såsom grupparbeten beskrivs som svårarbetat då det dels 

är tidskrävande men också kräver ett visst arbetsklimat. Flera informanter nämner 

tidsbrist som en faktor som gör att insamling av betygsunderlag bör prioriteras före 

grupparbeten på grund av svårigheterna med att bedöma eleverna individuellt. En annan 

informant berättar att det krävs ett visst arbetsklimat och en funktionell grupp. Detta är 

även något som Wiliam påpekar när han presenterar faktorer som gör kollaborativt 

lärande framgångsrikt.  

5.3 Hur upplever lärare elevens del i arbetet? 

5.3.1 Motivation 

Flera av informanterna har uppfattningen att eleverna inte bryr sig om feedbacken utan 

att det är betyg och betygsmål som är det centrala. Två informanter berättar hur de, 

istället för att ge framåtsyftande feedback, bara redogör för en summativ bedömning för 

eleverna eftersom hen anser att eleverna ändå inte är mottagliga för något annat. En 

informant berättar även att det kan påverka hur väl de fokuserar samt uppfattar kriterier 

och mål vid presentation av examination. Hen upplever att eleverna är mera intresserade 

av att komma igång med uppgiften.  

De flesta informanter upplever brist på motivation, ointresse och oengegemang hos 

eleverna och att det är en svårighet för dem att dels nå fram men också för att eleverna 

ska lyckas. Ofta nämns de i form av argument eller ursäkt till varför exempelvis 

feedback inte når fram eller att det är ett hinder som informanterna stöter på i 
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undervisningen. En del informanter har slutat med att ge feedback efter examinationer 

utan endast ger återkoppling och någon form av summering av vad eleverna uppnått vid 

exempelvis utvecklingssamtal eller vid återlämning av arbeten eller prov. Som den 

presenterade teorin nämner kan man utröna från forskarnas studier att det finns liknande 

inställningar hos många andra lärare också. Upphört lärande beror ofta på bristande 

motivation vilket gör att lärarna till sist ger upp. Forskarna presenterar dock att det finns 

en inställning att det är lärarens uppgift att motivera eleverna. Som ovan nämnt finns 

den inställningen även hos denna studies informanter. Detta gör att lärare ser det som en 

svårighet och ett misslyckande när eleverna inte lär sig. Studiens informanter är alltså 

på intet sätt ett undantag. Informanterna berättar även att det ofta sker anpassningar 

efter elevens behov, vilket är ännu ett bevis på att lärarna anser att ansvaret för elevens 

lärande hänger på dem och att ett uppstannande i läroprocessen försöks åtgärdas i form 

av anpassningar från lärares håll. Huruvida eleven lyckas eller ej ses, enligt våra 

informanter, som deras angelägenhet vilket de uttrycker är en svårighet att lyckas med. 

Informanterna beskriver inte något som liknar Csikszentmihalyis idé om att motivation 

är en konsekvens av prestationen. Studiens informanter antyder, tvärtom, att motivation 

är en orsak till prestationerna. Informanterna nämner engagemang och ambitioner när 

det kommer till deras elever. Det går att diskuteras huruvida dessa hänger ihop. I 

intervjuerna nämns de dock i samma sammanhang vilket gör att de kan anses hänga 

samman. Informanterna nämner även högpresterande elever. Här kan det kunna utrönas 

ett tankesätt som liknar det Csikszentmihalyi presenterar, nämligen av motivationen är 

en konsekvens av elevernas tidigare lyckade prestationer. Det kan även visa på en 

inställning bland informanterna att högpresterande elever i högre utsträckning är 

motiverade och tar ansvar för sitt lärande genom att exempelvis uppsöka feedback. 

Eventuellt kan de högpresterande eleverna motiveras av tidigare höga betyg, 

exempelvis, vilket gör att de vill prestera lika högt igen. Det finns även tankesätt som 

kan ses i kontrast till tidigare. Informant 4 menar att låta eleverna själva ta initiativ att 

lämna in arbeten för respons gör att de lyckas bättre. Alltså torde motivationen hos 

dessa elever vara en orsak till deras höga prestationer. Andra informanter anger prov 

som särskilt motiverande för elever, dels motivation till att närvara vid lektioner, 

studera extra hårt och prestera. Det vill säga att även här ses motivationen som en orsak 

till prestationen. En av informanterna berättar hur hen endast presenterar A-kriterier. 
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Csikszentmihalyi menar utmaningen inte blir för svår, då det ofta kan leda till oro. Den 

ovan nämnda informanten berättar, precis som Csikszentmihalyi påstår, att eleverna 

avskräcks. Hen berättar dock att eleverna faktiskt överkommer skräcken, efter viss tid, 

och lyckas prestera. 

5.3.2 Kommunikation mellan lärare och elev 

Många av studiens informanter nämner att dialogen med eleven som väldigt viktig. Det 

kan handla om anpassning av examinationer, löpande återkoppling och 

medkonstruktioner av moment. Wiliam nämner att det är viktigt att klargöra var eleven 

befinner sig för att förstå hur eleven ska minska glappet mellan position och mål. Det 

kan alltså uppnås med en dialog mellan lärare och elev, vilket informanterna även 

uttrycker är syftet med kommunikationen. Informanterna tar alltså reda på var eleverna 

befinner sig i sin läroprocess med syfte att hjälpa dem framåt och ger dem strategier för 

att nå målet. Enligt Wiliams teori anses detta vara ett framgångsrikt sätt att arbeta. 

Wiliam nämner även effektiva diskussioner som ett medel för att ta fram belägg för 

lärande. Något som inte framkommer i intervjuerna med som är förhoppningen är alltså 

att informanternas diskussioner med elever är sådana som tar fram belägg för lärande 

för att sedan skapa en strategi för att minska glappet mellan elevernas position och det 

lärandemål som satts upp. Gällande informantsvaren kring anpassning till enskilda 

elever kan det dock utläsas som att dessa dialoger med eleverna utmynnar i en 

överenskommelse mellan lärare och eleven att anpassa undervisningen för att eleven ska 

kunna nå målet. En informant menar att förutsättningen för att den här dialogen ska ske 

är att eleven har en egen vilja och lust.  

5.3.3 Konkretisering av lärandemål 

Många av studiens informanter nämner konkretisering av mål och kriterier som dels en 

svårighet men också en förutsättning för framsteg. Forskare har tidigare redogjort för att 

detta har stor betydelse för huruvida eleverna gör framsteg i sitt lärande eller ej. En del 

av informanterna berättar att de ibland konstruerar examinationer och arbetssätt 

tillsammans med eleverna. Det är något som den presenterade teorin anser att en lärare 

kan använda sig av med fördel. Forskare menar att medkonstruktion kan göra att 

eleverna då förstår lärandemålen bättre. Dock verkar informanterna använda 

medkonstruktion när det kommer till examination. Detta betonar dock forskningen och 

menar att övergripande lärandemål är inget som lärarna kan kompromissa kring. 
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Informanterna agerar alltså i likhet med forskningens resultat. En informant nämner 

dock att målen måste översättas och att man måste “prata så de fattar” vilket forskare 

också menar är en aspekt som man måste förhålla sig till. Några informanter menar 

också att lågmotiverade elever behöver mer kortsiktiga mål än andra elever. Dessa 

förhållningssätt, menar Wiliam, är framgångsrika men framhåller dock att det inte finns 

några givna svar. Som går att se i teorin är det gynnsamt för lågpresterande elever att 

fokusera på kortsiktiga mål. Informant 3 framhäver att vissa elever behöver producera 

något varje lektion, bland annat för deras självkänsla. Detta är alltså något som är 

möjligt, alltså att ha mål som är produktfokuserade, och kan gynna elever. En del 

informanter berättar dock att de vill ge så mycket hjälp som möjligt. Det är diskutabelt 

vad den hjälpen kan tänkas innehålla, men Wiliam menar att lärarens arbete inte är att 

förenkla lärande. Därför bör feedbacken vara framåtsyftande för lärande och inte 

underlättande eller hjälpa till för mycket. 

5.4 Hur motiverar lärare olika delar i ett formativt arbetssätt? 

5.4.1 Konkretisering av mål 

Informanterna nämner olika syften kring varför det är viktigt med konkretisering och 

tydlighet kring lärandemål. Om inte målen är klargjorda för eleverna vet de inte när de 

har nått dem. Det blir en fråga om en omöjlighet i självbedömning, som Wiliam 

framhåller som en viktig del i en lyckad undervisning. Ett kriterium som Wiliam tar upp 

är just att konkretisera och tydliggöra målen för eleverna. Man kan se tendenserna att de 

studerade informanterna tycks ha uppfattat det, då de nämner att de ser denna 

konkretisering som ett hjälpmedel för eleverna. Flera av informanterna anser dock  att 

eleverna har för mycket fokus på betyg istället för lärandemål. Den formativa 

bedömningen syftar till att fokusera på processen och att stödja lärandet fram till målet. 

När eleverna istället fokuserar på målet kan det antas att lärares vilja att arbeta formativt 

går förlorad då eleverna inte är mottagliga på grund av sitt missriktade fokus. Eleverna 

är alltså mest intresserade, enligt vad som framkommer i intervjuerna, av att bedömas 

summativt vilket gör att lärare tillmötesgår den önskan och ser bedömningen av 

examinationen viktigare än processen dit. Det förklarar även de svårigheter som lärarna 

anser sig uppfatta, nämligen att eleverna inte är mottagliga för deras menade formativa 

bedömning. Informanterna kan dock se att syftet med examinationer kan vara att se var 
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eleverna befinner sig för att ge vidare feedback, för att minska glappet mellan elevens 

position och det framförvarande målet. 

5.4.2 Kunskapskontroll 

Som ovan nämnt har flera av informanterna svarat att de ser bedömning som ett av 

syftena med examination. Enligt Black och Wiliam ska syftet med bedömningen gynna 

framtida lärande för att vara av ett formativt slag. Vi kan dra slutsatsen att de 

informanter som svarar att syftet med examination, och i förlängningen även 

bedömning, är för att samla in betygsunderlag inte har ett formativt förhållningssätt. 

Informanterna anger dock inte bara insamling av betygsunderlag som syftet med 

bedömning. Forskarna Torrance och Pryor menar att formativa och summativa 

förhållningssätt inte är möjliga att särskilja utan att de alltid spelar tillsammans. En 

informant har dock det förhållningssättet att examinationen mestadels fungerar som en 

summativ del, medan hen förutsätter att eleverna lär sig ända vägen fram till provet, 

exempelvis. Detta är ett tecken på ett formativt förhållningssätt då informanten klart 

lägger minst lika stort fokus på processen som på kunskapssummeringen i slutet.  

Några informanter nämner att de använder examinationer under terminen som 

förberedelse inför nationella provet. Detta gäller ämnet matematik. Detta kan alltså inte 

användas som argument enligt den formativa bedömningen. Torrance påvisar även hur 

standardiserade prov, såsom de nationella proven i det svenska skolsystemet, hämmas 

undervisningen och att den gör att fokus hamnar på det som ska examineras. Detta 

vittnar alltså studiens informanter om, att terminens examinationer och arbetsuppgifter 

syftar till att förbereda inför det slutgiltiga provet. Detta fokus, menar Torrance, kan 

göra att eleverna inte utbildas till självständiga studenter med egensatta mål. 

Däremot säger vissa informanter att examinationer såsom prov kan fungera som 

motivation och aktivering av eleverna. En examination kan fungera som ett tydligt mål, 

vilket gör att eleven vet vart den ska i sitt lärande. Informanterna nämner även att de går 

igenom kriterier för att eleverna ska förstå vad som krävs av dem. Detta gör att eleven 

har en tydlig väg att följa och läraren kan således vägleda fram till examinationen. Även 

här kan vi urskilja ett tankesätt som vittnar om att även läraren är mån om vägen fram 

till examinationen. Frågan är vidare huruvida bedömningen av examinationen används.  
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5.4.3 Elevsamarbeten 

Två av informanterna nämner tidsbesparing som ett av syftena med elevsamarbete. Det 

kan tyda på att de inte har uppfattat idén om kollaborativt lärande. Det tycks 

framkomma att tankesättet från informanternas sida sällan inkluderar att elevsamarbeten 

gynnar eleverna på ett kunskapsutvecklande sätt, utan att det ses som önskvärt från 

elevernas sida, motiverande för eleverna samt tidsbesparande för läraren. Aspekten att 

eleverna kan lära sig mer av varandra än av läraren tas alltså inte i beaktning, enligt vad 

som framkommer av resultatet av intervjuerna. Däremot berättar några av informanterna 

att det ser att eleverna ser det som naturligt att fråga varandra då de upplever att det tar 

för lång tid att vänta på läraren eller att de är rädda för att framstå som opålästa inför 

densamma. Detta är något som Schatcher även bekräftar i sin forskning. Informanternas 

ovannämnda inställningar gäller även när eleverna gör arbeten i grupp. Wiliam nämner 

att det krävs ett tydligt gruppmål men även individuella skyldigheter. Ingen av 

informanterna nämner kravet på individuella skyldigheter eller ansvarsområden i de 

genomförda arbetena, vilket kan göra att de inte ser meningen med detta arbetssätt på 

det sätt som Wiliam vill proklamera för. Detta kan göra att det mest känns som, vilket 

informanterna uttrycker, ett extra moment att behöva förbereda och genomföra. Flera av 

informanter ser dock ett syfte med att arbeta tillsammans i hela klassen och lyfta upp 

tydliga mål. Detta är ett av nästintill oändliga sätt att klargöra lärandemål för eleverna. 

Det går dock inte att likna vid grupparbeten utan snarare samarbeten, men det är 

fortfarande relevant att informanterna ser konkretisering av lärande som ett av syftena 

med arbetssätt som inkluderar samarbeten.  
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6 SLUTSATS 

6.1 Hur beskriver lärare sitt formativa arbetssätt? 
Majoriteten av informanterna beskriver sin vilja att ge framåtsyftande feedback. Dock 

ses det som en väldig ansträngande och som en konst att lyckas med. De medger 

däremot att den är väldigt gynnsam och framgångsrik när den har nått fram, det vill säga 

när den enligt teorin ses som formativ. 

Gällande att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra finns ett flertal 

uppfattningar. En del av informanterna anger tidsbrist som syfte, andra anger elevers 

vilja som argument för att använda elevsamarbeten. Detta är dock inte något som den 

presenterade teorin överensstämmer med. Informanterna finner dock att de arbetssätt de 

använt sig av i praktiken har gett goda resultat. 

Informanternas sätt att aktivera eleverna att äga sitt eget lärande skiljer sig åt en hel del. 

Vissa visar dock på en medvetenhet kring att försöka anpassa utmaningen efter 

elevernas kapacitet samt ambition och motivation., i likhet med Mihaly 

Csikszentmihalyis teori angående flow. Det framkommer även att konkretisering av 

målen gör att eleverna har lättare att bedöma sig själva och därigenom ta ansvar för sin 

egen kunskapsprogression. Det gör det även lättare för lärare att handla under 

processens gång. 

När det kommer till att samla in belägg för elevernas lärande framkommer mestadels 

summativa syften samt arbetssätt. Det existerar dock några mindre formativa inslag men 

de är absolut inte en överhängande del. 

6.2 Vilka svårigheter stöter lärare på i formativa arbetssätt? 
De svårigheter som framkommer bland informanterna är att de formativa och 

summativa arbetssätten nästintill står i motsats till varandra. Det finns en strävan bland 

informanterna att arbeta formativt samt en medvetenhet om att det är gynnsamt för 

eleverna. De ser dock hinder och motsättningar i dels resurser men även kde summativa 

kraven från övre styrmedel.  

Angående feedback kan skönjas en tendens att den sker vid, enligt forskningen, fel 

tillfälle, nämligen när lärandet är över och arbetet är inlämnat. Informanterna ser också 

en stor tidsbrist för att kunna ge adekvat feedback under processens gång. Vi kan dock 
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utröna en stor vilja hos informanterna att ge mer löpande feedback, men att det är 

tidsåtgången som är det största hindret.  

Den största svårigheten som informanterna ser vid arbeten som inkluderar eleverna som 

läranderesurser för varandra är tid. Detta är dock inte enhälligt då en del informanter, 

som tidigare nämnts, anser att elevsamarbeten sparar tid. Det tycks också finnas en 

uppfattning om att god social sammanhållning och gott arbetsklimat i klassen är en 

förutsättning för att det ska ge positiva resultat. Det finns även en uppfattning hos en del 

av informanterna att det är krävande av dem som lärare och att det därför finns ett visst 

eget motstånd mot att arbeta på ett sådant sätt. 

Den tidigare forskningen menar att den formativa bedömning är resurskrävande. Detta 

kan förklaras med att den inte implementeras som ett helt koncept. Mest troligt har 

informanterna gått miste om hela teorin kring formativ bedömning och mestadels tagit 

del av enstaka metoder. 

6.3 Hur upplever lärare elevens del i arbetet? 
Informanterna nämner nästintill uteslutande elevernas motivation, särskilt bristande, 

som orsak till deras prestationer. Detta är alltså omvänt i förhållande till 

Csikszentmihalyis teori som menar det motsatta. Informanterna ser det också som sin 

uppgift som lärare att motivera eleverna till att ta ansvar för sitt eget lärande, vilket ofta 

nämns i som en svårighet i deras perspektiv. Informanterna är dock överens om att 

effektiv kommunikation med eleverna är viktigt och nödvändigt för att nå en god 

undervisning. Vissa informanter ser även eleverna som en nyttig resurs när det gäller att 

konstruera lektioner, moment och examinationer. 

Det finns en uttrycklig inställning hos en del informanter att lågpresterande och 

lågmotiverade elever gynnas och behöver mer kortsiktiga mål, detta helt i enlighet med 

vad som framkommit i den tidigare forskningen.  

6.4 Hur motiverar lärare olika delar i ett formativt arbetssätt? 
Informanterna uppfattar konkretisering av lärandemål som en resurs och hjälpmedel för 

både dem själva och sina elever. De kan dock se att det finns ett missriktat fokus hos 

eleverna. Eleverna är mer intresserade att nå betygen än att nå lärandemålen. Det ger 

dåliga förutsättningar för lärarna att arbeta formativt. Det går inte heller att urskilja 
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något tydligt formativt syfte med examinationer, utan det största syftet är att summera 

vad eleverna har uppnått för att sedan mätas med nationellt uppsatta mål.  
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7 SAMMANFATTNING 

Studien har som syfte att undersöka lärares förhållningssätt till formativa inslag i 

undervisningen. Syftet har konkretiserats till fyra forskningsfrågor som kopplas till teori 

kring formativ bedömning. Teorikapitlet beskriver vad formativ bedömning är, effekter 

av formativ bedömning, hur formativ bedömning kan se ut praktiskt samt summativa 

förhållningssätt i skolan. För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet har 

kvalitativ metod valts, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer 

har hållits med åtta yrkesverksamma gymnasielärare i Umeå kommun. Det insamlade 

materialet har sedan strukturerats enligt en fenomenografiskt inspirerad metod. I 

resultatredovisningen presenteras informanternas svar sorterat efter frågeställningarna. 

Under lärarnas formativa arbetssätt beskriver de att feedback sker via matriser, muntligt, 

skriftligt och för många av informanterna sker den till största del i samband med 

återlämning av examinationer. Kamratrespons och att förklara uppgifter presenteras 

som metoder för att aktivera eleverna som läranderesurser. För att motivera eleverna 

nämns bland annat planering, överlåtande av ansvar och höga förväntningar. För 

kunskapskontroll nämns främst olika variationer av examinationer men även andra 

metoder används, som exit pass, skrivböcker och feedbackmöjligheter. Tidsbrist 

framstår som den största svårigheten bland informanterna när det kommer till feedback. 

Intresse hos eleverna nämns även, i synnerhet när den sker i samband med återlämnande 

av examinationer. Elevsamarbeten ses som önskvärt men tidsbrist och krav på 

individuell betygssättning av eleverna ses som svårigheter för det. Informanterna har 

svårigheter med att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande, trots hjälpmedel som 

matriser. Informanterna upplever att eleverna är mer intresserade av få veta hur de 

ligger till i relation till betyg än framåtsyftande feedback. Informanterna beskriver 

elevernas motivation som viktigt för deras framsteg. Läromål och kunskapskrav ses som 

viktiga hos informanterna, både för dem själva och för eleverna. Kunskapskontroller ses 

som viktigt för progression och motivation för eleverna. Informanterna menar att 

elevsamarbeten fungerar tidsbesparande, motiverande och kan tjäna för att eleverna ska 

utvecklas. I analysen sammankopplas resultatet med teorin. De formativa syftena med 

bedömning hamnar i skymundan för de summativa krav att bedöma elever efter 

nationellt uppsatta mål. Dessa summativa krav medför att informanterna inte kan 

tillägna sig fullt ut åt den formativa bedömningen utan istället får en instrumentell 



 

56 

inställning till formativ bedömning. Detta gör att komplikationer hos lärarna uppstår, till 

exempel tidsbrist och missriktat fokus som hamnar på betyg snarare än progression. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på ämneslärarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Denna sista termin producerar vi ett examensarbete för 30 högskolepoäng. 

 

I vår studie är tanken att vi ska undersöka vilka effekter formativa inslag bedömning har 

på lärares arbete, i exempelvis fråga om planering, genomförande och examination. 

Studien kommer bygga på intervjuer med ämneslärare i gymnasiet vilket är anledningen 

till att vi hör av oss till dig. Vi anser att en intervju med dig skulle bidra till vår 

undersökning och undrar därför om du vill ingå i den. 

 

Intervjuerna kommer ske löpande under arbetets gång och vi ser gärna att vi får 

möjlighet att intervjua dig så snart det passar. Du får gärna ge exempel på tid och plats 

då vi är angelägna om att du ska ingå i vår studie. Intervjun går även att genomföra via 

telefon. 

 

Det är helt valfritt att ingå i studien och du har möjlighet att när som helst innan, under 

eller efter intervjun avbryta din medverkan. Intervjun kommer spelas in och 

transkriberas skriftligt. Den kommer dessutom uteslutande användas till just den här 

uppsatsen. Naturligtvis kommer din identitet vara skyddad och vi garanterar dig full 

anonymitet. 

 

När uppsatsen är färdigställd och godkänd kommer vi skicka dig ett eget exemplar om 

så önskas. 

 

Med vänlig hälsning, 

Evelina Persson 

Fredrik Mattsson 

 

Handledare: Agneta Hult, Pedagogiska Institutionen vid Umeå Universitet, 

agneta.hult@umu.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Allmänna frågor (om intervjupersonen) 

 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vilka ämnen  undervisar du i? 

Hur många olika skolor har du jobbat på? 

Har du andra uppgifter på skolan (resursteam, förstelärare, sammankallande för 

ämnesgrupper, mentor etc)? 

 

Planering (av moment samt lektioner) 

Hur tänker du när du väljer ut innehållet i undervisningen? 

 Stoffurval 

 Elevers individuella behov 

Hur mycket tänker du på betygssättningen (F-A)/examination när du planerar? 

Hur mycket utrymme för spontan elevanpassning lämnar du i planeringen? 

 

Genomförande 

Hur tänker du kring klargörandet av/förklarar du mål och syfte med undervisningen för 

eleverna? sämst formulering 

 Hur används dessa för fortsatt arbete? 

 Ser du målen som ett hjälpmedel för eleverna/dig? 

Kan du ge några exempel på hur arbetet i klassrummet kan se ut? 

Hur tänker du kring aktivering av elever i lärandet? 

 Motivering 

 Hur påverkar det ditt arbete/val av arbetsmetod? 

Hur arbetar du för att få eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande? 

Hur tänker du kring kamratrespons?(Exempel vs kamratrespons) 

 Hur arbetar du med det? 

Hur tar du reda på hur eleverna ligger till i förhållande till mål/kriterier/betyg? 

Hur använder du den informationen i fortsatt planering? 

Hur får eleverna insikt i sin egen kunskapsutveckling? 

 Hur används den informationen för att hjälpa eleverna med sitt fortsatta 

lärande? 

 Självbedömning? 
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Examination 

 

Vilka examinationsformer brukar du använda? 

 Kan du beskriva arbetet med utformingen? Vad styr? (styrdoku, elever, tidigare 

undervisning) 

 Vad väljs ut? Varför? 

Hur mycket anpassas examinationen efter planering respektive genomförande?  

 Hur mycket påverkas den av vad som uppkommit under [momentets] gång? 

Ges flera examinationstillfällen/insamling av info om elevernas lärande/kunnande? 

 Varför/varför inte? 

 

Vilket syfte ser du med bedömning/examination? 

Löpande examinationer under moment? Hur skulle det påverka?  

 

Återkoppling 

 

Hur används informationen från examinationer i den fortsatta undervisningen? 

Hur ges “feedback” resp. “feedforward”? 

 

Styrning 

Arbetar med Skolverkets hjälpmedel? 

 Matriser 

 Artiklar om hur en jobbar med bedömning 

 

Hur ser påverkan från rektorer ut 

 vilka riktlinjer har skolan angående: 

 betygsättning/bedömning 

 finns det några formativa riktlinjer? 

 lärararbetet 

 i vilken utsträckning lägger sig rektorn i arbetet? 

 

Skolinspektionen - har de besökt?  

 vad ser du att de och deras “kvalitetsgranskning” har för effekt på ditt arbete? 
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Har ni fått någon fortbildning av exempelvis försteläraren eller andra aktiviteter som 

anordnats av ex rektor? 

 

Hur mycket påverkar styrdokumenten undervisningen? 

 


