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Formativ bedömning 

En studie av lärares uppfattningar om formativ bedömning i 
grundskolans yngre åldrar 

Mona Helgesson 

Sammanfattning 

Formativ bedömning, två ord, ett uttryck men vars innebörd som är svår att bestämma. Formativ 

bedömning är ett aktuellt ämne och något av det senaste inom skolvärlden. Skolverket, forskare och 

lärarutbildningen uppmärksammar alla formativ bedömning. Kritik mot formativ bedömning har lyfts 

där synpunkter om att det är svårt att definiera begreppet och att det svårt att tillämpa den formativa 

bedömningen i undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar och 

definierar begreppet formativ bedömning samt vilka möjligheter och svårigheter lärarna upplever med 

formativ bedömning. Studien genomfördes med halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med fem 

lärare och speciallärare som undervisar i matematik i grundskolans lägre åldrar. Materialet 

analyserades med fenomenografisk analysmetod. Resultatet av undersökningen visar att lärarna i 

huvudsak upplever att formativ bedömning innebär delaktighet. Formativ bedömning är betingat med 

förutsättningar för att undervisningen ska kunna ha ett formativt förhållningssätt. Uppfattningarna som 

beskrivs som förutsättningar för formativ bedömning kan även ses som svårigheter. Slutsatsen av 

denna studie är att verksamma lärares uppfattningar om innebörden av formativ bedömning stämmer 

överens med tidigare forskning. Vidare studier inom området skulle kunna vara att undersöka hur 

eleverna uppfattar olika arbetsmetoder som tillhör formativ bedömning som till exempel 

självvärdering och kamratbedömning. 
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Inledning 

Det framgår i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) att lärarna allsidigt ska utvärdera elevers 

kunskaper i förhållande till kursplanerna samt muntligt och skriftligt kommunicera elevers 

kunskapsutveckling till eleverna. Vidare går det att läsa ”Skolans mål är att varje elev […] utvecklar 

förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningar” (Skolverket, 2011a s.18). Bedömning är en central del i 

skolansvärld och kan ha flera syften. Lärare som undervisar i grundskolan årskurs 1-3, har i uppdrag 

att följa skolans styrdokument innehållandes kursplaner för de olika ämnena. Utöver det ska lärarna 

genomföra och bedöma nationella prov i årskurs 3 (Skolverket, 2016a) samt använda ett obligatoriskt 

bedömningsstöd i taluppfattning i matematik årskurs 1 samt läs- och skrivutveckling i svenska i 

årskurs 1 (Skolverket, 2016b).  

Genom olika publikationer ger Skolverket sin syn på olika områden rörande skolans uppdrag. I en 

publikation från 2011, beskriver Skolverket hur bedömning kan gå till och vilka syften och mål den 

enligt dem bör ha för undervisande lärare (Skolverket, 2011b). Syftena med bedömningen är att 

kartlägga och värdera elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven. I läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2011a) finns kunskapskraven utskrivna för slutet av årskurs 3, 6 och 9 med 

en tydlig progression. Kartläggningen görs för att se vilka kunskaper eleverna redan har inför ett nytt 

arbetsområde eller i ett ämne. Kartläggningen och andra lärandeaktiviteter värderas av läraren för att 

se vilka kunskaper och kvaliteter eleven har i förhållande till kunskapskraven. Dessa värderingar 

ligger till grund för omdömen och betyg. För lärare i årskurs 1-3 ligger dessa värderingar till grund för 

elevers individuella utvecklingsplaner. Läraren ska genom bedömningen synliggöra lärandet för 

eleverna. Lärarens bedömning ska också syfta till att generera i återkoppling till eleverna som leder 

eleven vidare i sitt lärande i relation till kunskapskraven. Återkoppling som ges ska således ge eleven 

information om elevens utvecklingsmöjligheter. Genom bedömning ska läraren även kunna utvärdera 

och utveckla sin undervisning. Genom att analysera elevernas resultat kan läraren utvärdera 

undervisningen och se om det finns moment eller uppgifter som fungerar bra eller mindre bra och 

därefter omvärdera och utveckla sina val av undervisningsmetoder. Utvärderingen är ett sätt att vidare 

utvärdera validiteten och reliabiliteten i bedömningssituationerna. Validitet innebär att uppgifterna och 

bedömningsmetoderna testar och bedömer det avses att bedöma. Hög reliabilitet genereras om två 

personer oberoende av varandra kan genomföra samma bedömning som genererar i samma omdöme 

eller betyg (Skolverket, 2011b).  

Bedömningen kan ha ett summativt och/eller formativt syfte. Summativ bedömning används oftast 

som ett summerande omdöme vid avslut inom ett arbetsområde, för att se vad eleven lärt sig och vilka 

kvaliteter elevens kunskaper visar i förhållande till lärandemålen. Bedömning sker ofta i samband med 

high-stakes prov eller uppgifter. High-stakes innebär uppgifter eller prov som genererar ett betyg och 

eller ett omdöme som får stor betydelse för betyg och omdömen (Dixon & Worrell, 2016). I relation 

till svenska grundskolans yngre åldrar är de nationella proven i matematik, som genomförs under 

vårterminen i årskurs 3, ett high-stakes prov för eleverna.  

Forskning inom området visar att formativ bedömning är ett brett begrepp som kan variera beroende 

på vilket förhållningssätt man har till begreppet. Formativ bedömning har de senaste åren fått mycket 

uppmärksamhet i skolans värld (Bennett, 2011). Black och William (1998) menar att formativ 
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bedömning genomsyrar hela undervisningen. Formativ bedömning utgår från processen i lärandet, till 

skillnad från summativ bedömning som sätter fokus på slutprodukten. Formativ bedömning är mer än 

ett omdöme eller ett betyg. Det är ett arbetssätt som går i cykler med planering, genomförande, 

utvärdering. Formativ bedömning innefattar flera delar och ett syfte är att både lärare och elever ska 

vara medvetna om vilka lärandemål det finns med uppgiften eller arbetsområdet samt att göra eleverna 

delaktiga i sitt lärande. Ett annat syfte är att lärare ska synliggöra elevers tänkande. Lärarens 

undervisningsmetoder ska syfta till att framkalla lärande hos eleverna som läraren kan analysera i 

relation till lärandemålen. Analysen resulterar i återkoppling till eleverna och/ eller till att utveckla sin 

undervisning för att eleverna ska nå de uppsatta lärandemålen. För att uppnå en god formativ 

bedömning behöver ofta undervisningens upplägg utvecklas eftersom det påverkar 

undervisningsmetoderna. Delaktighet i lärandet kan uppnås genom olika undervisningsmetoder. Ett 

exempel som Black och William (1998) tar upp är på vilket sätt lärare ställer frågor till sina elever, så 

att alla elever ges tid till att aktivera sina tankar, reflektera och möjlighet att uttrycka sig. Det kan ske 

genom att alla ska besvara frågan eller att tillsammans med en klasskamrat eller i grupp diskutera sina 

idéer. Ökad delaktighet ger läraren möjlighet att se elevers lärande och ge återkoppling till eleverna 

(Black & William, 1998).  

Genom att engagera eleverna i kamratbedömning eller självvärdering ökar elevernas delaktighet 

(Black & William, 1998). Återkopplingen som eleverna får kan därmed komma både från lärare och 

klasskamrater. Återkopplingens effekter för elevers lärande varierar på hur feedbacken förmedlas med 

avseende till tidpunkt och utformning. Effekten av återkopplingen påverkas även av elevernas förmåga 

att ta sig an och tolka återkopplingen de fått, för att ta sig vidare i sitt lärande. Utformningen av 

återkoppling kan ske enligt fyra nivåer, uppgiftsnivå, processnivå, personnivå samt metakognitivnivå. 

Uppgiftsnivå innebär att återkoppling ges på slutresultatet av ett prov eller en uppgift och inga 

möjligheter till förbättring. Processnivå ges under arbetet på vägen till resultatet och ger eleverna 

möjlighet att utveckla och förbättra. Personlig nivå är återkoppling som berör elevens personlighet 

eller uppförande, som ofta visar sig som beröm. Sista nivån är metakognitiv, på denna nivå handlar det 

om att göra eleverna medvetna och ta ansvar för sitt eget lärande. Återkoppling har störst effekt på 

lärande om den ges till eleverna på process eller metakognitivnivå. Syfte är att besvara tre frågor: Vart 

ska jag? Var är jag nu i förhållande till lärandemålen? Vad är nästa steg i min lärprocess? (Hattie & 

Timperley, 2007). 

Självvärdering kan genomföras av både lärare och elever. Elever kan göra självvärdering mot uppsatta 

lärandemål, men även självvärdering på en metakognitiv nivå, det vill säga att tänka kring sin egen 

lärandeprocess. I lärarens fall kan självvärdering innebära att utvärdera sin undervisning i förhållande 

till hur väl eleverna når upp till lärandemålen. Åtgärder som vidtas efter självvärdering ska syfta till att 

höja elevens kunskaper så att de går i linje med de uppsatta lärandemålen (Black & William, 1998). 

Skolverkets (2011b) formulering av syftet med och hur bedömning ska genomföras kan liknas med 

Black och William (1998) beskrivning av formativ bedömning. Skolverket (2011b) menar precis som 

Dixon och Worrell (2016) att en pedagog bör kombinera summativ och formativ bedömning i sin 

undervisning. De båda formerna av bedömning ska inte stå för sig själva utan komplettera varandra. 

Lärare behöver göra en summativ bedömning av elevernas kunskaper för att se var de ligger i 

förhållande till kursplanerna. Den summativa bedömningen kan sedan användas i ett formativt syfte 

genom analys av resultat, utveckling av undervisning eller återkoppling till elever (Skolverket, 2011b; 

Dixon & Worrell, 2016). Callingham (2008) förespråkar istället användandet av formativ bedömning i 

matematikundervisning framför summativ bedömning när det gäller barn i yngre åldrar. Callingham 
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menar vidare att den formativa bedömningen bör ges genom dialog och feedback, där läraren ger 

eleven återkoppling på elevens görande.  

Bennett (2011) beskriver dels Black och William (1998) tolkning av begreppet men även tolkningen 

att formativ bedömning är ett instrument, som lärare använder sig av för att skapa diagnoser. Vilket 

kommer resultera i att formativ bedömning av den typen kommer resultera i poäng. Bedömningen 

liknar den summativa och blir kopplad till enskilda moment och inte något som sker dagligen i 

processen. Vilket har resulterat i att forskare har börjat benämna formativ bedömning som bedömning 

för lärande och summativ bedömning till bedömning av lärande. Bennett (2011) menar dock att det 

inte är så enkelt att skilja begreppen åt, utan att båda bedömningsformerna ska kunna komplettera 

varandra. Summativa bedömning kan vara utformade för att uppfylla två syften, dels se vad eleverna 

kan men även för att upptäcka om det finns behov av ytterligare stöd eller undervisning, antingen till 

individ eller i helklass.  

Det finns för- och nackdelar med summativ och formativ bedömning. Summativ bedömning genererar 

poäng eller betyg och kan därmed påverka elevers självkänsla negativt. För att minska eventuell 

negativ påverkan kan summativa prov kompletteras med återkoppling på styrkor och svagheter som i 

sin tur ger en möjlighet till utveckling. Det blir ett sätt att kombinera bedömningsformerna (Black & 

William, 1998).  

Studier har visat att formativ bedömning har använts med viss framgång för elever från fem års ålder 

inom själv- och kamratbedömning. Black och William (1998) menar att det är elevernas medvetenhet 

kring vilka mål deras lärande är tänkt att uppnå som avgör hur väl självvärdering och 

kamratbedömning faller ut.  

Pedagoger behöver stor kunskap för att kunna genomföra formativ bedömning i undervisningen 

(Bennett, 2011; Black & William, 1998). Den formativa bedömningens effekter varierar beroende på 

lärarens kunskaper inom pedagogik och formativ bedömning. Kunskaper inom formativ bedömning 

kan innebära att veta hur utformning av lärandesituationer skapar förståelse hos elever, vara medveten 

om vilka svårigheter och missuppfattningar som är vanligt förekommande hos elever. Ytterligare 

behöver läraren kunna analysera och tolka elevers handlingar för att hjälpa dem vidare till nästa steg i 

lärandeprocessen (Herman, Osmundson, Dai, Ringstaff & Timms, 2015). Bennett (2011), ställer sig 

frågande till om den genomsnittliga läraren ges tillräckligt med tid och stöd för att utveckla sina 

färdigheter och kunskaper inom formativ bedömning. Formativ bedömning är ett brett begrepp som 

har en bred betydelse och ännu ingen tydlig eller fastställd definition. Först efter att en definition och 

verktyg till att tolka definitionen finns, är formativ bedömning något som lärare kan använda sig av i 

undervisningen. Black och William (1998) menar att pedagogerna måste vara beredda att lägga ner 

undervisningstid på att utforma formativ bedömning och att göra den till en del av undervisningen. 

Black och William (1998) anser precis som Bennett (2011) att det behövs hjälpmedel att översätta 

teori till praktik: förebilder och konkreta exempel på lärare som praktiserar och genomför formativ 

bedömning som de kan identifiera sig med. Bennett (2011) menar att arbetet med att definiera vad 

formativ bedömning innebär som begrepp, men även vad det innebär i praktiken, fortfarande pågår.  

Ofta uppmärksammas mätbara resultat och det kan ta uppmärksamhet från hur lärare undervisar och 

arbetar och därmed från den formativa bedömningen som görs längs vägen. Vidare diskuterar Black 

och William (1998) om detta beror på att det finns en syn på formativ bedömning som något självklart 

som redan sker i undervisningen och därför inte behöver ytterligare uppmärksamhet.  
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Syfte och frågeställning 

Forskning har visat att det finns olika sätt att uppfatta formativ bedömning. I lärarutbildningen har det 

varit fokus på formativ bedömning i de ämnesdidaktiska kurserna. Denna studie syftar till att 

undersöka hur lärare som undervisar i grundskolans yngre åldrar, uppfattar begreppet formativ 

bedömning för att ta reda vad verksamma lärare lägger för värdering i begreppet och hur de upplever 

formativ bedömning. Därför ämnas följande frågeställning att besvaras:  

Vilken innebörd har begreppet formativ bedömning för lärare i undervisningen? 

Metod 

Urval 

Urval för insamling av empiri är att respondenterna ska vara verksamma lärare som undervisar 

matematik i årskurs 1–3 eller speciallärare. Studien omfattar fem lärare som är verksamma vid tre 

olika skolor i tre olika kommuner och samtliga har minst 10 år erfarenhet i yrket. Två lärare är sedan 

tidigare kända på ett professionellt plan. Övriga respondenter söktes slumpmässigt genom kontakt via 

epost till skolor i Stockholm med omnejd. Ingen vidare hänsyn har tagits till vilken specifik årskurs 

lärarna just nu undervisar i samt vilket socioekonomiskt område som skolan är placerad.  

Datainsamling  

Datainsamlingsmetoden för studien är halvstrukturerad kvalitativ intervju. Kvalitativ intervju är en 

hållbar metod om studien söker empiri om hur något upplevs (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare så 

är halvstrukturerad kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod den mest lämpliga när man ska 

använda sig av analysmetoden fenomenografi (Dahlgren & Johansson, 2015). Därför har 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer valts som datainsamlingsmetod för denna studie som söker 

lärares uppfattningar om formativ bedömning, hur fenomenet formativ bedömning upplevs av lärare. 

Halvstrukturerad form på kvalitativ intervju utgår från olika teman som intervjuaren vill beröra med 

vissa stödfrågor. Den som genomför intervjun anpassar följdfrågor efter informantens svar. Vid 

kvalitativa intervjuer är det i mötet mellan intervjuaren och informanten som kunskap synliggörs 

vilket ställer stora krav på intervjuaren och hur intervjun genomförs (Kvale & Brinkmann, 2014). För 

en fenomenografisk studie är det viktigt att respondenterna ger så uttömmande svar som möjligt. Detta 

kan till viss del uppnås genom att intervjuaren ställer följdfrågor som syftar till att utveckla och 

fördjupa informantens svar. Ytterligare ett sätt för att få informanten att utveckla sina svar samt visa 

för informanten att intervjuaren är med i samtalet kan göras genom att nicka eller mmm under tiden 

som informanten besvarar frågorna (Dahlgren & Johansson, 2015). Inför intervjutillfällena har en 

intervjuguide skrivits (bilaga 2). Intervjuguiden skrevs som stöd för intervjuaren och innehåller för 

denna studie stöd i olika teman/fenomen som intervjun bör beröra (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuguiden innehåller övervägande tematiska frågor, utöver de 

tematiska frågorna finns även några som har en dynamisk aspekt. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att dynamiska frågor har en karaktär som dels kan hjälpa till att hålla igång ett samtal men 
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även att få informanten att öppna upp sig och tala om sina upplevelser och känslor. Innehållet i 

intervjun kan bli mer uttömmande om ett flyt mellan tematiska och dynamiska frågor. 

Forskningsetiska principer  

Vid insamling och hantering av empiri finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) vissa forskningsetiska 

riktlinjer att följa. Alla som deltar i forskning ska få möjlighet att lämna informerat samtycke. 

Samtyckeskrav innebär att deltagare och vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år, själva har rätt 

till att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Deltagarna ska när som vara fria att kunna 

avbryta sitt deltagande utan negativa följder för dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla respondenter i 

studien har innan datainsamlingen påbörjat tagit del av och godkänt ett informerat samtycke genom att 

skriva under (bilaga 1). Där framgår det vilket syfte studien har samt under vilka villkor 

respondenterna deltar. 

För att följa konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) kommer samtliga deltagare att döpas om 

till Lärare A, Lärare B osv. Inga skolors namn kommer förekomma i studien. Det är enbart 

undertecknad som har tillgång till ljudfilerna, som även kommer att raderas så fort studien är 

rapporterad och godkänd. Vidare så har samtliga deltagare blivit informerade om att materialet i form 

av transkriptioner enbart kommer att hanteras av behöriga samt raderas efter att studien är godkänd. 

Nyttjandekravet (2002) har tagits hänsyn till genom muntligt informera om att det enbart är 

undertecknad samt handledare och examinator som har tillgång till det transkriberade materialet och 

enbart kommer att användas i forskningsändamål för denna studie.  

Databearbetning och analys 

Analysen grundar sig på transskript från fem respondenter med en omfattning om 5–7 sidor vardera. 

Kvale och Brinkman (2014) skriver att det inte finns några standardregler för transkribering utan att 

det är olika val som görs av den som transkriberar. Kvale och Brinkman belyser istället vikten av att 

skriva ner vilka val som tas i samband med transkriberingen. Vid transkriberingen av de inspelade 

intervjuerna gavs alla respondenterna anonyma namn som Lärare A. När ljudupptagningarna skrevs 

ned översattes talspråk till formellt skriftspråk, vilket har gett empirin en mer formell karaktär som 

delvis underlättar för läsningen och analysen av materialet. Till exempel de har blivit utskrivet till det. 

Utfyllnadsord som eh, jaa och mmm har inte skrivits ut, inga pauser, betoningar eller emotionella 

uttryck från respondenten har skrivits med i transkriberingen. Vidare så har intervjuarens mmm bara 

skrivits ut då de avbrutit eller påverkat respondentens svar. Det är vad lärarna säger och inte hur de 

säger det som är det intressanta för analysen av empirin i denna studie.  

Fenomenografisk analysmetod 

Den insamlade empirin bearbetas och analyseras genom fenomenografisk analysmetod. Dahlgren och 

Johansson (2015) menar att fenomenografi som analysmetod lämpar sig dels när datamaterialet är 

insamlat via halvstrukturerad kvalitativ intervju samt när människors tankar eller uppfattningar om 

fenomen i omvärlden söks. ”En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara 

något” (Dahlgren och Johansson, 2015 s. 162). Fenomenografi som metod applicerad på denna studie 

söker efter variationer eller skillnader mellan lärares sätt att uppfatta innebörden av formativ 

bedömning. Vid analys framträder beskrivningskategorier i det empiriska materialet och dessa olika 
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kategorier utgör utfallsrummet. Beskrivningskategorier består av kvalitativt skilda uppfattningar om 

ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2015). 

Fenomenografisk analysmodell kan se olika ut och innefatta olika steg i processen (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Nedan följer en beskrivning av analysens olika steg som denna studie följde, i 

förhållande till det insamlande materialet. Analysen bygger på sju steg beskrivna av Dahlgren och 

Johansson (2015). 

Analysen började med att bekantade mig med empiri, alla transkriptioner skrevs ut och lästes ett flertal 

gånger. Samtidigt som empirin lästes markerades intressanta uttalanden eller partier i materialet, 

anteckningar gjordes i marginalen kring uttalandena. Efter det reducerades empirin genom att klippa ut 

de betydelsefulla uttalanden kopplade till fenomenet för studien, formativ bedömning. Nästa steg i 

analysen var att jämföra de olika betydelsefulla uttalandena. Detta för att hitta variationer, likheter 

och/ eller skillnader i datamaterial. Därefter grupperades uttalanden efter de funna likheterna och 

skillnaderna, detta för att hitta eventuella likheter mellan de olika grupperingarna. Grupperingarna 

skapade olika kategorier. Efter grupperingen stod likheterna i fokus mellan de olika uttalande och 

grupperingarna som redan gjorts. Förutom de variationer som framkom i tidigare steg av analysen så 

söktes det även efter variationer inom likheterna. Variationerna som hittades här syftade till att avgöra 

vad som ska ingå i en kategori eller om en ny behövde skapas. Näst sista steget var att namnge 

kategorierna, alla kategorier gavs rubriker som försökte fånga kategorins uppfattning om fenomenet. 

När alla uttalanden hamnat under olika namngivna kategorier, undersöktes de igen för att se om 

uttalandena skulle kunna passa i flera kategorier än ursprungskategorin. 

Resultat 

Analysen av empirin resulterade i ett utfallsrum som består av beskrivningskategorierna formativ 

bedömning innebär, förutsättningar/förhållande för formativ bedömning, upplevda svårigheter med 

formativ bedömning och upplevda möjligheter med formativ bedömning. Rubrikerna speglar de 

uppfattningar som lärarna i undersökningen hade i relation till formativ bedömning. 

Beskrivningskategorier har ett antal underrubriker för att spegla de olika variationerna, likheterna och 

skillnaderna inom kategorierna samt mellan kategorierna (bild 1).  

 

Bild 1. Lärares uppfattningar om formativ bedömning. 

Excerpten, det vill säga uttalandena som presenteras i resultatet är utvalda för att spegla de 

uppfattningar som framträdde och inte hur många gånger som en uppfattning förekom. 
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Formativ bedömning 

Delaktighet  

Uttalanden (1–3) nämner alla delaktighet i sin första tolkning till vad formativ bedömning innebär. 

Delaktighet från och tillsammans med eleverna och på olika nivåer i undervisningen. I uttalande (1) 

uppfattas delaktighet genom att eleverna blir aktiva genom självbedömning och på så sätt ska eleverna 

bli självmedvetna om sitt eget lärande.  

1: Lärare A Om det ska bli formativt så behöver man ju ta till vara bedömningen i 

undervisningen och göra någonting av det. För min del innebär det mycket 

att få med elevens egna självbedömning, så att de själva också är med på 

hur långt de har kommit och vad de kan. 

Delaktig i formativ bedömning uppfattas även som kunskapsutbytet som sker mellan eleverna i 

uttalande (2) genom mindre grupper där det ges möjlighet till dialog.  

2: Lärare B För mig skulle det innebära mycket när vi jobbar med problemlösning när 

man kan förhålla sig till gruppen och lyssna in vilka strategier och vad de 

använder sig av för metoder och då måste man kanske arbeta med 

halvklasser eller mindre grupper för att få den möjligheten och 

delaktigheten under undervisningen. 

I uttalande (3) ses delaktigheten som när eleverna är varandras lärare och en delaktighet där eleverna 

ska våga uttrycka och dela med sig av sina tankar oavsett om det är rätt eller fel.  

3: Lärare D Nej men det är egentligen hela den här kedjan att få syn på från början vad 

de kan så att jag vet, jag känner att när jag väl gör det är jag inte lika orolig 

att låta några dra iväg, jag känner att när jag gör det vågar jag släppa lite 

mer annars är det så lätt att alla bara går samma. Så dels är det den lite 

kartläggningsfasen och sen är det alla de här olika sätten att de är 

varandras olika lärare och att det här att om jag gör fel det är inget, det är 

ingen fara utan att det är genom felen som vi lär oss. 

Uttalandena (1–3) visar på en uppfattning om delaktighet som en grund för formativ bedömning men i 

olika stor utsträckning. Uttalande (1) nämner också att formativ bedömning innebär att ta till vara på 

bedömningen i undervisningen. Det går att utläsa mer än en uppfattning om formativ bedömning i 

samma uttalande. I uttalande (4) finns en uppfattning om hur delaktigheten kan uppnås genom 

exempelvis no hands up metoden eller när eleverna sitter i par och diskuterar för att sedan låta alla 

komma till tals.  

4: Lärare D Där kör jag också no hands up, jag kör aldrig räcka upp handen utan för att 

jag ska få syn på redan där vad de kan och vilka som kan och vilka som 

behöver repetera och vilka som behöver gå vidare redan nu. Så gör vi 

mycket så att stämma av två och två så först får dem stämma av med 

kompisen bredvid, hur tror vi, vi prövar att lägga om och när alla gjort det 

så kör vi laget runt. Då kommer ju verkligen alla till tals. Det är ett sätt. De 

är helt suveräna på den här klassen, ettorna då får dem ju verkligen syn på 

vad dem andra kan och får tanke tips. 

Delaktigheten blir dels att alla elever kommer till tals men även att eleverna får delge olika tankesätt 

och strategier till sina klasskamrater. 

Synliggörande av elevers kunskaper   
I uttalanden (3 & 4) finns också uppfattningen att formativ bedömning innebär att synliggöra lärandet 

av elevers kunskaper för läraren som sedan kan anpassa nivån efter elevernas visade kunskaper. I 

uttalande (4) är det undervisningsmetoden som bidrar till att synliggöra elevers kunskaper genom att få 
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eleverna delaktiga i undervisningen och ge alla elever en möjlighet att komma till tals och bli delaktiga 

i de olika momenten i undervisningen.  

Uttalande (5) har till viss del en uppfattning av att formativ bedömning är något som sker gemensamt 

genom genomgångar samt gemensamma övningar men samtidigt något som görs av läraren.  

5: Lärare E Ja med det är ju att jag tycker, dels har vi mycket genomgång där vi pratar 

om matematik och så försöker jag hela tiden följa upp i matteboken och se 

att de har förstått och har de inte förstått så syns det ganska tydligt och sen 

när vi gör gemensamma övningar så märker man också om det är någon 

som inte hänger med. […] jag kollar hela tiden att de är med och stämmer 

av och säger till att nu har du missat här, hur tänkte du här? 

Det är en uppfattning att läraren ska följa upp att eleverna förstått och att formativ bedömning görs av 

och för läraren för att synliggöra elevers kunskaper.  

I uttalandena (6–9) framträder en oklarhet i hur läraren uppfattar begreppet formativ bedömning vad 

och vad det innebär. 

6: Intervjuare  Formativ bedömning vad innebär det begreppet för dig? 

7: Lärare C  Formativ bedömning, jag tycker att just de här två begreppen är rätt 

krångliga, så jag vet inte riktigt  

8: Intervjuare Vet du någonting som tillhör det formativa bedömningen, det som man 

skiljer på är formativ och summativ bedömning  

9: Lärare C Formativ är ju formen hur man jobbar rent formmässigt för att få formen 

på lektionen antar jag och deras sätt att vara och summativ är vad det blir 

för resultat antar jag. Det är ju så att det är ingenting som jag håller på och 

använder mig så mycket av som ord kanske […] det summativa blir 

diagnoser eller någon litet mattetest brukar vi göra och skolverkets det är 

ju så att den formativa bedömningen är väl den som är den dagliga 

bedömningen skulle jag säga 

Efter lite resonerade framträder i uttalande (9) en uppfattning att formativ bedömning innebär den 

dagliga bedömningen som sker i klassrummet och kontrasterar det med att summativ bedömning är 

diagnoser eller mattetest.  

Förutsättningar/förhållande för formativ 

bedömning  

Lärarna nämner olika förhållanden som de uppfattar som väsentliga för att kunna bedriva undervisning 

med formativt förhållningssätt ur deras sätt att uppfatta innebörden av formativ bedömning.  

Gruppens storlek 
I uttalandena (10–11) nämns gruppens storlek som ett förhållande för att kunna bedriva undervisning 

med formativ bedömning. 

10: Intervjuare Upplever du några svårigheter med det här arbetssättet, det formativa 

förhållningssättet? 

11: Lärare D Det enda är att det bygger mycket på att det, i alla fall med dem yngre 

barnen är att man får till det här med halvklasser för annars går det inte, att 

man får till mindre grupper […] just om det är en halvklass med någon av 

dem här barnen som behöver mitt stöd att man ska lotsa och ge goda 

mönster 
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Gruppens storlek är viktigt i uttalande (11) dels för elevernas ålder med även för att kunna ge lotsning 

till eleverna i den formativa processen. Läraren upplever annars att ett formativt förhållningssätt till 

undervisningen blir svårt att genomföra. I uttalandena (12–15) uppfattas också gruppens storlek som 

en viktig del men med skillnaden att kunna öka delaktigheten i lärandesituationen både för lärare och 

elever.  

12: Intervjuare Om du skulle beskriva vad ett formativt förhållningssätt till bedömning är, 

vad skulle det innebära för dig?  

13: Lärare B För mig skulle det innebära mycket när vi jobbar med problemlösning när 

man kan liksom förhålla sig till gruppen och lyssna in sen vilka strategier 

och vad dem använder sig av för metoder. Då måste man kanske arbeta 

med halvklasser eller mindre grupper för att få den möjligheten. Och 

delaktigheten under undervisningen.  

14: Intervjuare Tänker du då att det blir en återkoppling mellan lärare och elev i den 

situationen när man är i mindre grupper? 

15: Lärare B Ja det blir det, du har lättare att bemöta än när du har 26 i en grupp så att 

säga” 

Uttalandena (13–15) visar att det i mindre grupper blir enklare att lyssna till elevernas dialog och 

bemöta dem och ge återkoppling om undervisningen sker i mindre grupper vilket ger en ökad 

delaktighet från lärare och elever.  

 

Klassrumsklimat och elevers mognad  
Klassrumsklimatet är ett annat förhållande som lärarna uppfattar som avgörande för vissa moment 

inom formativ bedömning som kamratbedömning. Uttalande (16) nämner samrättning i helklass eller 

mindre grupper, där läraren i undervisningen kan använda sig av anonyma prov för att tillsammans 

med eleverna analysera och lära sig av klassens uträkningar.  

16: Lärare A Jag tänker på det här när man arbetar med prov och när man analyserar, fel 

svar om man gör proven anonyma och tittar på dem utifrån vad felen var 

för att kunna lära sig av det. Så det är väl just det här om tilliten i gruppen 

är ännu högre att man kan göra det har att man kan göra dem anonyma. 

Men för att momentet ska kunna genomföras krävs det ett klassrumsklimat som är gott och 

accepterande där eleverna vågar visa upp sina uträkningar även om det inte är helt korrekta. Uttalande 

(17) uppfattar även att ett gott klassrumsklimat är viktigt och att eleverna är medvetna om hur 

återkoppling ska ges till sina klasskamrater för att återkopplingen inte ska upplevas som kränkande för 

någon elev.  

17: Lärare B Det finns allt från det här two stars and a wish så att det blir ett 

accepterande klimat. Så att man inte kränker någon men har man väl tränat 

in det så är barn, också där väldigt kloka hur man bedömer varandra. 

Uttalande (18) skiljer sig något från uttalandena (16 & 17) och uttrycker att det är klassrumsklimatet 

samt elevernas mognad som avgör för genomförandet av formativa undervisningsmetoder som 

självvärdering och kamratbedömning.  

18: Lärare C Inte så mycket faktiskt, än så länge, man har utvärderingen i matteboken 

och den använder vi som sagt, de går i ettan, det är fortfarande svårt att 

utvärdera sig själv på det sättet man måste lära sig hur man ska tänka. […] 

Allt det här är både en mognad men också någonting som handlar om 

tycker jag har att göra med klassklimatet att man faktiskt vågar om det är 

muntlig bedömning eller att utvärdera sig själv så måste man också känna 

att det är okej att säga det man vill säga.[…] klimatet i klassen måste vara 
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sjyst för att man ska göra sådana saker tycker jag. I alla fall som jag har 

sett det hittills 

Uttalande (18) visar således på en uppfattning att eleverna behöver ha en viss mognad för att kunna 

genomföra självvärdering och kamratbedömning samt att klassrumsklimatet har betydelse för 

möjligheten att utföra självvärdering.  

Uttalande (19) uppfattar som uttalande (16) att samrättning mellan elever som något som är givande 

och en metod som gynnar elevers lärande men att klassen som läraren i uttalande (19) undervisar i just 

nu är för unga för att kunna genomföra kamratbedömning i form av samrättning.  

19: Lärare C  Det här till exempel att låta eleverna rätta tillsammans det gjorde jag inte 

dem första åren utan det var något som jag startade med i min förra klass 

och som jag har sett att det var väldigt bra. Så det kommer jag att fortsätta 

med när dem här blir lite äldre och möjligtvis i två men absolut i trean 

Uppfattningen i uttalande (19) visar att elevers ålder är avgörande för om samrättning mellan eleverna 

ska kunna genomföras.  

Uttalande (20) antyder att ålder och mognad tidigare har spelat roll i uppfattning om elever kan 

genomföra kamratbedömning eller självvärdering men att den uppfattningen har ändrats. Det som 

istället är avgörande är nivån på uppgiften och hur läraren introducerar självvärdering och 

kamratbedömningen som är det avgörande för resultatet. 

 20: Lärare B  Det kan man tycka först med gud dem här små kan ju inte klara det här ju 

men man märker, för vi var ju ganska emot det från början, lite så här att 

men den här nivån det tar vi på högstadiet ungefär men börjar man i tid 

och just att man hittar på deras nivå så är det ju jätteviktigt 

Uttalande (21) förtydligar uppfattningen om att det som avgör är tydliga instruktioner från läraren för 

vad det är som bedöms och hur kommentarer ges på kamraters uppgifter. Alltså i denna uppfattning är 

inte elevers mognad det väsentliga.  

21: Lärare B Det är väl likadant om man har kamratbedömning vara väldigt tydlig med 

från början vad det är som gäller. Det finns allt från det här two stars and a 

wish så att det blir ett accepterande klimat. Så att man inte kränker någon 

men har man väl tränat in det, barn är också där väldigt kloka hur man 

bedömer varandra och där kan man också börja väldigt tidigt. Det tror man 

ju inte heller men som pedagog måste man ju verkligen underbyggt detta 

så att det är tillåtet och vad det är man bedömer och på vilket sätt och vilka 

ord man använder sig av. För det är ju såhär att när vi bygger årskurs ettor 

och uppåt så måste vi ju ge dem en verktygslåda dem har ju inte verktygen 

och gör vi inte det då kan vi hamna helsnett. Då tror jag det är livsfarligt 

faktiskt 

Uttalande (21) visar också på en uppfattning att de yngre eleverna upplevs som kloka och redan i tidig 

ålder kan genomföra kamratbedömning och ser därmed inget hinder i elevers ålder eller mognad.  

Lärares kunskaper  

I uttalande (21) kan också en uppfattning om att pedagogers kunskaper att en förutsättning för 

formativ bedömning. Hur väl läraren arbetat in metoden kamratbedömning, vilka instruktioner som 

ges innan genomförande. Där instruktionerna behöver vara tydliga gentemot eleverna vad 

kamratbedömning innebär och hur de ska gå tillväga för att ge kamratbedömning. Detta för att undvika 

kamratrespons som elever kan uppleva som kränkande. Uttalande (22) har uppfattat formativ 

bedömning som något som lärare ska arbeta med i undervisningen, och något som alla som jobbar 
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inom skolan också vet om men inte alltid gör. Uttalande (22) antyder att det kan beror på att steget 

mellan teori och praktik inte är helt oproblematisk.  

22: Lärare A Så jag skulle vilja säga så här istället att de skolor som kanske har tagit till 

sig det och jobbar mer formativt och där man har fått med sig eleverna i 

processen, där ser jag skillnad. Och jag kan nog tycka att det fortfarande 

finns skolor och lärare som inte riktigt kommit dit och då om eleverna 

själv inte är med i processen så är det svårare. Alla vet ju att vi ska arbeta 

med formativ bedömning men sen att man också ska göra det och komma 

steget till är inte så lätt alla gånger 

Uppfattningen är att en märkbar skillnad finns hos elever beroende på om skolan tagit till sig ett 

formativt förhållningssätt. Om och hur skolor tar till sig formativ bedömning är således beroende på 

lärarens kunskaper (22). 

Tid 

Uttalandena (23–26) nämner tidsaspekten i förhållande till bedömning och hur lärarna uppfattar tidens 

betydelse för kvaliteten på bedömningsmetoder och dess resultat. Uttalande (23) uppfattar att det krävs 

mer tid för reflektion och analys till exempel när det gäller användandet av prov och diagnoser som 

bedömningsmetod. 

23: Lärare A Det är väl dels om man inte tar tillvara på dem här proven bara göra dem 

och sen går vidare. Att man gör kapitel prov och ser men funderar inte på 

vad man ska göra åt det. Det är ju förståeligt jag har ju varit klasslärare i 

många år och vet väl hur det är. Då fyller det ju ingen större funktion. Det 

kräver ju att man har tid till för reflektion och tid att tänka efter och ibland 

är det svårt att hitta den tiden. 

Tid som gör att lärare kan använda sig av resultatet och så att proven fyller ytterligare en funktion och 

inte enbart ett konstaterande av elevers kunskaper. Uttalande (24) uppfattar tid i förhållande till 

görande att det krävs tid för att ett moment ska genomföras på ett bra sätt både för elever och lärare.  

24: Lärare C Nej egentligen inte, det kan vara det här med tiden, tycker jag, det krävs ju 

tid för att det ska bli bra. Man kan göra saker så där på en höft men jag vill 

gärna ha saker som passar i stunden och är enkla och lätta att förstå både 

för mig och eleven 

Förutom tid, för att ta till vara på resultaten, visar uttalande (26) även att det finns tidsbrist när 

anpassningar av undervisningen eller handledningen ska införlivas.  

25: Intervjuare  Anpassar du din undervisning eller handledning till elever efter 

bedömningar som du har gjort? 

26: Lärare A Ja jag försöker göra det, det är min ambition men det är ju ständigt det där 

med att man får brottas med kampen mellan att dem ska få gå vidare och 

köra samma moment som de andra eleverna. […] Så tidsbristen spelar ju 

in där men min ambition är att jag ska ha det i bakhuvudet i alla fall. 

Det uppstår en konflikt om hur lärare ska disponera tiden, antingen gå vidare med undervisningen för 

samtliga eller individanpassa till de eleverna som fortfarande visar en brist i sina kunskaper.  

Upplevda svårigheter med formativ bedömning  

Uttalande (10–26), som visar på variationerna i beskrivningskategorin förutsättningar/ förhållande för 

formativ bedömning, är samma uttalanden som ska representera även denna beskrivningskategori. 

Under sista steget av analysen när det undersöktes om de olika uttalandena som placerats ut i 

namngivna kategorier kunde passa i flera uppstod likheterna mellan dessa två beskrivningskategorier. 
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Beroende på vilken synvinkel uppfattningarna ses ur, kan uttalandena (10–26) uppfattas antingen som 

en förutsättning för formativ bedömning eller en svårighet. Till exempel uttalande (26) om tid, kan 

också ses som en uppfattning där tiden är en svårighet med formativ bedömning. Där svårigheten 

ligger i att formativ bedömning är tidskrävande att genomföra.   

Upplevda möjligheter med formativ bedömning  

Självmedvetna elever 

En fördel eller möjlighet som lärarna upplever med formativt förhållningssätt i undervisningen är att 

elevers självmedvetenhet ökar. I uttalandena (27–28) finns en uppfattning om att det formativa 

förhållningssättet har ökat elevers tankar kring sitt eget lärande och sig själva.  

27: Intervjuare  Har du märkt någon skillnad i vad eleverna lär sig på de två olika sätten att 

arbeta, med formativ och summativ? 

28: Lärare D Ja, det här att de lär sig otroligt mycket mer av det här som är 

metakognition, om hur jag lär mig och de har så många, otroligt många 

fler verktyg och kan så mycket mer om sig själva. Och just att man inte 

bara behöver vara bra på ett sätt, där känner jag att det är stor stor skillnad. 

Det kan även ge elever en bild av att det finns fler sätt och olika saker att vara bra på. I uttalande (29) 

finns också en uppfattning om att eleverna som genomför självvärdering är insiktsfulla om sina styrkor 

och svagheter och efterhand blir mer och mer ärliga i sina svar i självvärderingen och inte bara kryssar 

i.  

29: Lärare B Vi har ju de här utvärderings protokoll där vi oftast skriver ut vad den här 

perioden har jobbats med så får de värdera själva vad de behöver öva mer 

på. Jag måste ju säga att eleverna är otroligt insiktsfulla på att veta vart de 

har sina brister någonstans. Det är nästan roligt för att man hör nästan sina 

egna ord som man tänkt säga som de då säger för de vet var de har sina 

styrkor och svagheter någonstans. […] Plus att de blir mer och mer 

samvetsgranna för ibland, det är lätt, det är lätt och så kryssar man bara i. 

Då har man ju inte reflekterat och jag känner att även i den här lägre 

åldrarna så börjar dem ju faktiskt reflektera och bli riktigt insiktsfulla 

gentemot sitt eget lärande.  

Uppfattningen finns också, att trots elevernas unga ålder så har dem börjat reflektera över sitt lärande 

och är insiktsfulla och samvetsgranna i sin värdering av sina kunskaper och sitt lärande. Uttalande (30) 

upplever att det formativa förhållningssättet har gett mer insiktsfulla elever i förhållande till sitt 

lärande men att det även gett läraren en större insikt om elevers lärande.  

30: Lärare B Jag kan ju tycka att det känns mycket bättre med ett formativt 

förhållningssätt för att de är mer insiktsfulla och jag blir mer insiktsfull i 

deras eget lärande. 

Uttalande (31 & 32) är av samma uppfattning som (28–30) men med tillägget att självmedvetenheten 

om vad det är de ska lära sig och insikt i sitt eget lärande, kan påverka elevernas självförtroende i 

positiv riktning. Det kan bidra till att öka elevernas tilltro till sin förmåga, vilket i sin tur påverkar 

motivationen till att lära.  

31: Lärare A Det är ju det där att man kan få med elevernas självmedvetenhet och att 

man dels får syn på den kunskapen som de kan och att man kan utgå ifrån 

det och börja där. Och att om det en bra god formativ bedömning att man 

får med eleven i processen och att de då också arbetar med, att eleverna 

någonstans blir medvetna om varför dem jobbar och mot vilka mål så blir 
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det lättare för dem att få självförtroende och lust att lära att man känner att 

de går framåt och det bidra till motivation för eleverna. 

Uttalande (32) upplever att vinsten med självmedvetenheten bidrar till att eleverna vågar se sig själva 

och tänka saker om sig själv vilket handlar om elevernas självförtroende.  

32: Lärare C Vinsten är att kunna se sig själv och våga tänka saker om sig själv och att 

det är okej för eleverna framför allt. […] För eleverna tror jag att om man 

gör det på ett bra sätt så tror jag att det är väldigt bra.  

Uppfattningen är vidare att den positiva effekten av självmedvetenhet också beror på hur pedagogen 

väljer att lägga upp arbetet kring självvärdering.  

Utveckling av undervisning  

Uttalande (33) upplever att formativ bedömning bidrar till en utveckling av undervisningen. Genom att 

exempelvis studera elevers resultat från summativa diagnoser och jämföra de med kunskapskraven 

som eleverna förväntas att uppnå med testet. Om analysen skulle visa att eleverna inte uppnått önskad 

nivå är det upp till läraren att utveckla och omvärdera undervisningen.  

33: Lärare B Som är när man gör sin pedagogiska planering, vad är målet, vad är det för 

kunskapskrav jag vill få in här och kan jag checka av sen att de faktiskt 

både fått det utifrån mitt sätt att lägga upp undervisningen och har de tagit 

till sig det eller upptäcker jag när man då har gjort en diagnos efteråt 

kanske oj det här gick ju inte alls hem, ja då är det ju upp till mig att på 

vilket sätt kan jag presentera ytterligare en gång för att de ska lära sig så 

att säga  

Uttalande (34–35) kan först misstas för att handla om summativ bedömning, uttalandena visar ändå på 

en uppfattning om att de summativa proven kan tas tillvara på genom ett formativt förhållningssätt. 

Där pedagogen tar tillvara på det summativa resultatet för kommande undervisning.   

34: Intervjuare  Ser du några vinster med den summativa bedömningen eller svårigheter? 

35: Lärare A Det är en vinst dels att man kan se att man har nått, att man får ett kvitto 

på man har gjort det man ska och att man vet att man är på banan och sen 

att så kan man ju också använda summativa proven på ett formativt sätt att 

man tar tillvara på dem och använder dem framåt och jag tycker tycket att 

kombinationen om hur dem användas det är då det blir formativt. 

Uppfattningen är att det är kombinationerna av de två bedömningsformerna som kan leda till formativ 

bedömning vilket ger en möjlighet att utveckla undervisningen.  

Insikt i elevers lärande 
Uttalande (36) upplever att formativt förhållningssätt bidrar till en större insikt både hos lärare och 

elever.  
36: Lärare B Jag kan ju tycka att det känns mycket bättre med ett formativt 

förhållningssätt för att de är mer insiktsfulla och jag blir mer insiktsfull i 

deras eget lärande. 

Läraren uppfattar en förändring som har kommit med det formativa förhållningssättet som bidragit till 

att lärare blir mer medvetna om elevers lärande. Samtidigt som läraren upplever att även eleverna har 

blivit mer insiktsfulla i sitt eget lärande.  
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Diskussion 

Tillförlitlighet 

Denna studies generaliserbarhet sätts i relation till hur väl mättnadskriteriet uppfylls. Mättnadskriteriet 

kan förklaras till att alla möjliga uppfattningar har kommit till ytan och att det inte spelar någon roll 

om det genomförs en eller fem intervjuer till (Johansson & Svedner, 2006). Uppfattningarna som 

framträder tillskriv inte en individ, vilket göra att antalet gånger en uppfattning nämns inte har någon 

påverkan för resultatet. Det är med andra ord inte antalet respondenter som avgör utan om alla möjliga 

uppfattningar antas har blivit benämnda (ibid). Dahlgren och Johansson (2015) menar däremot att det 

inte går att garantera att alla tänkbara uppfattningar uppträder vid en studie. En orsak till det är genom 

att välja en helt annan undersökningsgrupp och då kan mycket väl antalet uppfattningar öka (Dahlgren 

& Johansson, 2015). Generaliserbarheten kan anses som tillfredsställande i denna studie då 

mättnadskriteriet upplevs ha uppnåtts. Däremot går det inte att utesluta om ett annat utfallsrum skulle 

uppträtt genom ändring i urvalet av respondenter. Samtliga respondenter i studien hade mer än 10 års 

erfarenhet, önskvärt hade varit att ha ett bredare urval med större spridning vad gäller erfarenhet i 

yrket. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att fördelarna med ett mindre omfång av respondenter ger färre 

intervjuer att transkribera, vilket gör att det insamlande materialet blir mer lätthanterligt och 

överskådligt. Detta kan i sin tur bidra till att en mer noggrann analys kan göras. Dahlgren och 

Johansson (2015) menar att validiteten i analysen och det presenterade resultatet hade stärkts om 

ytterligare en person hade analyserat materialet efter samma premisser för att sedan jämföra de två 

kategorisystem som framträtt. Detta förfarande syftar till att avgöra hur uttömmande analysen gjorts 

samt för att validera resultatet. Alltså hur väl analysmetoden visar det resultat som den avser att visa. 

Validiteten för denna studie, kan även fast analysen enbart genomförts av undertecknad, ses som 

godtagbar, då Johansson och Dahlgren (2015) menar att fenomenografisk analysmetod är genomförbar 

även av en enskild person.  

Reliabiliteten för studien anses tillfredsställande. Det finns ett beskrivet urval av respondenter, 

intervjuguide för genomförandet av halvstrukturerad kvalitativ intervju samt en genomgående 

beskrivning av tillvägagångssättet både gällande transkriptionerna samt analysen av empirin. Vilket 

gör att samma undersökning kan genomföras efter samma premisser. Det som däremot talar emot 

reliabiliteten är genomförandet av intervjuerna. Eftersom halvstrukturerad kvalitativ intervju, 

efterhand som den fortlöper anpassas efter respondenten och respondentens svar, kan ingen intervju bli 

den andra lik. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en obetydlig omformulering kan leda till olika 

svar från respondenterna. En viktig faktor vid intervjustudier ligger på hanterverkarskickligheten hos 

intervjuaren, det vill säga i vilken mån intervjuaren behärskar frågeteknik så att den empiri man 

eftersöker träder fram i intervjun (ibid). Trots att alla intervjuer följde en guide med vilka teman och 

områden som ska beröras under intervjun för att besvara studiens frågeställning, skilde sig alla 

intervjuer åt. Det finns utrymme till förbättring i utförandet av intervjuguiden (bilaga 2) samt hur och 

vilka följdfrågor som ställdes vid tillfället för intervjuerna. Detta för att uppfylla ändamålet med 

studien ytterligare. Exempelvis med tydligare frågor som söker respondenternas uppfattningar om 

formativ bedömning med en tydligare koppling till matematik. Även om frågorna i intervjuguiden 

utformades i förhållande till matematik så kom delar av samtalet i större utsträckning att handla om 

bedömning samt formativ bedömning i allmänhet. Vilket gjorde att resultatet visar på en mer allmän 



15 

 

uppfattning om formativ bedömning. Om studien skulle göras om, hade ett lämpligt förfarande varit 

att testa intervjufrågorna innan datainsamlingen påbörjades för att avgöra hur uttömmande svar, som 

var möjligt att ge på de författade frågorna. Även fast resultatet har blivit mer allmänt om formativ 

bedömning har det relevans för matematik didaktik då formativ bedömning är en bedömningsform 

som kan genomförs i samtliga ämnen i undervisningen.  

Resultatdiskussion 

Formativ bedömning innebär 

Uttalandena (1–9) visar på skilda uppfattningar kring begreppet formativ bedömning. Uttalanden (7) 

nämner en uppfattning om att det finns svårighet i att förklara begreppet formativ bedömning. Slutsats 

som dras av det presenterade resultatet i förhållande till tidigare forskning är att det är svårt att ge en 

entydig och klar definition av begreppet formativ bedömning precis som Bennett (2011) menar. 

Uttalanden (1–4) visar på en gemensam uppfattning om att formativ bedömning innebär delaktighet i 

lärandet för eleverna av något slag, vilket Black och William (1998) framhåller som ett syfte. 

Skillnader går att utläsa där delaktighet ses som att göra eleverna delaktig i processen, eller att det är 

dialogen mellan eleverna. 

Uttalande (4) beskriver en undervisningsmetod som läraren upplever skapar delaktighet för elever. 

Undervisningsmetoden benämns som no hands up, där läraren ger ordet till en elev, ett elevpar eller 

grupp utan att handuppräckning förekommer. Undervisningsmetoden ger alla elever en möjlighet att 

komma till tals och en möjlighet för eleverna att delge tankar och strategier till varandra. Black och 

William (1998) nämner att dialogskapande i klassrummet är en metod för formativ bedömning, där 

dialogerna som skapas i klassrummet mellan lärare och eleverna ger läraren möjlighet att se elevernas 

kunskaper. Uttalande (4) upplever också att undervisningsmetoden bidrar till dialogskapande som ger 

alla elever en möjlighet att uttrycka sina idéer. Även Callingham (2008) förespråkar formativ 

bedömning i form av dialog. 

Uttalande (3 & 4) visar även en uppfattning om att formativ bedömning innebär synliggörande och 

kartläggning av elevernas kunskaper. Det går i linje med Skolverkets (2011b) beskrivning om syftet 

med bedömning. Det går att även härleda till Black och William (1998) som menar att lärarens 

undervisningsmetoder ska syfta till att framkalla lärande hos eleverna som sedan kan analyseras i 

relation till lärandemålen. 

Förutsättningar/förhållande för formativ bedömning 

Lärarna upplever att det finns vissa förutsättningar som behöver uppnås för att ett formativt 

förhållningssätt skall kunna tillämpas i undervisningen. En uppfattning är att gruppens storlek har 

betydelse för tillämpningen av formativ bedömning. I uttalande (11) beskrivs det att gruppens storlek 

blir avgörande för att lärare ska kunna stötta elever som behöver mer lotsning för att skapa goda 

mönster i de formativa arbetsmetoderna. Forskningen som nämnts i denna studie tar inte upp gruppens 

storlek i samband med formativ bedömning. Däremot visar denna studie att gruppens storlek har 

betydelse för undervisningen och en förutsättning för att ge eleverna goda mönster i det formativa 

förhållningssättet. Där det finns elever som behöver lotsning.  

Den fanns en överensstämmelse i uppfattningarna om att mognad och klassrumsklimat är en 

förutsättning för formativ bedömning i form av självvärdering och kamratbedömning. Uppfattningar 

skiljer sig åt om på vilket sätt det är en förutsättning för formativ bedömning. Uttalandena (18 & 19) 
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anser att eleverna helt enkelt inte är tillräckligt mogna i årskurs 1 för att genomföra självvärdering och 

kamratvärdering men att eleverna möjligen i årskurs 2 och 3 kan klara av det då de blivit äldre. 

Motsatsen till denna uppfattning finns också i resultatet, där en uppfattning är att eleverna redan tidigt 

är insiktsfulla och sanningsenliga i sina bedömningar av sig själva och sina klasskamrater vilket också 

går att utläsa i uttalandena (17, 20 & 21). Den senare uppfattningen går i linje med vad Black och 

William (1998) skriver där elevernas ålder inte är den avgörande faktorn utan att det i större 

utsträckning handlar om pedagogens tillvägagångssätt när självvärdering introduceras och genomförs. 

Tillvägagångssätt som gör eleverna väl medvetna om vilket mål deras lärande är tänkt att uppnå. 

Denna uppfattning om elevernas ålder som ett viktigt kriterium för om formativ bedömning kan 

genomföras behöver funderas över och där det finns tydliga motsättningar inom lärarnas 

uppfattningar. Uppfattningarna står emot varandra att eleverna är för unga i grundskolans yngre åldrar 

för att kunna genomföra moment som formativ bedömning innebär som självvärdering. Uttalande (20) 

visar på att det finns en uppfattning som har förändrats över tiden, där lärare först ansåg att eleverna 

var för unga men efterhand som de hittat rätt nivå för eleverna, ändrades uppfattningen om elevernas 

mognad som en förutsättning för formativ bedömning. Uppfattningarna återger olika kvaliteter som 

kan kopplas till vilka kunskaper, erfarenheter och även vilken syn pedagoger har på elever och elevers 

lärande.  

Vilket tillvägagångssätt lärarna har kan också relateras till uppfattningen om att lärares kunskaper är 

en förutsättning för formativ bedömning. Vilket Bennett (2011), Black och William (1998), Herman et 

al (2015) också anser. Vilka kunskaper lärare har kring bedömning och elevers lärande. I uttalande 

(21) där uppfattningen är att pedagogerna verkligen måste ha underbyggt hur eleverna ska arbeta med 

kamratbedömning för att eleverna ska vet hur de ska ge varandra återkoppling så att inte kränkningar 

förekommer. För att en pedagog ska kunna underbygga tillvägagångssättet vid formativ bedömning 

behöver läraren ha kunskaper om vad återkoppling innebär. Kunskaper om återkoppling, som i studien 

har beskrivits med hjälp av Hattie och Timperly (2007), kunskaper som ger läraren ett syfte med 

återkopplingen samt en medvetenhet om vilka effekter återkopplingen har för lärandet beroende på 

vilken nivå den är utformad på, till exempel process eller personnivå. Uttalande (22) visar också en 

uppfattning om lärares kunskaper som en förutsättning för formativ bedömning där det är steget 

mellan kunskap och praktik som kan vara problematiskt. Denna uppfattning styrks av både Bennett 

(2011) och Black och William (1998).  

Uttalandena (23–26) visar på en uppfattning om tid i förhållande till formativ bedömning. Bennett 

(2011) nämner tidsaspekt i förhållande till att lärare ska få tillräckligt med tid till att utveckla sina 

färdigheter och kunskaper inom formativ bedömning för att sedan kunna applicera den på sin 

undervisning. Black och William (1998) nämner tid i förhållande till att det krävs många 

undervisningstimmar till att genomföra och utveckla formativa undervisningsmetoder till en del av 

undervisningen. Uttalande (24) visar på en uppfattning om att tiden behövs för att det ska bli bra 

kvalitet och ett görande som inte bara sker. Uppfattningen i uttalande (23) är att det krävs tid för 

analys och reflektion för att den summativa bedömning ska kunna användas formativt i den vidare 

undervisningen, så som Skolverket (2011b) och Dixon och Worrell (2016) förespråkar. Förutom tid 

till reflektion krävs det även tid till att genomföra förändringar och anpassningar. 

Upplevda svårigheter med formativ bedömning 

I resultatet presenteras samtliga uttalande (10–26) under de två beskrivningskategorierna 

förutsättningar/förhållande för formativ bedömning samt upplevda svårigheter med formativ 

bedömning. Vilken kategori som uttalandena placeras i beror på ur vilken synvinkel variationerna 
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väljer att tolkas. När uttalandena ses som en svårighet handlar om den problematik som uppstår vid 

tillämpningen av formativ bedömning. Gruppens storlek i uttalande (11) kan ses som en svårighet ur 

hänsynen att det blir svårt att hålla en tillfredsställande kvalitet på de formativa 

undervisningsmetoderna om det inte finns möjlighet att stötta de elever som är i behov. Tidsaspekten 

som diskuteras i uttalande (23 & 24) är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna genomföra 

formativ bedömning samtidigt som det är en svårighet. Tidsaspekten tolkad som en svårighet blir 

snarare att det uppstår en tidsbrist för pedagogerna att genomföra det som dem önskar. Det blir en 

svårighet att använda sig av resultatet av den summativa bedömning om lärarna inte ges tid till att 

reflektera över den. Tiden uppträder även som ett hinder om det inte upplevs att det finns tid till att 

genomföra förändringarna och anpassningarna.  

Precis som lärares kunskaper om formativ bedömning och tolkning av begreppet är en svårighet när 

det kommer till att tillämpning och genomförande av formativ bedömning och synliggöra lärandet för 

eleverna. Uttalande (21) uttrycker att det kan bli ”livsfarligt” om lärare inte underbygger 

kamratbedömning och förevisar elever hur kamratbedömning ska gå till. Där behöver lärarna rätt 

kunskaper, vilket Bennett (2011) trycker på, att lärare behöver möjligheter till att utveckla sina 

kunskaper inom formativ bedömning och för det krävs det en tydlig definition av begreppet.  

Upplevda möjligheter med formativ bedömning  

Studien visade på olika uppfattningar om vilka möjligheter det finns med formativ bedömning. En 

uppfattning är att elevernas självmedvetenhet ökar. Uttalande (28–30) uppfattar att eleverna blir mer 

insiktsfulla och medvetna om sitt eget lärande genom formativa bedömningsprocesser. Något som 

Hattie och Timperley (2007) avser att återkoppling på metakognitiv nivå ska syfta till. Det finns 

variationer i uppfattningarna om elevernas självmedvetenhet och uttalande (29) visar på en uppfattning 

om att även eleverna i de yngre åldrarna har börjat reflektera och bli insiktsfulla om sitt eget lärande. 

Detta går i linje med Black och William (1998) som har resultat som visar på att självvärdering gett 

viss framgång redan från elever i fem års ålder. Uttalande (31 & 32) visar förutom, en uppfattning om 

att elevernas självmedvetenhet gynnas, att det även bidrar till att stärka elevers självförtroende, 

motivation och där elever vågar tro saker om sig själva. Uttalande (32) uppfattar att de positiva 

effekterna är betingat av att metoderna genomförs på ett bra sätt för eleverna. Vilket leder tillbaka till 

lärarnas kunskaper inom formativ bedömning som Herman et al (2015), Bennett (2011), Black och 

William (1998) tar upp. 

Utveckling av undervisning uppfattas som en möjlighet, där uppfattningarna i uttalandena (33–35) 

visar att resultaten från olika summativa bedömningar kan användas formativt genom att analysera 

resultaten och utveckla undervisningen efter elevernas kunnande. Skolverket (2011b) förespråkar att 

bedömningen även ska användas till att utvärdera och utveckla lärares undervisning. Uttalande (35) 

visar på en uppfattning som är samstämmig med Skolverket (2011b), Dixon och Worell (2016) samt 

Black och William (1998). En uppfattning om att summativa diagnoser eller prov kan vara ett verktyg 

för formativ bedömning i den mån att läraren tar tillvara på resultatet för att föra eleverna framåt i sitt 

lärande.  

Sista variationen i beskrivningskategorin är insikt i elevernas lärande. Uttalande (36) visar på att 

formativ bedömning bidrar till en möjlighet både för lärare och elever att få insikt i lärandet. Det kan 

liknas ett av Skolverkets (2011b) syften med bedömning, där bedömning ska bidra till att synliggöra 

lärandet för elever. Det går även i linje med vad Black och William (1998) menar att syftet med 

formativ bedömning är. Ett syfte om att läraren genom formativ bedömning ska synliggöra elevers 

tänkande och på så sätt ges läraren insikt i elevernas lärande.  
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Slutsats  

Denna studies resultat bekräftar att lärare till stor del uppfattar och benämner viktiga delar ur formativ 

bedömning så som tidigare forskare också gör. Innebörden av formativ bedömning som verksamma 

lärare upplever det, har visat på flera möjliga tolkningar, uppfattningar och tillvägagångssätt kring 

begreppet. Genom studien har det framkommit att det redan finns mycket kunskap om formativ 

bedömning hos verksamma lärare, vilket kan tolkas ur deras uppfattningar om begreppet. Ur dessa 

uppfattningar går det även att finna kvalitativa skillnader som ligger bakom uppfattningar som lärarna 

belyser. Uppfattningarna kan variera beroende på vilken syn på lärande som lärarna har. Det som 

lärare kan behöva är ytterligare kunskap för att kunna omsätta teori till praktik. Det krävs mer tid för 

verksamma pedagoger för att forma och utveckla formativ bedömning i undervisningen som håller 

god kvalitet. Det behövs även mer tid till efterarbetet i form av analys och reflektion. En ny insikt som 

resultatet visade, är gruppens storlek som en förutsättning för att kunna genomföra undervisning med 

formativ bedömning med yngre elever. En viktig upplevelse att ta till vara på om formativt 

förhållningssätt ska bli en naturlig del av undervisningen. Undervisande pedagoger behöver ges 

förutsättningar för att kunna införa och utveckla sina undervisningsmetoder inom formativ bedömning.  

Det kan innebära att erbjuda verksamma lärare fortbildning inom formativ bedömning eller andra 

aktiviteter som bidrar till att synliggöra hur formativ bedömning kan ta form i undervisningen. 

Förbättringar som ger pedagogerna rätt verktyg till att utveckla sina kunskaper kring begreppet och 

hur pedagogerna kan omsätta teorierna kring formativ bedömning till konkreta situationer i 

undervisningen som passar målgruppen. Detta även för att lärarstudenter under verksamhetsförlagda 

utbildningen och efter examen kan få förebilder och ett stöd i att omsätta teori till praktik inom 

formativ bedömning.  

Relevans för undervisning 

I skolans styrdokument går det utläsa att eleverna i undervisningen ska ges förutsättningar till 

utveckling av förmågan att genomföra bedömning av sina egna prestationer. ”Skolans mål är att varje 

elev […] utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningar” (Skolverket, 2011a s.18). Det innebär att 

eleverna måste göras delaktiga. Genom formativ bedömning kan undervisningen uppnå detta mål. 

Därför är studiens relevans för undervisning och bedömning i matematik hög. Studien har synliggjort 

lärares uppfattningar om innebörden av formativ bedömning och vilka svårigheter, möjligheter samt 

förutsättningar de upplever behövs för formativ bedömning. Resultatet visar på olika förbättringar som 

kan genomföras för att bidra till en möjlighet för formativ bedömning. 

Förslag på fortsatta studier 

Det skulle vara av intresse att studera självvärdering samt kamratvärdering ytterligare. Lärarna i 

studien nämnde självvärdering och kamratbedömning i relation till sina elever. Det fanns 

motsättningar i lärarnas uppfattningar om bedömningsmetoderna inom formativ bedömning. 

Motsättningar mellan att eleverna i de yngre åldrarna är mottagliga för självvärdering och att det ökar 

deras självmedvetenhet till att eleverna inte har kommit tillräckligt långt i sin utveckling, 

självmedvetenhet och mognad för att kunna utvärdera sig själva. Därför skulle det vara av intresse att 

ta del av en studie som undersöker elevers uppfattningar om självvärdering och kamratbedömning 
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eller andra undervisningsmetoder inom formativ bedömning framförallt bland elever i grundskolans 

yngre åldrar. 
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Bilagor  

Bilaga 1 - Informerat samtycke lärare  

Informerat samtycke 

Temat för studien är bedömning i matematikundervisningen, hur lärare arbetar med och uppfattar 

bedömning i matematik undervisningen. Studien kommer genomföras med intervjuer och i vissa fall 

med stöd av elevarbeten. Alla som deltar kommer att vara anonyma i rapporten av studien, skolans 

namn kommer inte att nämnas, och i övrigt kommer den vara skriven så att ingen individ ska gå att 

identifiera till namn, ålder eller arbetsplats. Alla som deltar är när som helst fria att avbryta sitt 

deltagande om de så skulle önska utan att det medföljer några negativa konsekvenser. Allt material 

kommer enbart att användas för denna studie och alla inspelningar och material kommer raderas efter 

studie är slutförd och godkänd.  

Om ni har frågor kan ni kontakta mig (mejladress) eller min handledare på Stockholms universitet, 

(mejladress). 

Jag har läst informationen ovan om Mona Helgessons examensarbete vid Stockholms universitet och 

samtycker till att mitt deltagande.  

 

Signatur: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Datum: 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Vilken är din bakgrund som lärare? Hur många år har du arbetat som lärare?  

- Vilken innebörd har formativ bedömning för dig? 

- Kan du beskriva vad bedömning i matematik är för dig? 

 

- Hur bedömer du elevernas kunskaper och förmågor i matematik? 

    (Formativ/summativ bedömning? Kamratbedömning, självvärdering?) 

- Vilka svårigheter upplever du i bedömning i förhållande till matematik? 

- Vilka möjligheter upplever du i bedömning i förhållande till matematik?   

- Anpassar du din undervisning till de bedömningar du gjort av eleverna?  

      - På vilket sätt? 

      - Varför inte? 

      -Individ , gruppen  

 

- Finns det någon bedömningsmetod som du skulle vilja börja med, utveckla eller omvärdera?  
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