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Studien handlar om formativ bedömning eller bedömning för lärande som det även 
kallas. Syftet med undersökningen har varit att belysa hur sambanden ser ut mellan 
elevers upplevelser av formativ bedömning och deras lärares tillämpning och 
reflektion av metoden. Jag har intervjuat två lärare från två olika skolor och tre elever 
till dem vardera. Empirin har analyserats utifrån teorier om formativ bedömning som 
kunskapsutvecklande samt det sociokulturella perspektivet. Undersökningens 
resultat visar att beroende på hur läraren tolkar och tillämpar formativ bedömning 
eftersöker eleverna olika aspekter i processen. Resultatet visar att om läraren anser 
att summativ bedömning inte ska användas i processen så önskar eleverna förståelse 
för kunskapsmål och kunskapskrav så att de kan förstå sina prestationer i förhållande 
till målen samt sitt summativa betyg, vilket även motiverar dem mer än vad den 
formativa bedömningen gör. Vidare visar resultatet att tidsbrist hos lärare kan 
medföra att elever får mindre interaktion med såväl lärare som andra elever i 
responsarbetet och därför kan få övervägande skriftlig respons. Elevernas 
uppfattningar är att de vill ha muntlig bedömning då de anser den vara mer 
utvecklande än den skriftliga. Undersökningen visar att summativ och formativ 
bedömning med fördel kan kombineras i undervisningen samt att mer 
undervisningstid behövs för att lärarna ska kunna arbeta med muntlig respons i såväl 
elevgrupper som i det egna responsarbetet. 

Nyckelord: Formativ bedömning, lärande bedömning, elevperspektiv, respons 
feedback, kamratrespons, självbedömning 
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1 Inledning 

I dagens skoldebatt läggs stort fokus på det resultat som olika skolors elever presterar 
vilket ger varje skola ett summativt värde och ökar konkurrensen mellan landets och 
framför allt mellan kommunernas skolor. De skolor som har högpresterande elever, 
baserade på betygsvärden, blir populärast. Detta är eftersträvansvärt av skolledningar då 
många skolor de senaste åren inte får fullt elevantal. Den betygsinflation som har skett 
med fokusering på elevernas och därmed skolornas snittbetyg står i kontrast till det 
uppdrag som skolan har (Skolverket 2016). 
 Förutom att konkurrensen bidrar till segregering och inte främjar demokratins 
jämlikhet riskerar skolans kunskapsuppdrag även att hamna i bakgrunden i en sådan 
diskurs. I både grundskolans och gymnasiets läroplan står att skolans uppdrag är att skapa 
goda förutsättningar för att främja elevernas lärande och utveckling och förbereda dem för 
att leva och verka i samhället (Skolverket 2011a, 2011b). Forskning som gjorts de senaste 
20 åren visar att den summativa bedömningen inte alltid gynnar elevernas lärande och 
utveckling. I stället borde skolor och lärare koncentrera sig på bedömning för lärande eller 
formativ bedömning som den också kallas (Black & William 1998; William, 2013; Hattie, 
2014; Lundahl, 2014; Pettersson, 2011). 
 Den formativa bedömningen bör bestå i kontinuerlig, konstruktiv, framåtsyftande 
återkoppling till eleverna där såväl starka som svaga sidor lyfts fram samt elevens 
utvecklingsområden. Detta, menar ovannämnda forskare, skapar goda förutsättningar för 
elevernas kunskapsutveckling. Men för att eleverna ska kunna ta till sig den respons som 
lärarna ger samt ha förståelse för sin egen prestation i förhållande till mål och kunna se sin 
egen utvecklingspotential behöver även eleven vara förtrogen med den formativa 
bedömningen. Petterson (2010) skriver att läraren tillsammans med eleverna behöver 
diskutera lärandemål, införliva eget ansvar för lärande samt bedömning av såväl sina egna 
som andras prestationer. 
 Min tidigare erfarenhet från gymnasieskolan har gett mig indikationer på att många 
lärare ger sina elever återkopplande respons i tron om att de hjälper eleverna mot 
utveckling men att eleverna många gånger inte förstår innebörden eller syftet med den 
respons de får. Jag vill därför undersöka förhållandet mellan en lärares uppfattningar och 
elevernas uppfattningar om begreppet formativ bedömning och hur det tillämpas i 
undervisningen på gymnasiet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur sambanden ser ut mellan två lärares syn på och 
tillämpning av formativ bedömning och några av deras elevers upplevelse av processen. 
För att undersöka detta tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur tänker och samtalar en lärare om formativ bedömning som pedagogiskt 

verktyg?  

• Hur tänker elever om betyg och bedömning? 

• Hur uttrycker läraren att hen arbetar med verktyget för att främja elevernas 

lärande? 

- Integreras eleverna i arbetet kring formativ bedömning, på vilket sätt? 
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• Hur upplever eleverna den respons som läraren ger samt det responsarbete 

som utförs i klassen? 

1.2 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel (kapitel 2) klargörs för, förutom begreppsförtydligande 
definitioner, uppsatsens teoretiska utgångspunkt som vilar på Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv samt teorier om formativ bedömning som verkat ledande genom åren. Här 
presenteras även tidigare forskning kring elevers upplevelser. Vidare i kapitel 3 redogörs 
för undersökningens kvalitativa ansats, vilka som ingått i studien samt de metoder och 
analysbegrepp som använts. Här klargörs även för de etiska ställningstaganden som 
vidtagits genomgående i undersökningen. Resultatet presenteras i kapitel 4 utifrån 
forskningsfrågornas kategorisering, vilka sedan tolkats utifrån det sociokulturella 
perspektivet och teorier om formativ bedömning. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 som 
inleds med en diskussion kring den metodologiska ansatsen. Sedan följer en 
resultatdiskussion där jag diskuterar min tolkning av empirin och problematiserar 
resultatet utifrån tidigare forskning samt förhållandet mellan teori och praktik. Vidare 
diskuteras vad resultatet kan innebära för elevernas och skolans utveckling. Avslutningsvis 
diskuteras nya forskningsfrågor som utvecklats under arbetets gång vilka kan ha betydelse 
för fortsatt forskning kring formativ bedömning.  

2 Bakgrund 

Denna del av uppsatsen inleds med att klargöra för definitioner av begrepp. Vidare 
presenteras det teoretiska perspektiv och den forskningsbakgrund som uppsatsen tar sin 
utgångspunkt ifrån.  

2.1 Begrepp och definitioner 

Nedan redogörs för begreppen betyg och bedömning samt hur begreppet kunskap 
definieras i skolans styrdokument. 

2.1.1 Betyg och bedömning 

Definitionen av bedömning som Nationalencyklopedin ger är att det är ett ”Värderande 
utlåtande över någonting, vanligen grundat på sakliga överväganden” (NE 2015a). I skolan 
är bedömning ett pedagogiskt verktyg vilket läraren använder för att mäta elevernas 
prestationer i olika sammanhang och med olika fokusområden. Mätningar av elevernas 
kunskaper har länge varit en tradition i skolorna världen över och i Sverige pratar man ofta 
om husförhören som första dokumenterade mätning av kunskap hos befolkningen 
(Pettersson 2010).  
 På 1940-talet började man i Sverige bedöma skolelevernas kunskaper enligt ett 
normativt system där elevernas olika prestationer även ställdes i kontrast till varandra så 
att kunskaperna rangordnades. En elevs bedömning blev på så vis beroende av de övriga 
elevernas presterande oavsett sin egen kunskapsnivå (Hirsh & Lindberg 2014). I och med 
läroplansreformen år 1994 lämnades det relativa betygsystemet och den svenska skolan 
gick över till det mål- och kunskapsrelaterade betyg och bedömningssystemet. Detta 
innebär förenklat uttryckt, att alla elever som når målen och uppfyller samma kriterier får 
samma betyg.  
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 När man pratar betyg i skolan är det en sammanställning av en elevs kunnande; det 
kallas ofta för summativ bedömning. Summativ bedömning är även en form av värdering 
som ofta ges vid poängbaserade prov. Den är alltså användbar vid summativa mätningar 
(Pettersson 2010). Däremot visar forskning att denna form av bedömning inte alltid är 
utvecklande för eleverna utan kan snarare få motsatt effekt (Lundahl 2014).  
 Under 1990-talet och framåt har teorier om bedömning för lärande utvecklats, även 
kallad formativ bedömning, vilket innebär bedömningsmetoder som har till syfte att 
utveckla och stimulera elevernas lärande (Lundahl 2014, Pettersson 2010). Dock 
understryker Pettersson (ibid), Jönsson (2011) och Skolverket (2011c) att summativ 
bedömning kan användas i formativa syften både för elevernas fortsatta utveckling och 
även för lärarens och undervisningens. Innebörden av formativbedömning har definierats 
olika av forskare och i avsnitt 2.2.2 presenterar jag de grundläggande teorierna. 

2.1.2 Kunskap 

Bedömningen i skolan utgår från kunskapsmål och kriterier som eleverna ska 
uppfylla vilka tar sin utgångspunkt från den kunskapssyn som skolans uppdrag vilar 
på. Vad kunskap är har sedan början på 1990-talet definierats långt mer analytiskt än 
att endast vara faktakunskaper som traditionell förmedlingspedagogik syftar till 
(Carlgren 2011). 
 Skolans kunskapsuppdrag innebär att elever ska utveckla kunskaper såväl inom 
ämnesområden som den egna personliga utvecklingen och implementera 
demokratiska värden (Skolverket 2011a). Kunskapsdefinitionen i styrdokumenten 
utgår därför från fyra aspekter (de fyra F:n) vilket alla interagerar med varandra och 
inte kan betonas var och en för sig i undervisningssammanhang (Carlgren 2011, 
Skolverket 2011a). Faktakunskaper betyder, förenklat uttryckt, den information 
eleverna tar del av i undervisningen. Förståelsekunskap innebär att eleven kan tolka 
och förstå fakta och därigenom även förklara den. Dessa kunskaper är de som varit de 
traditionellt förmedlade genom skolans historia. Carlgren menar att eleverna inte 
utvecklar kunskaper genom att veta vad kunskapen ska användas till. Därför är 
färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap viktiga aspekter i begreppet kunskap. 
Den första innebär att veta hur kunskapen ska användas och att den kan tillämpas, 
det är den praktiska sidan av förståelsekunskapen. Den andra, förtrogenhetskunskap, 
kommer till uttryck i de sammanhang där vi kan fatta beslut och avgöra när och om vi 
ska tillämpa kunskapen. Det handlar om att kunna göra bedömningar i olika 
situationer och kunna dra slutsatser ifrån erfarenheter (Carlgren 2011, Skolverket 
1997).  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Formativ bedömning utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att 
eleven bygger upp och utvecklar kunskaper utifrån den nivå eleven befinner sig på. I skolan 
gör eleven detta med hjälp av såväl läraren som de övriga klasskamraterna vilket gör att 
kunskaperna eleverna tillägnar sig är socialt konstruerade (Hirsh & Lindberg 2014). För att 
förstå den socialkonstruktivism som formativ bedömning vilar på utgår uppsatsens 
teoretiska perspektiv från Vygotskijs sociokulturella lärandeteori. Vidare redogörs för 
teorier om formativ bedömning. 
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2.2.1 Det sociokulturella perspektivet 

”Inlärning sker som en social process, vilken medför att barnet blir delaktigt i den 
gemensamma kulturen och kulturen kan därför sägas vara social” (Lindqvist 1999a:16). 
Detta citat förklarar namnet på det perspektiv som Lev Vygotskij utvecklade när han lade 
grunden för sin inlärningsteori under början av 1900-talet. Hans teori grundar sig i att all 
inlärning sker i interaktion med andra människor och att språket har en betydande roll för 
denna samspelssituation. Vygotskij menade att verkligheten som den ter sig såväl för ett 
barn som för en vuxen uppstår genom delaktighet i sociala processer. Han ansåg att 
språket var redskapet som sammanförde individen med samhället genom 
kommunikationen men han ansåg även språket vara ett redskap för tänkandet (Kroksmark 
2003, Säljö 2005, Lindqvist 1999a). 
 Genom språket och tillsammans med andra människor uppstår nya kunskaper hos 
individen som läggs till de redan befintliga kunskaperna. Utvecklingsprocessen kan sägas 
ske i två steg och benämns som den proximala utvecklingszonen. I det första steget 
utvecklar individen kunskaper med hjälp av andra som redan behärskar kunskapen. I nästa 
steg har kunskapen införlivats och individen är förmögen att på egen hand agera. Slutligen 
kommer kunskapen att vara automatiserad och individen kan använda den i andra 
sammanhang (Kroksmark 2003). Vygotskij menade att det är kombinationen av 
reproduktion och produktion som är människans hela aktivitet. Tidigare kunskaper 
kommer till oss socialt och bearbetas kognitivt inom oss men att det är i varje människas 
kreativitet som kunskapen utvecklas till någonting nytt (Lindqvist 1999a). 
 Vigotskij menade att skolan är en av de viktigaste platserna för människans 
utveckling. Aktiviteter som uppstår i interaktioner mellan lärare och elever erbjuder just 
den sociokulturella miljö som tar tänkandet till nya nivåer (Kroksmark 2003). Förutom att 
undervisningen erbjuder miljöer där elever och lärare interagerar och där språket tar 
kunskaperna till nya dimensioner så menar Vygotskij att läraren har en särskild roll i 
barnets utvecklingsmöjligheter. Men tankar om att läraren ska uppfostra eleverna ville han 
ta avstånd ifrån. Istället menade han att läraren skall vara vägbanan som eleverna fritt 
utforskar och tar sig framåt på men att läraren styr vägen och låter den närma sig målen. 
Grunden i pedagogiken är att barnen utvecklar kunskaper, i den sociokulturella miljön, 
men där de självständigt tillåts reagera och prova nya möjligheter. ”Emellertid är kunskap, 
som inte förvärvats genom egen erfarenhet, ingen kunskap alls”. (I Lindqvist 1999b:20). 
 Läroplanerna i Sveriges skolor har sedan 1994 vilat på Vygotskijs sociokulturella 
teorier om lärande (Philgren 2011). 
  

2.2.2 Formativ bedömning 

Lundahl (2014) skriver att bedömningen som skedde i skolan under 1900-talet främst 
syftade till att selektera elever till högre utbildningar och yrkeslivet. Idag används 
fortfarande det summerade slutbetyget för det ändamålet och som jag beskriver i 
inledningen även för att jämföra skolornas resultat. Men forskning visar att det är 
aktiviteterna i klassrummen som egentligen är avgörande för skolornas resultat (Lundahl 
2013). Hattie (2014a, 2014b) talar om att synliggöra lärandet i klassrummet för att öka 
såväl elevernas som lärarnas prestationer. Att synliggöra lärandet innebär att ständigt 
återkoppla undervisningen. Det handlar om att veta var vi är och vart vi är på väg och hur 
vi bäst tar oss dit. Det handlar om att utvärdera metoder, lärstilar och undervisningens 
upplägg. Hatties teori om synligt lärande korrelerar med Black & Willimas (1998) teori om 
bedömning för lärande, även kallad formativ bedömning, vilka jag tar mina 
utgångspunkter ifrån i denna undersökning.  
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 William (2013) skriver att det finns flera olika definitioner av vad som bör inkluderas 
i begreppet formativ bedömning. Han formulerar sig så här: 

Bedömningen fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används 
av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 
förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade 
funnits. (William 2013:58) 

Med detta citat understryker han att summativa bedömningar kan användas i formativt 
syfte för att korrigera undervisningsstrategier. Men han poängterar att den formativa 
bedömningen är en process och att den inte får stanna med att endast ändra 
undervisningsmetoder. Processen innebär att analysera var eleven befinner sig i lärandet, 
att klargöra tydliga mål vart eleven ska och slutligen diskutera hur eleven kommer dit 
(William 2013). 
 Formativ bedömning kan ses både som en process och som ett verktyg i 
undervisningen. Läraren och eleverna behöver utveckla strategier för att arbeta formativt, 
vilket enligt William är ett förhållningsätt som alltid ska råda i undervisningen (Ibid). Han 
lägger fram fem viktiga strategier som undervisningen bör bygga på: 

1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.  

2. Ta fram belägg för elevernas prestationer. 

3. Ge feedback som för de lärande framåt. 

4. Aktivera elever som läranderesurser för varandra.  

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande. (Wiliam 2009:12–34, 2013:67–171)  

Nedan har jag valt att presentera tre av dessa strategier där jag lägger fokus på aktörerna i 
processen: eleven, läraren och kamraterna. Även om utgångspunkten är från Williams 
(2009, 2013) nyckelstrategi så kompletteras teorierna med annan forskning. 

2.2.3 Införliva eleverna i processen med formativ bedömning 

I läroplanen för såväl grundskolan, Lgr11, som gymnasiet, Gy11, står det att eleverna ska 
utveckla ansvar över sina studier samt utveckla förmågor att bedöma sina arbetsinsatser 
(Skolverket 2011b:). Vidare står det i Gy11 att läraren ska organisera och genomföra 
undervisningen på ett sådant sätt att eleven utvecklas och stimuleras till att vilja utvecklas 
och stärka tron på sig själv samt den egna förmågan. Eleverna ska få information om 
utbildningens kurser, dess innehåll och lärandemål samt en individuell utvecklingsplan för 
sin studiegång. Läraren ska också fortlöpande tillsammans med eleverna utvärdera 
undervisningen, ge eleverna information om utvecklingsbehov och framgångar där läraren 
utgår från att eleven vill och kan ansvara för sitt lärande (Skolverket 2011a).  
 Dessa mål och riktlinjer uppfylls genom att införliva eleverna i processen med 
formativ bedömning och göra undervisningen och lärandet synligt, vilket i sin tur leder till 
elevernas egen utveckling. När eleverna börjar en ny kurs är det viktigt att redan från 
början introducera kursplaner, lärandemål och kriterier för eleverna och att sätta in dem i 
ett vidare perspektiv utanför skolkontexten (Lundahl 2014). Författaren skriver att elever 
många gånger inte förstår syftet med undervisningen vilket bidrar till att eleven endast 
fokuserar på ett resultat istället för inlärningsmålet. Hattie (2014b) menar att inlärningen 
är själva målet och att genomtänkt undervisning ska hjälpa eleverna att bemästra målen på 
ett sådant sätt att ”eleverna ser undervisningen som nyckeln till sitt eget fortlöpande 
lärande”. Synlig undervisning och synligt lärande är en förutsättning för att bjuda in 
eleverna i sin inlärningsprocess så att de kan bli sina egna lärare i den mening att de själva 
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kan söka metoder och strategier som underlättar på vägen genom målen (Ibid). 
 Många lärare nöjer sig med att översiktligt gå igenom lärandemålen för kursen eller 
för moment i undervisningen utan djupare förklaring. Därefter lämnar man kriteriernas 
formuleringar och fortsätter med arbetsuppgifterna. Detta är inte att synliggöra 
undervisningen och lärandet och underlättar inte för elevernas utveckling även om 
eleverna vet vad målet är (William 2013, Kjellström 2011). Kjellström (2011) och Lundahl 
(2014) refererar även till annan forskning och belyser vikten av att styrdokument måste 
konkretiseras tillsammans med eleverna. Begrepp måste definieras, syftesformuleringar 
förtydligas och kunskapskraven måste problematiseras för att eleverna ska förstå vad de 
ska göra och vilka verktyg de ska använda. Lärare och elever ska tillsammans formulera 
och förstå innehållet i styrdokumenten tillika kunskapskraven. Lundahl ger exempel på att 
i undervisningens olika moment använda bedömningsmatriser för att konkretisera 
lärandemålen i arbetsuppgifterna. Vidare förklarar han att eleverna kan arbeta med att 
bedöma gamla elevtexter för att tillsammans med läraren skapa förståelse för 
kunskapskravens olika progressioner.  
 I arbetet med formativ bedömning anses ofta elevinflytande vara relevant för 
progressionen. Bostedt & Eriksson (2011) skriver att elever motiveras till studier om de har 
kännedom om målen, hur betygskriterierna ser ut och om de får vara med att påverka hur 
de ska närma sig målen. Författarna menar att eleverna genom delaktighet får förståelse 
för skolans kunskapssyn och vad som ska läras. Detta skapar ett klassrumsklimat som är 
avgörande för kunskapsutveckling. Elevinflytande i undervisningen hänger ofta ihop med 
ett flerstämmigt klassrum, det vill säga ett deliberativt samtal, vilket innebär att olika 
åsikter får komma till tals i en miljö där strävan efter respekt och tolerans efterlevs (Ne 
2015b). Larssons (2007) avhandling visar att de deliberativa dialogerna bidrar till 
kunskapsuppbyggande samtal mellan lärare och elever, där inte endast faktakunskaper och 
färdigheter utvecklas utan även förhållningssätt och demokratiska värden. Det finns många 
forskare och didaktiker som visar att det flerstämmiga klassrummet bidrar till 
kunskapsutveckling, däribland Dysthe (1996, 2003) som visar att lärare och elever lär i 
interaktion och dialogiska arbetsklimat. 

2.2.4 Respons/Återkoppling/Feedback 

Olika forskare använder olika namn för detta begrepp som syftar till att stödja elevernas 
utveckling. I denna undersökning kommer jag fortsättningsvis tala om respons när jag 
talar om lärarens och kamraternas stöttning för elevernas lärande. 
 I Gy11 står det att läraren ska ge det stöd och stimulans samt handledning till varje 
elev så att de kan växa med sina uppgifter utifrån vars och ens förutsättningar och behov. 
Läraren ska anpassa sin undervisning efter elevernas olikheter samt arbeta med 
elevinflytande när det gäller såväl undervisningens innehåll som läromedel och arbetsform 
(Skolverket 2011a). För att detta ska erfaras behövs både kvalitativ respons med stöttning 
och vägledning till varje enskild elev samt kontinuerlig återkoppling till undervisningen 
och läraren i syfte att förbättra och effektivisera (Pettersson 2010). 
 Mycket forskning har gjorts huruvida lärarens respons på elevers arbetsuppgifter 
påverkar elevernas lärande. Spontat vill man tro att all forskning pekar på positiva resultat 
men William (2013) menar att så inte är fallet. Han hävdar att elever som får betyg och 
beröm på sina uppgifter inte utvecklas medan de elever som får kvalitativ och specifik 
respons på sina uppgifter blir framgångsrika. Lundahl bekräftar detta och förklarar att en 
respons som påtalar rätt eller fel men som inte förklarar varför det är rätt eller fel endast är 
en överblickande bedömning. Om bedömningen dessutom innehåller formuleringar med 
vari felet ligger men som inte påtalar åtgärder är bedömningen endast diagnostisk. Den 
formativa bedömningen kräver informationsrik respons som dessutom integreras 
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fortlöpande i undervisningen och kommenteras kontinuerligt medan lärandet pågår 
(Lundahl 2014). Men att ge utvecklande respons är inte alltid lätt menar William. Läraren 
behöver väga in när i arbetsprocessen responsen ska ges, hur mycket respons som ska ges 
och framför allt hur den förmedlas. Dessutom är responsen endast formativ om eleven tar 
tillvara på den respons hen får och att hen kan använda den. Ett vanligt problem är att 
elever inte kan använda responsen de får när denna allt för ofta talar om bristerna hos 
elevernas prestationer snarare än att tala om för dem vad de ska göra för att komma vidare 
(William 2013). William anser att responsen ska vara av sådan karaktär att eleven tvingas 
tänka till innan hen vidtar åtgärder. Den ska även vara i mindre kvantitet så att den blir 
fokuserad och specifik så att eleven känner att hen har möjlighet att utvecklas mot målet. 
Blir det för många olika fokusområden samtidigt kommer eleven istället inte greppa något 
av responsen. Responsen måste dessutom alltid vara kopplad till målen och inte utanför 
dem för att den ska vara formativ för eleven (William 2013). 

2.2.5 Självbedömning och kamratrespons 

När eleverna är förtrogna med den formativa bedömningen som process och när lärandet 
gjorts synligt är självbedömning en framgångsrik metod för elevens kunskapsutveckling. 
Forskning visar att elever som tränas i självbedömning är mer effektiva och presterar 
bättre (William 2013, Hodgen & William 2013). Även Lundahl poängterar elevernas 
förståelse för den egna prestationen i förhållande till kunskapskraven: ”Avgörande för 
elevers framgång över tid är att de förstår sina resultat […] oavsett om det gäller framgång 
eller misslyckanden” (Lundahl 2014:57). Det är dock viktigt att skilja mellan att förstå 
resultaten utifrån sina utvecklingsbehov, mål samt vägarna som ska ta en dit och att förstå 
sin kvantitativa bedömning. Forskning visar att elever ofta ger samma kvantitativa 
bedömning på sin prestation som läraren skulle ha gett, men detta är inte att ge sig själv 
framåtsyftande respons (Jönsson 2012).  
 Som jag skriver ovan är det viktigt att eleverna har kännedom om sitt lärande för att 
kunna göra självbedömning: Var befinner jag mig, vart ska jag och hur kommer jag dit? 
Målen och vägen till målen måste vara konkreta. Eleven måste kunna se vad hen faktiskt 
kan göra och hur målet verkligen ser ut. Därför är det viktigt med exempel på färdiga mål 
men även exempel på strategier så att eleverna ser att olika vägar kan leda till samma mål 
men att det också kan bli fråga om olika kvalitéer. Genom att prova sig fram och jämföra 
hittar eleven också sina styrkor och svagheter och med den vetskapen kan eleven ta nästa 
steg och utveckla dessa (Jönsson 2012). Självbedömning är något som måste övas och 
integreras i undervisningen. Första gångerna eleverna arbetar med självbedömning leder 
det ingen vart, menar William (2013).  
 Samma sak gäller för den resurs som eleverna utgör för varandra. Syftet med 
kamratrespons är samma som självbedömning, vilket innebär att eleverna ska kunna 
bedöma prestationer i förhållande till målen och genom det öka medvetandet om 
progressionsstrategier. Dessutom har kamratresponsen den egenskapen att den elev som 
bedömer kommer i kontakt med olika sätt att tala och skriva vilka alla är på väg mot 
samma mål men som har olika kvalitativa egenskaper. Denna elev lär sig också mycket nytt 
genom att med ord och formuleringar förklara sin respons vilket ger perspektiv på det egna 
lärandet (Jönsson 2012, Løkensgard-Hoel 2001). Detta, menar William (2013) gynnar 
endast den elev som ger respons om responsen är utvecklad och förklarande, inte om 
endast beröm eller de rätta svaren ges. 
 Williams forskning om kamratresponsens inverkan på elevernas kunskapsutveckling 
visar att den till och med kan vara mer givande än när läraren ger respons. Han menar att 
eleverna kan förklara på ett mer lättbegripligt sätt så att mottagaren lättare förstår då 
eleverna ligger på samma kommunikativa nivå. Samtidigt visar hans undersökning att 
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elever ofta inte ställer frågor till läraren om de inte förstår vad läraren menar och att de till 
och med kan svara att de förstått när de i själva verket inte har det (William 2013).  

2.3 Tidigare forskning och kritik 

Första gången begreppet formativ bedömning användes var av Michael Scriven år 1967 när 
han beskrev att återkoppling i undervisning kunde förbättra skolprestationer. År 1969 
skrev Benjamin Bloom en vetenskaplig artikel där han presenterade samma resultat. 
Forskning fortsatte att göras på området även om det inte fick större uppmärksamhet i 
skoldebatten förrän på 1990-talet (William 2013). Paul Black & Dylan Wiliiam (1998) har 
gjort omfattande studier om formativ bedömning och anses ofta vara förebilden inom 
forskningen på området. Genom den ansenliga forskningsom de gjort hävdar de att det 
finns belägg för att den formativa bedömningen är kunskapsutvecklande (Jönsson 2013). 
Andra ledande forskare som anses tagit fram belägg för att formativ bedömning är 
prestationshöjande är Hattie & Timperley (2007) och Sadler (1989) för att nämna några.  
 Även i Sverige har forskning bedrivits, där ibland det så kallade Boråsprojektet år 
2009. Under ett läsår arbetade fyra gymnasieskolor aktivt utifrån Williams fem strategier. 
Resultatet visade att eleverna upplevde att de fått större förståelse för kvalité i arbetet och 
lättare kunde arbeta självständigt och i första hand söka tillvägagångssätt och svar på egen 
hand (Holmgren 2010). Mycket forskning har även bedrivits om huruvida 
kamratbedömning påverkar lärandet. Bland dem har Løkensgard-Hoel hävdat att lärande 
genom responsgrupper gynnar elevernas utveckling (2001). 
 Trots att formativ bedömning som begrepp är positivt laddat så menar Hirsh & 
Linberg (2014) att det inte är så oproblematiskt som det framställs. De har gjort en 
omfattande forskningsöversikt över 2000-talets svenska och internationella forskning på 
området formativ bedömning. Där framgår bland annat att forskning som gjorts av 
Peterson och Irving (2008) visar att eleverna förstår bedömning som lägesrapporter och 
inte som framåtsyftande respons. Eleverna ansåg även bedömningen sakna relevans om 
den kom från kamraterna eller om den inte hade ett summativt värde. Dessutom visade 
studien att betyget var det som motiverade eleverna och då inte för att jämföra med 
tidigare prestationer utan för att jämföra med kamraternas betyg (Hirsh & Linberg 2014). I 
en studie av Harris & Brown (2013) som undersöker elevers uppfattningar om formativ 
bedömning framgår att eleverna inte upplever själv- och kamratbedömning som 
framåtsyftande respons utan snarare ser momenten som undervisningsvariation. Samma 
studie visar även att eleverna inte gärna visar upp sina arbeten för andra elever och att de 
känner obehag inför det samt att de inte anser sig själva ha kunskaper för att kunna 
respondera på andras arbeten (Hirsh & Linberg 2014). 
 Hirsh & Lindberg skriver att forskning som tar sin utgångspunkt i elevernas 
perspektiv är sparsam. Därför menar de att det inte riktigt går att säkerställa hur eleverna 
upplever formativ bedömning (Ibid). Som synliggjorts i Hirsh & Linberg forskningsöversikt 
finns fler än en sida på samma mynt och forskarna anser att det finns goda själ till att 
använda formativ bedömning med varsamhet. Lärare behöver känna av klassen och vara 
lyhörda för de metoder som ofta förknippas som framgångsrika strategier.  

3 Metod 

I följande avsnitt redogörs för undersökningens forskningsansats som ligger till grund för 
den metod och analysbegrepp som använts. Vidare redogörs för vilka som ingår i 
undersökningen, utförandet av datainsamlingen samt de etiska ställningstaganden som 
vidtagits.  
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3.1 Forskningsstrategi 

Denna studie utgår från en hermeneutiskt ansats då jag ämnat tolka, förstå och förklara 
sambanden mellan två lärare förståelse och tillämpning av formativ bedömning och deras 
elevers uppfattning av det pedagogiska verktyget. Studien syftar alltså till att uttolka 
sambandsrelationer mellan lärare och elevers förståelse och upplevelser. Därför anser jag 
att en kvalitativ forskningsmetod är att föredra framför en kvantitativ metod (Stukát 
2005). Genom att använda mig av en kvalitativ forskningsstrategi kan jag få förståelse för 
hur lärare och elever tänker mer ingående om ämnet vilket de genom intervjuer kan 
förklara med subjektiva upplevelser och analyserande resonemang (Denscombe 2009).  
 För att få fram dessa sambands relationer har jag valt att genomföra intervjuer med 
såväl lärare som elever. Utifrån en intervjuguide med frågor som jag på förhand gjort har 
jag låtit intervjuerna vara semistrukturerade (bilaga 2). Stukát (2005) menar att genom att 
låta frågornas ordningsföljd vara flexibla är det lättare att anpassa dem till samtalets gång 
där frågorna även kan formuleras på ett sådant sätt som passar såväl kontexten som 
informanten. Semistrukturerade intervjuer bjuder in informanten till en mer avslappnad 
dialog med den som intervjuar där svaren oftast blir mer heltäckande då svarsutrymmet 
blir mer ledigt och fritt (Denscombe 2009).   

3.2 Urval 

Till denna undersökning gjordes ett strategiskt urval (Stukát 2005) av respondenter, vilket 
innebär att jag noggrant valt ut skolor och egenskaper hos lärare och elever för att få ett 
heterogent undersökningsmaterial. Jag valde att göra mina intervjuer på två olika 
gymnasieskolor i två olika kommuner för att minska risken att skolans eller kommunens 
kultur påverkar resultatet. Om jag hade intervjuat lärare från samma kommun eller skola 
kanske dessa två lärare hade tolkat och arbetat med formativbedömning precis på samma 
sätt utifrån en gemensam arbetsstrategi samt att deras elever kanske då skulle uppfatta 
processen likvärdigt vilket inte gett heterogenitet i undersökningsmaterialet.  
 På varje skola, som båda ligger i Mellansverige, har jag intervjuat en lärare samt tre 
elever som hen undervisar. På skola A har jag intervjuat en engelsklärare och på skola B 
har jag intervjuat en svensklärare. Urvalet av lärare och skolor har gjorts genom 
snöbollsurval (Denscombe 2009) vilket innebär att jag tillfrågat rektorer på olika 
gymnasieskolor om de arbetar med formativ bedömning och om de kan tänkas 
rekommendera lärare som är insatta i ämnet vilket i sin tur lotsat mig vidare till dessa 
informanter. Totalt tillfrågades fyra rektorer varav en aldrig återkom med svar och den 
andre svarade efter att jag hade fått tag på mina informanter. Hänsyn till andra variabler 
än att lärarna ska vara förtrogna med formativ bedömning som pedagogiskt verktyg har 
inte tagits. Urvalet av elever har gjorts tillsammans med den tillfrågade läraren då jag 
behövt dennes hjälp med mitt subjektiva urval (Denscombe 2009). För att få heterogenitet 
i materialet valde jag med lärarnas hjälp ut både pojkar och flickor med olika betygsnivåer. 
Med hänsyn till studiens omfång och tidsram har jag inte kunnat tillgodose andra variabler 
i urvalet så som intersektionalitet.  Jag är medveten om att dessa variabler (etnicitet, ålder 
och social klass) är faktorer som kan spela en viktig roll för resultatet.  
  I avsnittet ovan framgår att kvalitativa, semistrukturerade intervjuer är den bäst 
lämpade metoden för denna undersökning vilket begränsar antalet informanter för en 
undersökning på c-uppsatsnivå. För att få en större variation i svaren som ger en tydligare 
och mer rättvis bild av sambandsförhållandena valde jag därför att intervjua två olika 
lärare och tre av dennes elever istället för en lärare och fler elever. På så vis önskar jag 
finna samband mellan elevernas erfarenheter och olika lärares pedagogiska praktik. I tabell 
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1 nedan visar jag för tydlighetens skull en översikt över vilka elever som undervisas av 
vilken lärare, där jag presenterar dem med fingerade namn. 

 

Tabell 1. Lärarnas och elevernas namn. 

Skola A Ämne/ 
Betygsnivå 

B Ämne/ 
Betygsnivå 

Lärare Anna Engelska Bobby Svenska 

Elever  Asta 

Arvid 

Alva 

A 

B 

B 

Boy 

Britta 

Benny 

A 

B 

C 

 

Anna har varit lärare i 33 år, och har arbetat på skola A i 20 år. Hon undervisar just nu 
endast i engelska men har även behörighet i svenska. I hennes tjänst som förstelärare är 
det hennes uppgift att implementera formativ bedömning som pedagogiskt verktyg i 
kollegiet. Skolan eftersträvar formativ bedömning som ett pedagogiskt verktyg i samtliga 
ämnen och hos samtliga lärare. 

Bobby har varit lärare i fyra år, och har arbetat på skola B i ett år. Han undervisar i svenska 
och historia. När han läste på lärarhögskolan för fem till tio år sedan läste han själv om 
formativ bedömning som pedagogiskt verktyg i utbildningen. Bobbys första tre år som 
lärare har han arbetat på en högstadieskola i en förberedelseklass för nyanlända elever där 
endast formativ bedömning använts då betyg inte ges i förberedelseklasser. Skolan han 
arbetar på nu arbetar aktivt med formativ bedömning som pedagogiskt verktyg vilket är 
implementerat hos alla lärare. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Efter att jag tillfrågat rektorer om lämpliga respondenter till min undersökning 
skickade jag ett missivbrev till Anna och Bobby där syftet med undersökningen 
tydligt framgick samt intervjuns tidsomfång och informantens rättigheter (Bilaga 1). I 
missivbrevet framgick även att jag önskade intervjua tre elever till dem vardera, vilket 
båda Anna och Bobby tackade ja till. Missivbrevet delade sedan lärarna ut till de sex 
elever som valts ut, vilka även de tackade ja till att medverka i undersökningen. 
Intervjuerna utfördes på respektive skola under olika dagar då jag intervjuade alla en 
och en och anpassade dagarna efter varje informants tidsschema. Samtliga intervjuer 
började med en presentation av mig och mitt undersökningsområde. Jag tydliggjorde 
tidsramen för intervjun samt informantens rättigheter och försäkrade denne 
konfidentialitet. Vidare tillfrågades om ett godkännande av ljudupptagning, vilket 
alla godkände. Precis som Denscombe (2009) skriver är det viktigt för mig att vara 
lyhörd, intresserad och koncentrerad på vad den intervjuade har att berätta för att jag 
ska kunna följa med, förstå och kunna tolka resonemanget som informanten för. 
Genom att endast anteckna stödord och låta ljudupptagaren spela in blir samtalet 
mer dynamiskt och jag kan också ställa relevanta följdfrågor vilket även Denscombe 
menar kan gå förlorade om inte tillräcklig fokusering ges informanten. 
 De två lärarintervjuerna tog en timme vardera. Intervjun med Anna ägde rum i 
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ett tomt klassrum medan intervjun med Bobby skedde i lärarrummet vilket även det 
var tomt på folk. Samtliga elevintervjuer utfördes i samtalsrum eller grupprum och 
tog 30 minuter vardera. Det är viktigt att platsen för intervjun är tyst och ostörd så att 
jag kan fokusera på informantens svar där jag i lugn och ro kan följa med i 
resonemanget som leder mig till förståelse för informanten (Denscombe 2009).  

3.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter varje intervju lyssnade jag igenom inspelningen tillsammans med mina anteckningar. 
Därefter lyssnade jag igenom inspelningarna igen mer noggrant och transkriberade hela 
intervjuerna. Jag har gjort en grovtranskribering då jag inte tagit hänsyn till pauser, 
harklingar eller andra aspekter som till exempel tonlägen. Transkriberingarna gjordes i 
olika färger för att jag vid analysen lättare kunde särskilja svaren åt. Varje intervjusvar 
transkriberades in under intervjuguidens kategoriseringar (vilka är desamma som 
forskningsfrågorna), för att lättare kunna hitta likheter, skillnader och andra specifika 
detaljer. Denscombe (2009) menar att det är lättare att hitta detaljer om man redan tidigt i 
transkriberingen kategoriserar svaren. Eftersom studiens syfte är att se samband mellan 
lärare och elevers användning och tolkning av formativ bedömning valde jag att tolka data 
från varje skolas lärare och dennes elever var för sig. Därefter tolkas resultaten mellan 
skolornas lärare och elever. Utifrån studiens syfte valde jag att först kategorisera 
analyserad och noga utvald empirisk data enligt forskningsfrågorna. Vidare tolkar jag 
empirin mot de teorier som min uppsats utgår ifrån. Genom denna kategorisering har jag 
lyckats finna samband mellan lärarnas praktiserande, elevernas upplevelser samt teorier 
om formativ bedömning.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) skriver att validitet mäter giltigheten av undersökningens resultat, det vill 
säga att forskaren faktiskt mäter det som undersökningen ämnar mäta. Denscombe (2009) 
menar då att det blir en viktig fråga hur till vida den insamlade data man har svarar på 
forskningsfrågorna. För att få data som korrelerar med forskningsfrågorna och studiens 
syfte var jag noga med att läsa på om teorier och bakgrundsforskning innan jag valde 
metodologisk ansats samt framställning av en intervjuguide. Eftersom jag ville få en 
djupare förståelse för elevernas upplevelser i relation till deras lärares tillämpning av 
formativ bedömning valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Utifrån kunskaper och 
insikter som teorier och bakgrundsforskning inbringade kunde jag skapa en intervjuguid 
som bidrog till undersökningens relativt höga validitet. Samtidigt innebär kvalitativ 
forskning subjektiva tolkningsprocesser som aldrig kan ses som objektiva analyser 
(Denscombe 2009). Trots att jag distanserat tolkat min empiri utifrån teorier vilar mina 
analyser på personliga erfarenheter, värderingar och föreställningar, något som är 
ofrånkomligt av uttolkaren (Tivenius 2015). Likaså förklarar Stukát (2005) det svåra med 
reliabiliteten i kvalitativa intervjuer då resultaten kan bli olika beroende på informantens 
dagsform eller förståelse för frågorna.  
 Urvalet av informanter påverkar också resultatets validitet. I och med att eleverna 
blivit utvalda med lärarnas hjälp fick inte jag den heterogenitet i urvalet som jag önskat. 
Trots att jag bad om att få intervjua elever som befann sig på olika kunskapsnivåer var det 
relativt högpresterande elever som tackade ja till att medverka i undersökningen. Huruvida 
lågpresterande elever tillfrågades av läraren vet jag inte, men det var de högpresterande  
eleverna som kunde ställa upp på en intervju, enligt lärarna, vilket givetvis kan påverka 
resultatet. 
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 Patel & Davidsson (2011) menar att det är svårt att tala om resultatets validitet och 
metodens reliabilitet i kvalitativa studier. De anser att man snarare bör se till hela 
processens tillförlitlighet. Utifrån fördjupad genomgång av teorier och tidigare forskning 
har studiens syfte och frågeställningar formulerats. Resultatet har framkommit genom 
noggranna analyser av empirin där forskarnas teorier ligger som grund för tolkningen och 
där jag inte låtit mina egna övertygelser lysa igenom. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att man inom forskningen brukar skilja på forskningsetik 
och forskaretik. De menar att när man talar om forskaretik (även kallad forskningskravet) 
så innebär det forskarens ansvar mot såväl själva forskningen som för det omgivande 
samhället där forskaren har en viktig uppgift för utveckling. Medan forskningsetik innebär 
ett individskyddskrav där forskaren gör etiska överväganden gällande hur den som 
medverkar i forskningen får behandlas. Vetenskapsrådet förklarar: ”Vi ska utföra 
kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar 
i forskningen” (2011). Individskyddskravet upprätthålls via fyra regler vilka jag tillgodosett 
i min undersökning: 

• Informationskravet har vidtagits då jag både i missivbrevet samt innan 
intervjuerna startade upplyste informanten om undersökningens syfte i vilken 
kontext uppsatsen skrivs samt att den kommer att publiceras på Divaportal. 
Tidsramen för intervjun, informantens rättigheter samt försäkran om 
konfidentialitet informerades också inledningsvis. 

• Konfidentialitetskravet innebär då att jag i min uppsats inte skriver ut varken 
informantens namn eller skolans namn, eller någon annan information som kan 
röja informanternas identitet. Både skola och informant får beteckning 
respektive fiktivt namn i framställningen. 

• Nyttjandekravet uppfyller jag då jag förvarar anteckningar och ljudinspelningar 
på ett säkert sätt att dessa inte kan ses eller användas av någon annan än mig. 
Jag talar om för informanten om att ljudupptagningen endast kommer att 
användas till denna uppsats och att inspelningen förstörs efter att analyserna är 
gjorda. 

• Samtyckeskravet är vidtagit när informationen ovan getts till informanten som 
vidare tackat ja till att medverka i undersökningen. Informanten är också 
medveten om att denne när som helst utan närmare förklaring har rätt att 
avbryta intervjun. 

4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas bearbetad data av det empiriska resultatet utifrån 
undersökningens frågeställningar. Vidare tolkas dessa utifrån teorier om formativ 
bedömning samt lärandeteorier ur ett sociokulturellt perspektiv. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av undersökningens resultat. 
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4.1 Synen på betyg och bedömning 

Nedan presenteras resultatet av hur de intervjuade lärarna och eleverna resonerar kring 
summativ bedömning i form av betyg samt formativ bedömning som pedagogiskt verktyg. 

4.1.1 Empiri skola A 

För Anna är formativ bedömning ingen metod eller ett pedagogiskt verktyg utan ett 
förhållningssätt. Hon menar att det är ett förhållningssätt både gentemot eleverna och mot 
lärandet:  

Inlärning ska vara motiverande, utmanande intressant och spännande där elevens utveckling är 
i fokus. Målet är att eleverna ska äga sin egen kunskap. De ska ju utvecklas, de ska känna att 
lärandet går framåt och att det händer någonting. Jag vill avdramatisera det här med 
bedömning. Jag tror att bedömning skymmer sikten alldeles för mycket. 

Anna har därför svårt för bedömningsmatriser och andra riktlinjer för betygskriterier. I 
Annas undervisning ger hon aldrig en summativ bokstav på någon inlämning och 
traditionella prov i form av poäng per fråga har hon lämnat bakom sig för flera år sedan. 
Eleverna får under kursens gång många muntliga responssamtal men de får aldrig veta en 
bokstav som visar var de befinner sig på betygsskalan. Anna vill berätta för dem var de 
befinner sig kunskapsmässigt och vad nästa steg i utvecklingen ligger och hur eleverna ska 
ta sig dit, något annat är inte intressant, menar hon. 
 De intervjuade eleverna som Anna undervisar börjar vänja sig vid att inte få betyg på 
uppgifter och på utvecklingssamtal i engelskan. Alva tycker det är bra att inte ge 
information om betyg då det lätt stressar upp eleverna:  

Jag tycker det känns som man blir straffad om man inte når upp till det som man ville nå upp 
till. Sen stressar man med uppgifter för att jaga betyg och då lär man sig inte på samma sätt, det 
hjälper inte i längden. När man får betyg så kanske man inte får så mycket kommentarer, så är 
det i de flesta andra ämnen, då vet man inte varför man uppfyllt betyget. Det blir bara en 
chansning. 

Men samtidigt tycker hon och även Asta att de behöver få mer information om den 
formativa bedömningen. Asta känner att det är vilseledande att inte få någon vetskap om 
det summativa läget. Hon menar att de är vana med det från andra ämnen och inte alltid 
har lätt att förstå hur de ligger till eller vad de ska sikta på i engelskan. Arvid och Asta 
tycker att betyg är motiverande. De vill gärna ha en kombination av både betyg och 
bedömning i det formativa arbetet. Det blir både hjälp och beröm på samma gång då, 
menar Arvid. Samtliga elever förstår ändå Annas resonemang kring elevernas 
utvecklingsprocess och tycker att det är bra att Anna vill hjälpa dem att utvecklas istället 
för att fokusera på betyg. 

4.1.2 Empiri skola B 

Bobby tycker inte alltid det är lätt att skilja betyg och bedömning åt: 

Mitt mål är att jobba formativt, men jag skulle säga att det finns ett problem med den formativa 
bedömningen så till vida att det är ju det erkänt mest pedagogiska sättet att arbeta och det är ju 
de riktlinjer vi definitivt har ifrån skolverket. Samtidigt är det svårt att synka ett helt formativt 
arbetssätt med de mål och kunskapskrav som ställs från skolverket. I slutändan är det ändå 
betyget som är det avgörande. 

Eftersom den formativa bedömningen ska syfta till utveckling vilket inte alltid går hand i 
hand med kunskapskrav och de betyg som ska sättas efter en kurs, anser Bobby att det 
bästa är att fokusera på elevernas kännedom om lärandemål och kunskapskrav. Med ett 
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sådant förhållningssätt hoppas han att eleverna vet hur de kan utvecklas och komma vidare 
mot målen:  

Eleven får förhoppningsvis i alla fall förståelse för sin egen kunskapsutveckling vilket ju hjälper 
dem att på egen hand utveckla sina kognitiva förmågor och förmåga att inta ny kunskap. 

Bobbys elever kan ständigt se på skolans webbportal vilka lärandemål de har arbetat med 
samt vilken betygsnivå varje förmåga har landat på. De tycker eleverna är bra eftersom de 
ändå får konstruktiva kommentarer på samtliga uppgifter vilket de tycker hjälper dem att 
utvecklas. Britta anser dock att det kan bli en hets kring betygsbokstaven: 

Det kan bli en slags hets med att jämföra betyg med varandra på olika uppgifter. Någon kan bli 
missnöjd med ett C medan någon annan blir glad över ett C, så det är ändå missvisande att 
jämföra. Å andra sidan är det bra med kunskapskraven för då vet man vad man uppfyllt i 
kursplanen och kan relatera till den respons läraren ger. 

Samtliga av Bobbys intervjuade elever tycker att betyget är mer motiverande till studier än 
bedömningen är. De menar att bedömningen hjälper dem att utvecklas men att det är 
betyget som får dem att känna att de vill ta sig till nästa nivå. 

4.2 Formativ bedömning i praktiken 

Nedan presenteras resultatet hur de intervjuade lärarna arbetar med formativ bedömning i 
praktiken samt hur de intervjuade eleverna upplever processen. 

4.2.1 Empiri skola A 

Anna börjar varje ny kurs med att tydliggöra kursens syfte, mål och kunskapskrav. Sedan 
vill hon inte fokusera mer på dem: 

Om lärandemålen och betygskriterierna tydliggörs i undervisningen? Både ja och nej. Alltså jag 
tänker -hur många gånger ska man gå igenom dem och upprepa samma sak? På engelskan är de 
så luddiga, de är även självklara; vi ska tala, läsa, skriva och lyssna. Det är samma sak som med 
matriser, man ska inte använda dem för ofta. 

Istället tycker Anna att det är viktigare att berätta för eleverna vilken användning de i 
framtiden kommer att få av de skoluppgifter de gör. Allting som eleverna gör i 
undervisningen tycker hon ska kunna appliceras på verkligheten. Det tycker eleverna är 
mycket givande och bra och de förklarar att de alltid förstår syftet med uppgiften som Anna 
tydligt går igenom vid varje nytt moment. Asta och Alva upplever däremot att de inte så 
ofta kan relatera till kursens lärandemål och bedöma sina egna prestationer utifrån 
kunskapskraven. Ingen av de intervjuade eleverna kan på rak arm komma på ett 
utvecklingsområde som de behöver träna på. När de ska utföra uppgifter utgår de från de 
instruktioner som Anna går igenom eller vad hon muntligen talar om för dem individuellt. 
Eleverna berättar att Anna är väldigt tydlig med sina instruktioner och att hon ständigt går 
runt i klassrummet och hjälper till och samtalar med eleverna. Arvid som studerar lite mer 
mot avancerad nivå säger: 

Det är det som är skönheten med att gå på engelskan där vi är en varierad klass med olika nivåer 
kunskapsmässigt. Anna hinner med att anpassa allt och hjälpa alla på en individuell nivå. Vi gör 
alla olika saker för olika nivåer.  

Anna är med i elevernas arbetsprocess hela tiden. Hon går runt och hjälper eleverna på en 
individuell nivå varje lektion och försöker hinna med enskilda samtal var tredje månad 
utanför klassrummet. Hon lägger stort engagemang i att ha dialoger med eleverna vilket 
hon tycker är a och o för den framåtsyftande utvecklingen. Hon menar att hon på så vis får 
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enormt mycket underlag och inblick i elevernas process att bedömning och betygsättning 
aldrig är ett problem för henne.  
 Eleverna får även skriftliga kommentarer på arbetsuppgifter. De tycker alla att det är 
bra då de ser på en gång vad som kan förbättras i fortsättningen till nästa uppgift. Asta 
tänker ofta på föregående respons: 

Ja just det, så sa hon, det här måste jag tänka på till nästa gång. För då vet man att läraren 
kommer att bli ännu gladare, för då vet hon att jag lyssnade på responsen. 

Eleverna har även vid några tillfällen fått arbeta med kamratrespons på muntliga 
framställningar. Eleverna är positiva till kamratrespons och anser att de kan förstå 
responsen lättare än när läraren ger den då den är mer specifik och konkret. Dock anser de 
att den måste vara konstruktiv och att de många gånger saknar redskapen för att kunna 
utföra en konstruktiv respons. De tycker att det är svårt att bedöma andra och vad de ska 
titta efter. Samtidigt menar de att de själva lär sig något utav responsarbetet då de kan hitta 
egenskaper i andras alster som de själva inte hade tänkt på. Anna medger att hon varit 
dålig på att använda såväl kamratrespons som självbedömning och skyller lite på tidsbrist, 
men hon kommer under intervjuns gång på fler idéer som hon vill testa. Eleverna är i 
helhet nöjda med responsen de får av Anna, de tycker att hon individualiserar och tar sig 
tid till samtliga elever och att hon alltid går att prata med när det gäller engelskastudierna. 

4.2.2 Empiri skola B 

Bobby vill att eleverna ska ha kommit igång med arbetsuppgiften i varje nytt moment 
innan han introducerar lärandemål och betygskriterier. Han menar att det blir för abstrakt 
för eleverna om man tar det innan de vet vad uppgiften handlar om. Genom hans 
omformulerade matriser, där han konkretiserar och förtydligar mål och kunskapskrav 
hoppas han att han möter eleverna på en nivå som de förstår så att de kan vara med i 
processen och se sin egen utveckling i förhållande till målen. Han anser att mål och 
kriterier inte endast ska tas upp i början av varje moment utan att de kontinuerligt bör 
diskuteras under processen. När examinationen kommer så ska alla vara med på tåget vad 
som krävs oavsett den kognitiva förmågan att reflektera över det egna lärandet. Eleverna 
tycker att de omformulerade kriterierna är bättre än skolverkets formuleringar. Boy anser 
till och med att de är lätta att förstå och att han tydligt förstår kopplingen mellan 
undervisningens olika moment och kunskapskraven. Elin håller med:  

Av Bobby får vi alltid ett syfte med uppgiften. Vi gör det här för att… Eller, när vi gör det här 
uppnår vi de här kunskapsmålen. Då förstår vi hur vi ska göra och varför vi ska göra det. 

Bobby ger oftast skriftlig respons till eleverna. Han har en önskan att hinna med fler 
muntliga men påpekar att det tar undervisningstid. Samtidigt individualiserar han 
responsen då några av hans elever alltid behöver höra den muntligt för att förstå den 
medan andra elever kan få ganska utvecklad respons skriftlig. Eleverna tycker att det är lätt 
att förstå den respons som Bobby ger dem på deras uppgifter. Britta tycker att responsen är 
givande:  

Det står inte bara att texten är bra utan det är alltid frågor på texten, t.ex. hur tänkte du här? Vår 
svensklärare får alltid ut mer av texten än det man har skrivit så tar han fram frågor som lotsar 
mig till att tänka själv och se texten med andra ögon. 

Samtliga intervjuade elever kan relatera sina prestationer och responsen de får av läraren 
till styrdokumentens kunskapskrav och kan nämna områden som de själva behöver 
utveckla. Dock eftersöker de fler muntliga responssamtal som ska hjälpa dem att komma 
längre i sin utveckling. 
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 Bobby använder sig väldigt lite av kamratrespons då han menar att den är väldigt 
pedagogisk i teorin men svår att applicera på verkligheten. I första hand vill han att 
eleverna reflekterar över sitt eget skrivande när de läser andras texter snarare än att rätta 
sin kamrat. Men han menar att eleverna har svårt med den kognitiva processen så det blir 
inte bra i praktiken. Samtliga elever förstår att det kan vara utvecklande att läsa andras 
texter. De anser att man under skrivprocessen tillslut blir blind inför sitt eget alster vilket 
behöver läsas med andras ögon. Men att få respons av andra elever är Benny och Boy 
försiktig med. Benny anser att eleverna inte alltid är kompetenta nog: 

Jag kan ju bara lära mig av en annan text om den är skriven på en högre nivå än jag själv ligger 
på. En annan negativ sida kan vara att kamraten som bedömer kanske inte har rätt i det den 
säger. Jag kan ju vara en bättre skribent än kamraten som har åsikter som jag inte håller med 
om. Man får välja vilka man ska lyssna på helt enkelt. 

4.3 Tolkning av empiri 

Min tolkning av empirin utgår från tre av Williams fem nyckelstrategier om formativ 
bedömning som ökad kunskapsutveckling samt utifrån Vygotskijs sociokulturella 
lärandeterori. För vidare förståelse av min tolkning har jag analyserat sambanden mellan 
en lärare och dennes elever var för sig för att sedan jämföra de olika resultaten. 

4.3.1 Införliva eleverna i processen med formativ bedömning 

Anna är ständigt med i elevernas process och ser fortlöpande deras prestationer och kan 
hjälpa eleverna att på individnivå hitta strategier som förbättrar och utvecklar resultat 
utifrån var de befinner sig. Detta är i enlighet med såväl Vygotskijs lärandeteorier (I 
Kroksmark 2003) som teorierna om formativ bedömning som en framgångsrik metod 
(William 2013). Eleverna uppfattar detta stöd som stimulerande för sin utveckling och de 
anser att de får den hjälp och den utmaning de behöver. Men även om eleverna känner att 
de utvecklas och blir bättre kan de inte säga ifall de gör det i relation till de kunskapskrav 
som styrdokumenten proklamerar, vilket eleverna önskar kunna göra. Detta menar många 
forskare inte är samma sak som att vara delaktig i sin egen lärandeprocess, vilket är en 
förutsättning för att eleverna ska utvecklas (William 2013, Kjellström 2011, Lundhal 2014). 
Enligt Vygotskij ska läraren lotsa eleverna till de verktyg som eleverna behöver för att 
själva kunna använda verktygen i andra sammanhang (Kroksmark 2003). Anna som är 
förtrogen med kunskapsmål och kunskapskrav vet hur hon ska hjälpa eleverna att nå dem 
och utveckla progression. Men enligt forskarnas teorier har de utvecklats med endast 
läraren som kompass och saknar själva delaktighet i processen. 
 I Bobbys klass arbetar Bobby med att eleverna ska kunna vara sina egna lärare i 
processen att utvecklas mot målen. Eleverna kan konkretisera varför de befinner sig på ett 
betyg och vad de behöver utveckla för att nå högre betyg utifrån de kunskapskrav som står i 
kursplanen. Bobbys arbetssätt med att göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande har precis 
som de presenterade teorierna visat på gynnat elevernas delaktighet i sin egen process mot 
målen.  

4.3.2 Respons 

Både Anna och Bobby ger kontinuerligt respons till sina elever som enligt Lundahl (2014) 
är framåtsyftande. Med Lundahls definition innebär det att responsen är mer än 
överblickande (vad är rätt och fel) och diagnostisk (varför är det rätt och fel). Båda lärarna 
ger sina elever verktyg för att vidareutveckla de kunskaper de redovisar. Däremot gör Anna 
det medan lärandet pågår i processen i större utsträckning än Bobby vilket Lundhal menar 
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är en bättre förutsättning än om man ger responsen i slutet på en uppgift som Bobby oftare 
gör. Anna som lägger mer vikt vid den muntliga interaktionen med eleverna utvecklar 
kunskaper genom sociokulturella teorier som får eleverna att utvecklas utifrån olika 
förutsättningar (Kroksmark 2003). Eftersom Annas elever känner sig mycket hjälpta och 
individualiserade i sina olika progressioner visar det att Annas interaktion med eleverna är 
en förutsättning för deras lärande. 
 Bobbys elever säger att de får bra och utvecklande respons på sina prestationer. De 
nämner att det är lätt att förstå responsen då mål och kriterier för olika nivåer alltid gås 
igenom till uppgiften. Det är viktigt att all respons är kopplad till målen och inte kopplad 
till andra kriterier för att den ska kunna fylla sin framåtsyftande funktion, menar William 
(2013). Men Bobbys elever efterlyser trots det mer muntlig respons för att de ska veta vilka 
verktyg de ska använda för att komma vidare. Man kan därför se att de sociokulturella 
teorierna om lärarens roll i elevernas utveckling och dialogens betydelse är viktig för 
elevens utvecklingsprocess (Kroksmark 2003). 

4.3.3 Självbedömning och kamratrespons 

Även om Bobbys elever blir förtrogna med styrdokumentens mål och kunskapskrav samt 
kan relatera till dem i sina arbetsmoment arbetar de inte aktivt med självbedömning. Det 
gör inte heller Annas elever. Både Anna och Bobby säger under intervjun att de ska börja 
arbeta mer med det. Detta kan bero på den formativa bedömningens teorier som båda 
lärarna är förtrogna med. Jag tolkar detta som en önskan s även finns hos Annas elever då 
de vill kunna koppla den respons de får av läraren till mer konkreta kunskapskrav.  
 Både Bobby och Anna arbetar väldigt lite med kamratrespons. Bobby menar att 
anledningen till det beror på att eleverna inte förstår syftet med den kognitiva utvecklande 
processen. Istället menar han att eleverna fokuserar på att hitta rätt och fel samt ge 
varandra ett summativt omdöme. Såväl Anna som Bobby uttrycker att det råder tidsbrist 
för kamratrespons då det kräver sin process med arbetet. Trots att varken Bobby eller Anna 
arbetar mycket med kamratrespons i sin undervisning tycker eleverna att det är 
utvecklande. Annas elever uttrycker precis som Williams (2013) undersökning visar att det 
till och med kan vara lättare att förstå och ta till sig respons som kommer från andra elever. 
Även här har den sociala interaktionen i kunskapsutvecklingen en viktig roll, vilket kan 
betyda att kunskaperna skulle öka om eleverna oftare hjälpte varandra. 

4.4 Sammanfattning av tolkningen 

Resultatet visar att samtliga elever förstår syftet med formativ bedömning som pedagogiskt 
verktyg men att de själva eftersöker mer förståelse och interaktion i processen. Beroende 
på vilken lärare som eleverna har haft eftersöker de olika aspekter i den formativa 
bedömningen. Annas elever som upplever att de får mycket stöd och respons i sin 
utveckling kan utifrån Annas instruktioner och den kontinuerliga interaktionen öka i 
progression på de arbetsuppgifter och de moment som de genomför i undervisningen. Men 
Annas respons till eleverna blir mer uppgiftsrelaterad då eleverna inte känner sig förtrogna 
med de kunskapsmål som proklameras i styrdokumenten och som ska ligga till grund för 
deras långsiktiga utveckling. För att eleverna ska kunna äga sin egen inlärningsprocess 
behöver de vara insatta i de långsiktiga målen och kunskapskraven (William 2013, 
Kjellström 2011, Lundhal 2014). Det kan vara en orsak till varför resultatet visar att 
eleverna vill få mer information och kunskaper om styrdokumentens mål och kriterier.  
 Bobbys elever som är införlivade i kursplanens styrdokument och aktivt arbetar med 
dem kan relatera sina prestationer och utvecklingsbehov i relation till kunskapsmålen och 
kunskapskraven. Däremot eftersöker de mer interaktion med läraren för att lättare kunna 
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hitta metoder och strategier för sitt fortsatta utvecklingsarbete. Resultatet visar att det inte 
endast räcker med skriftlig framåtsyftande respons på inlämnade uppgifter utan att den 
sociala dialogen med läraren behövs i elevernas utvecklingsprocess. 
 Både Anna och Bobbys elever vill bli mer insatta och få de rätta verktygen för 
kamratrespons då de är medvetna om att metoden är kunskapsutvecklande. Några elever 
uttrycker även att kamratresponsen kan vara mer utvecklande än lärarens respons. Således 
visar resultatet att eleverna både önskar och behöver arbeta mer med kamratrespons än 
lärarna tidigare låtit dem göra.  

5 Diskussion 

Avslutande kapitel inleds med en diskussion kring undersökningens metodologiska ansats. 
Vidare följer en resultatdiskussion där jag diskuterar min tolkning av empirin och 
problematiserar resultatet utifrån tidigare forskning. Därefter diskuteras vad resultatet kan 
innebära för elevernas och skolans utveckling. Avslutningsvis diskuteras nya 
forskningsfrågor som utvecklats under arbetets gång vilka kan ha betydelse för fortsatt 
forskning kring formativ bedömning. 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att belysa sambanden mellan elevernas upplevelser av 
formativ bedömning och den praktik som läraren utför. Detta förutsätter en hermeneutisk 
ansats där jag ämnat tolka och förstå informanternas tankar, känslor och resonemang. För 
att komma åt informanternas djupare reflektioner visade det sig att en kvalitativ metod 
med semistrukturerade intervjuer var rätt metod att använda. Denna metod innebar att jag 
kunde finna samband mellan lärarnas praktiserande och elevernas upplevelser genom att 
de tilläts reflektera och begrunda sina svar samt att jag fick tillfällen att ställa följdfrågor. 
Bakomliggande orsaker till elevernas reflektioner och sambanden mellan dessa och 
lärarens praktik hade med en kvantitativ metod inte kunnat urskiljas lika lätt. En 
kvantitativ metod i form av enkäter med öppna frågor hade kanske kunnat kompletteras 
för att få fram ett mer generaliserbart resultat, men mitt syfte med denna studie har inte 
varit att generalisera. Samtidigt hade observationer som kompletterande metod varit att 
föredra då jag nu endast fått förlita mig på informanternas utsagor och inte själv kunnat 
bekräfta dem. En metodkombination skulle medföra ett resultat med högre tillförlitlighet. 
Dock är studiens omfattning av karaktär att detta inte kunnat tillfogas på grund av 
tidsramen och uppsatsens disposition.  
 Jag valde att intervjua lärare som var förtrogna med formativ bedömning som 
pedagogiskt verktyg, vilket jag ansåg vara en förutsättning när det är 
undervisningsmetoden som ligger i fokus för studien. Däremot hade urvalet av elever med 
fördel kunnat skett på annat vis. Eftersom jag bad lärarna om att tillfråga elever om en 
intervju, blev det inte den variation i kunskapsnivå som jag hade önskat på eleverna. Trots 
att jag varit tydlig med den informationen till lärarna var det dessa elever som stod till mitt 
förfogande. Detta kan antas påverka resultatet då forskning visar att högpresterande och 
lågpresterande upplever formativ bedömning olika. Även här var tidsramen för stram för 
att hitta andra informanter när jag hade fått ett godkännande från dessa. Eftersom syftet är 
att undersöka samband med de upplevelser jag får berättade för mig och lärarens praktik 
får jag acceptera att de lågpresterandes perspektiv uteblir i denna undersökning. Studiens 
syfte har dock genom min metod kunnat besvaras. 



 19 

5.2 Resultatdiskussion 

Denna undersökning har gett mig ett resultat som belyser vissa samband mellan lärares 
olika tankar och tillämpning av formativ bedömning och elevernas upplevelser kring 
processen, vilket var studiens syfte. I och med att de intervjuade lärarna arbetar olika med 
den formativa processen samt att elevernas upplevelser skiljer sig åt beroende på lärarens 
praktiserande så visar resultatet att det finns samband. 
 Då elevernas kunskapsutveckling i skolan ska guidas och stöttas av lärare för maximal 
utveckling valde jag att utgå från det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar också 
dialogens och interaktionens betydelse för kunskapsutveckling. Det sociokulturella 
perspektivet gjorde det möjligt att påvisa att eleverna föredrar muntlig respons för 
maximal förståelse och utveckling. Vidare kan Vygotskijs teorier om den närmaste 
utvecklingszonen förklara resultatet som visar elevernas uppfattningar av kamratrespons 
som utvecklande. 
 Eftersom Vygotskijs lärandeteorier legat till grund för styrdokumenten sedan 1994 
(Pihlgren 2011) är det inte konstigt att de korrelerar med teorier om formativ bedömning 
som även de förespråkas av Skolverket (2014). De teorier om formativ bedömning som jag 
lyft fram i denna uppsats fokuserar också just på dialogens och interaktionens betydelse för 
elevens utveckling och möjliggör samma resultat som de sociokulturella teorierna. Men 
samtidigt visar resultatet att teorierna inte alltid är enkla att tillämpa i praktiken.  
 Mycket forskning som gjorts kring formativ bedömning visar att summativ 
bedömning inte är utvecklande för eleverna och att den dessutom kan få motsatt effekt och 
bromsa elevernas utveckling (Lundahl 2014). Även om William (2013) och andra forskare 
med honom (bl.a. Pettersson 2010, Lundahl 2014) menar att summativ bedömning är 
förenlig med formativ bedömning är Annas förståelse för formativ bedömning att helt 
utesluta den summativa bedömningen och inte blanda in kunskapsmål och kriterier för 
mycket för att endast koncentrera sig på framåtsyftande respons utifrån där eleven 
befinner sig. Det är som Bobby även säger en bra teoretisk tanke och framför allt den mest 
pedagogiska, men det blir svårt i praktiken eftersom eleverna måste uppnå konkreta mål 
som är formulerade i kursplanen. Här kan alltså lärarens förståelse för formativ 
bedömning få konsekvenser för elevernas process att äga sin egen kunskap och utvecklas 
mot målen som teorierna proklamerar (William 2013, Kjellström 2011, Lundhal 2014). 
 Frågan är då om eleverna inte kan utvecklas mot målen och öka sina kunskaper med 
endast läraren som kompass? Måste eleverna vara förtrogna med de långsiktiga målen? 
Annas elever som intervjuats har ändå utvecklats och ligger på tämligen höga betyg. Dock 
är det en fråga som jag genom denna undersökning inte kan svara på då jag inte ämnat 
undersöka skillnader i kunskapsutveckling mellan elever som har införlivat mål och 
kriterier och de elever som endast får konstruktiv respons i lärarledda handledningar. 
Dock visar tidigare forskning att eleverna har lättare att utvecklas mot styrdokumentens 
mål om de har införlivat kunskapsmål och kunskapskriterier (Kjellström 2011, Lundahl 
2014). Detta är även något som Annas elever eftersöker. Vidare hävdar Bostdet & Eriksson 
(2011) att elevernas studiemotivation blir bättre om de är förtrogna med mål och 
kunskapskrav vilket kan förstås då majoriteten av eleverna svarar att betyget motiverar 
dem mer än den formativa responsen. Å andra sidan skulle det kunna vara så att betygen 
motiverar dessa elever för att de är högpresterande elever. Forskning visar att formativ 
bedömning framför allt gynnar lågpresterande elever (Andreia 2012, Black & William 
1998). 
 Precis som jag skriver i metoddiskussionen blir undersökningens resultat endast 
baserat på högpresterande elevers uppfattningar vilket inte ger en rättvis bild av elevers 
uppfattningar kring formativ bedömning och det är beklagligt. Samtidigt kan en 
undersökning likt min, med åtta informanter, inte frambringa ett generellt resultat om 
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elevers upplevelser och reflektioner. Dock visar även Pettersons och Irvigs (2007) 
forskning att betyget är det som motiverar eleverna till högre kunskapsnivåer i större 
utsträckning än vad den formativa bedömningen motiverar dem. Därav skulle man kunna 
anta att summativ och fromativ bedömning med fördel är kombinerbar, vilket även är det 
som de intervjuade eleverna önskar.  
 Men problemet kvarstår likväl, som mitt resultat visar, att det finns elever som 
upplever stress över kunskapskraven och betygsbokstäverna. Mitt resultat utifrån teorierna 
visar dock att eleverna skulle kunna få vetskap om betygskriterier och kunskapsnivåer utan 
att läraren talar i dessa termer. Genom att eleverna själva är insatta i styrdokumentens 
kunskapsmål och krav samt arbetar utvecklande med självbedömning och kamratrespons 
kan läraren då koncentrera sin respons till konstruktiv utveckling utan att själv behöva 
formulera betygsbokstäver. Detta är precis vad undersökningens elever vill; de vill ha den 
konstruktiva responsen genom dialog samtidigt som de vill veta var de befinner sig 
kunskapsmässigt. Detta förhållningssätt skulle även kunna få eleverna att känna att de 
arbetar för sig själva och inte för någon annan, ett redskap för det livslånga lärandet 
(Skolverket 2011). Därför är det viktigt att eleven själv är insatt i målen så att hon förstår 
sin egen progression i förhållande till dem och inte endast i förhållande till vad läraren 
säger. Dock understryker Jönsson (2012) att det är viktigt att självbedömning syftar till 
utveckling utifrån prestation och fokusering på utvecklingsbehov istället för identifiering 
av det summativa läget.  
 Är formativ bedömning möjligt i ett skolsystem som kännetecknas av betygsinflation? 
Selekteringen av de bästa eleverna till de bästa utbildningarna skapar konkurrens och 
prestige bland såväl elever som skolor. Det är inte endast en kamp för eleven själv att bli 
bättre, hen måste även bli bättre än sina kamrater. Forskning visar att betyget motiverar 
eleverna till progression för att bli bättre än sina kamrater snarare än att jämföra sin egen 
kunskapsutveckling (Hirsh & Linberg 2014). Detta kan alltså betyda att eleverna inte äger 
sin egen kunskap vilket teorierna menar krävs för individens utveckling (Hattie 2014b, 
William 2013) utan att det i själva verket är skolverket och betygsinflationen som äger dem. 
Denna betygsinflation menar jag står i motsats till skolans kunskapsuppdrag att varje elev 
ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov (Skolverket 2011a). Detta kan även ses 
i resultatet; eleverna anser att dialogen och interaktionen har stor betydelse för 
utvecklingen men lärarna kan ha svårt för att hinna med muntlig interaktion i den 
utsträckning de önskar i såväl de egna responssamtalen som kamratrespons. De formativa 
teorierna om den muntligt, tätt återkommande, responsen blir alltså inte alltid lätt i 
praktiken. Visserligen delar inte Anna uppfattningen om tidsbrist för muntlig respons 
vilket kan bero på deras olika långa erfarenheter i yrket eller hur de lägger upp sina 
lektioner. Men däremot är tidsbrist ett av Annas argument till varför eleverna inte jobbat 
så mycket med självbedömning och kamratrespons. Detta resultat kan innebära att den 
svenska skolan som den bedrivs idag har svårt att implementera formativ bedömning som 
ett framgångsrikt pedagogiskt verktyg. Orsaken till detta kan alltså vara lärarnas tidsbrist i 
undervisningen samt en betygsinflation som styr skolväsenden, såväl grundskolor som 
gymnasium och högskolor. 

5.3 Slutsatser och pedagogisk relevans 

Eftersom många elever tenderar att motiveras av betyg medan andra kan känna att det 
stressar menar jag att arbetet med att införliva eleverna i processen kring formativ 
bedömning och framför allt själv- och kamratbedömning kan bidra till att eleverna får 
kännedom om betygsnivåer utan att läraren behöver konkretisera dem. På så vis kan 
läraren fokusera på framåtsyftande respons medan eleven hela tiden vet var de är, vart de 
är på väg samt vilket det långsiktiga målet är. Detta eftersträvar eleverna själva i denna 
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undersökning samt att tidigare forskning visar på att kunskapsutvecklingen optimeras 
(Kjellström 2011, Lundahl 2014). Därför menar jag att formativ bedömning och summativ 
bedömning med fördel kan komplettera varandra så länge som vi har ett skolsystem som 
grundar sig på summativa värden. 
 Eleverna eftersöker nära interaktion med såväl lärare som med kamrater för muntlig 
respons vilket förutsätter en noggrann tidsplanering så att läraren använder 
undervisningstiden till det. Eleverna är medvetna om självbedömningen och 
kamratresponsens potential för den egna utvecklingen men de behöver de rätta verktygen 
vilket är ett processarbete som kräver sin tid. Idag är skoldebatten het om lärarnas brist på 
undervisningstimmar som sedan några år tillbaka fått lämna allt mer plats åt 
administration och dokumentation (Rudhe 2013). Om skolans kunskapsuppdrag är att 
främja för elevers utveckling finns det anledning att se över lärarnas undervisningstid så 
att de kan fokusera på och implementera den pedagogik som trots allt mycket forskning 
visar gynnar elevernas kunskapsutveckling. 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Resultatet i denna studie har kommit att handla mycket om dialogens och interaktionens 
betydelse för elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Detta har fått mig att reflektera kring 
hur elevernas kunskaper utvecklas beroende på om de får muntlig eller skriftlig respons. 
Detta skulle vara ett intressant forskningsområde som kanske skulle kunna bidra med mer 
konkreta direktiv till lärare i responsarbetet. Vidare skulle det vara av intresse att 
genomföra en undersökning där en grupp elever blir införlivade med kunskapsmål och 
kunskapskrav och jämfördes med en testgrupp som inte blir det. Hur skulle 
kunskapsutvecklingen skilja sig åt och är det möjligt att utvecklas utan att ha kännedom 
om sina egna långsiktiga mål? Genom en sådan forskning skulle det kunna bli möjligt att 
avgöra om eleverna själva behöver vara insatta i processen kring formativ bedömning eller 
om det räcker med att läraren är förtrogen med den. 
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Bilaga 1, Informationsbrev 

 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation                          3 januari 2016 

 

Information om en studie som syftar till att undersöka hur sambanden 
ser ut mellan en lärares syn på och tillämpning av formativ bedömning 
och elevernas upplevelse av dess syfte. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Studien, som är ett examensarbete på avancerad nivå, genomförs av mig Jessica 
Johansson som läser min sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. 
Undersökning ingår i den pedagogiska utbildningen där jag intresserar mig för 
arbetet med bedömning för lärande eller även kallad formativ bedömning. För att 
utvecklas i min egen professionalitet vill jag undersöka hur lärare arbetar med 
formativ bedömning som pedagogiskt verktyg samtidigt som forskning efterfrågas 
om elevers upplevelser av metoden. Mitt syfte med undersökningen är därför att 
undersöka sambanden mellan lärarens förhållningssätt och metodik med elevernas 
upplevelser.  

 

Studien bygger på intervjuer med två svensklärare och 6 elever på två olika 
gymnasieskolor i Mellansverige. Du är tillfrågad att medverka i denna intervju i 
egenskap av lärare/elev på gymnasiet. Din medverkan i intervjun innebär att ett 
resultat kan presenteras som belyser hur sambanden kan se ut mellan lärares 
tillämpning av formativ bedömning och elevernas upplevelser av den. Ditt deltagande 
i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som hest avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

  

Intervjun förväntas ta 1 timme för lärare och 30 minuter för elev och kommer att 
spelas in med ljudupptagare för att lättare få ett dynamiskt samtal och för att jag 
lättare ska kunna arbeta med materialet vid analysarbetet.  
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Transkribering av samtalet kommer att göras av mig där de intervjuade personerna 
kommer att vara konfidentiella, inga namn på vare sig lärare, elever eller skolor 
kommer att medverka i framställningen. Det kommer endast att vara jag som lyssnar 
och analyserar materialet och det kommer enbart att användas till denna 
undersökning. Därefter kommer inspelningarna att raderas. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Student:        Handledare: 
Jessica Johansson                       Bengt Nilsson 

jessica.johansson80@hotmail.se           bengt.nilsson@mdh.se  

0706550384       0732687513 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervjuguide lärare 

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Hur tänker och samtalar en lärare om formativ bedömning som 
pedagogiskt verktyg?  

1. Arbetar skolan som helhet aktivt med formativ bedömning eller är det ditt eget 
beslut? 
2. Hur länge har du arbetat med denna bedömningsmetod? 

3. Hur definierar du formativ bedömning, vad innebär det för dig? 
4. Vilka är målen med din arbetsmetod? 
5. Vilka fördelar kan finnas med formativ bedömning? 
6. Vilka nackdelar och svårigheter kan finnas med formativ bedömning? 

 

Hur arbetar läraren med verktyget för att främja elevernas lärande? 
 - Integreras eleverna i arbetet kring formativ bedömning? 

Hur sker instruktioner och genomgångar av lektioner och arbetsuppgifter?  
 - Tydliggörs lärandemålen, hur görs det? 
 - Är eleverna förtrogna med betygskriterierna, iså fall hur har dessa tydliggjorts? 
 - Individualiseras i vissa fall genomgångar av instruktioner och lärandemål 
utifrån  elevernas förutsättningar och närmaste utvecklingszon? 
 - Hur upplever du att din klass förstår instruktioner och genomgångar? 

Hur använder du formativ bedömning och när? 

 - Kan du ge exempel samt dess syften? 
 - Hur individanpassar du din respons till eleverna? 

 - Brukar eleverna ge varandra kamratrespons, hur går det i så fall till och i vilket 
syfte? 
 - Lär sig eleverna att kommunicera responsen till varandra? 
 - Vad fungerar bra respektive mindre bra med kamratrespons? 

 - Arbetar dina elever med självskattning och hur går det i så fall till? 

Hur upplever du att dina elever förstår sin egen nuvarande kunskapsposition och vart 
deras lärande är på väg? 

Har du märkt någon skillnad i elevernas attityder/prestationer/motivation sedan du 
började arbeta med formativ bedömning, i så fall hur gestaltas det? 
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Har detta sätt att arbeta förändrat din planering och utförandet av undervisningen, i 
så fall hur? 
Hur mycket inflytande har eleverna i sin egen process? Val av ämne, metod, 
redovisningsmetod, utvecklingsområden etc.? 
Upplever du att eleverna tar till vara på den feedback du/elever ger? Hur kan det 
gestaltas? 

Vad skulle du vilja genomföra eller utveckla i din formativa bedömning och varför? 

Intervjuguide elev 

 

Bakgrund 

Vilket betyg ligger du på? 

Vad vill du göra när du har tagit studenten? 
Har någon i din familj tidigare gjort efter gymnasiala studier? 
 

 

Hur tänker eleverna om formativ bedömning? 

Vet du vad formativ bedömning eller bedömning för lärande är? 

Hur kan skillnaden se ut mellan betyg och bedömning? 

Kan du beskriva dess för och nackdelar? 

 -När är betyg eller bedömning mer fördelaktig? 

 

Hur upplever eleverna den respons som läraren ger samt det 
responsarbete som utförs i klassen? 
Har du sett igenom kunskapsmålen och kursplanen för kursen och fått kursens syfte 
förklarad för dig? 
När ni får arbetsuppgifter eller nya lektionsmoment vet du då syftet med 
undervisningen och vilka lärandemål du siktar på? 
Hur upplever du att du kan bedöma din egen kunskap utifrån lärandemål och 
kunskapskriterier? 
Vet du om något utvecklingsområden som ska ta dig framåt i lärandet? 
Hur har du fått reda på dessa omdömen om områden som behöver utvecklas? 
Hur ser responsen ut som läraren ger er? 
 - Är den skriftlig, muntlig? 

 - Är den utvecklad eller fåordig? 
 - Förstår du den samt syftet med den och hur du ska tillgodogöra dig den? 
Hur tar du tillvara på den feedback läraren ger, tänker du på föregående respons vid 
nästa arbete/fortgående arbete? 

Förklara om och i så fall hur motivationen påverkas av responsen! 
Arbetar ni med kamratrespons, vad tycker du om det? 
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Vad tror du kamratrespons kan bidra med i kunskapsutvecklingen? 
Hur känns det att få respons respektive ge till sina kamrater? 

 - Vad upplever du som positivt/negativt? 

Brukar ni få utvärdera undervisningen eller läraren och hur går det i så fall till? 

Förklara hur din delaktighet och inflytande över undervisningen ser ut? 

Hur skulle du vilja att arbetet med formativ bedömning gick till för att du skulle 
utvecklas mot målen? 

 


