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Sammanfattning 

Det senaste årtiondet har synen på bedömning bland de yngre åren i skolan förändrats. Från 

2008 ska lärarna skriva individuella utvecklingsplaner och lärarna ska även skriva skriftliga 

omdömen på sina elever vilket kräver att kunskaper om hur man bedömer eleverna ur ett mer 

individuellt perspektiv fordras av lärarna. Syftet med min undersökning är att jag vill ta reda på 

vilket synsätt som råder bland 6 grundskollärare i de yngre åren i skolan gällande den formativa 

bedömning genom deras utsagor. Stämmer uppfattningen överens med det som sker i 

klassrummet? Jag har använt mig av en metodtriangulering för att jämföra detta. I min 

undersökning har jag använt en kvalitativ metod i form av inkät till lärare och en kvantitativ 

metod i form av observationer av lärare som jag sedan jämfört. Resultatet av denna 

undersökning visar att lärarna har goda kunskaper i att påvisa en tydlig målbild för eleverna och 

att de visar detta för eleverna konsekvent. Däremot har lärarna mindre kunskaper om de olika 

feedback–formerna och vilka resultat de leder till i fråga om elevernas kunskapsutveckling. 

Resultatet visar att de som hade lång erfarenhet som lärare använde en tydligare målbild till 

eleverna och att dessa lärare gav en mer effektiv återkoppling till eleverna utifrån dessa mål. 

Nyckelord 

Formativ bedömning, bedömning för lärande, feedback, återkoppling 
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Förord 

När jag nu är på väg att slutföra mina studier under min VAL- projektutbildning för 

vidareutbildning av lärare, och skulle göra mitt ämnesval till ett självständigt arbete blev valet 

inte svårt. Under mina år som förskollärare har jag upplevt att strategier kring att utveckla varje 

individ utefter var denne ligger i sin utveckling, har i stor omfattning präglat de pedagogiska 

diskussioner jag haft tillsammans med mitt arbetslag. När jag nu också har gått kurser som lyft 

bedömning som redskap, har jag fått bekanta mig med ord som formativ och summativ 

bedömning. Dessa begrepp har för mig styrkts och fördjupats under min process i mitt 

självständiga arbete. I den bedömningslitteratur jag läst och i Lgr11 används begreppet formativ 

bedömning konsekvent. Med vad betyder detta begrepp? Och hur förtrogna är andra lärare i 

detta ämne?  Dessa frågor var de jag hade med mig under den här resans process från början till 

slut, det har skapat många pedagogiska samtal med lärare i min omgivning. Bland de yngre åren 

i skolan där jag är verksam upplever jag att det håller på att ske en förändring på synen kring 

bedömning, genom att individuella bedömningar ska skrivas om varje enskild elev. Min 

förhoppning är att lärare ska kunna ta del av min undersökning och använda den formativa 

bedömningen som ett underlag till pedagogiska diskussioner. I synnerhet i diskussioner som 

sker vid implementeringen av Lgr11 som är aktuellt just för tillfället.  
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Inledning 

Bakgrund 

 
 
I detta kapitel kommer de traditioner vi har haft och har i Sverige vad det gäller bedömning att 
åskådliggöras. Forsberg och Lindberg (2010) skriver i ”Svensk forskning om bedömning - en 
kartläggning” att det år 2008 var ca tre miljoner individer som var involverade i verksamhet 
som i huvudsak omfattade barn och ungdomar i förskola och skolverksamhet. Denna 
verksamhet bredrivs rent ekonomiskt av politiska medel och i förlängningen handlar det om 
att många gärna ser resultat i det som bekostas. Dessa medel kommer från oss alla som 
arbetar och betalar skatt. Föräldrar som har barn i den svenska skolan i dag, eller barn som är 
på väg in i skolans organisation vill utan tvivel få en skola där eleverna utvecklas som individer, 
får goda kunskaper och där de lär sig att ta ansvar för sitt lärande. Därav anser Forsberg och 
Lindberg (2010) att intresset för bedömning och betyg har ökat de senaste 20 åren.  
 
Redan på 1700- talet började man att använda sig av en form av bedömning. Vad är det som 
har utvecklas sedan bedömningar i lärandemiljöer började?  Forsberg och Lindberg (2010) 
menar att under 1700- talet lagstadgades de så kallade husförhören och de som ansvarade för 
undervisningen av barn och tjänstefolk var föräldrar och lärare. Prästen besökte folket en gång 
per år i ” Prästvisitationer ”för att kontrollera kunskaperna och resultaten. År 1842 överfördes 
utbildningen till skolan men kyrkan och familjens inflytande fanns kvar. Man koncentrerade 
kunskapen till läsning och muntlig redovisning och kyrkans förhörsmodell låg till grund för en 
bedömningsmodell, där man bedömde de svar som individen tillfrågades om. Det var ett 
färdigt frågeformulär som skulle besvaras. Under mitten av 1800-talet då läroboken gjorde sitt 
intåg ändrades bedömningen från den muntliga framställningen till en mer skriven 
textbedömning. Lektionerna var av sådan art att alla elever sysslade enskilt med samma 
uppgift. ”Det klassiska kommunikationsmönstret består här av att läraren frågar, eleven svarar 
och läraren värderar elevens svar, det vill säga exempel på rutinmässigt förekommande 
bedömningssituationer” och denna bedömningsmetod används i stor utsträckning än i dag 
(Forsberg och Lindberg, 2010:24). 
 
Törnvall (2001) beskriver förändringen av läroplanernas syn på bedömning och påtalar att det 
inte i någon av de äldre läroplanerna står hur lärare ska bedöma. I Lgr 62 talas det om 
utvärdering av den enskilda eleven som ska bedömas i relation inom elevgruppen. Lgr 69 
utrycker en mer subjektiv syn på bedömning av elevens prestationer och man bör komplettera 
bedömningen med andra utvärderingsätt ”Läraren måste vara på sin vakt mot en 
övervärdering av sådana resultat, som lättare än andra låter sig bedömas” (Törnvall, 2001:75).  
Under 1960-och 70-talet började forskare synliggöra den typ av bedömning som nu kallas 
formativ och summativ bedömning, genom att undervisningen förändras och strategier kring 
det skrivna språket utvecklas. Eleverna får bland annat mer skriftliga prov. I takt med det blir 
också bedömningarna av eleverna mer av skriftlig karaktär. Dessa prov påminner mycket om 
de så kallade prästvisitationerna, på det sättet att varje individ satt själv och besvarade en rad 
uppgifter utan att ta hjälp av någon annan. 
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I Lgr 80 minskar de summativa bedömningsmetoderna och istället riktas bedömning mer mot 
individen (Törnvall, 2001). 
 

Lundahl (2010) menar att i såväl samhället som i skolans värd ändras synen på lärandet och 

lärare som har varit kritiska till bedömning börjar förändra synen på bedömning och försöker 

att själva att skapa villkor för bedömning utefter egna värderingar Det som hänt sedan slutet 

av 1980-talet inte bara i Sverige utan också internationellt är att kunskapsbedömningar även 

fått en mycket tydligare funktion som utvärdering och uppföljning (Lundahl, 2010:299). 

 
I Lpo 94 står följande under ”Bedömning och betyg”: 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

 Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

 Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 
Läraren skall 

 Genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

 Utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling 

 Muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn 

 Vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper 
(Lgr 94, 1994:8). 

Lgr 11 lyfter bedömningen på detta sätt: 

 

Skolans mål är att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

 utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedöm-
ning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

Läraren ska 

 genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas 
kunskapsmässiga och sociala utveckling, 

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

 med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om 
studieresultat och utvecklingsbehov, och 

 vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i för-
hållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper (Lgr 11, 2011:18). 
 
 

Nutidens skrifter om bedömning betonar den formativa bedömningen som en del av elevens 

kunskapsutveckling, samt att den formativa bedömningen ska ligga till grund för individuella 

utvecklingsplaner, individuella omdömen och utvecklingssamtal. Lindberg och Lindström 

(2010) menar att elever i dagens skola behöver annorlunda kunskaper och att lärare i dagens 
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skola då behöver hitta nya former för att bedöma eleverna. En elev behöver kunna kritiskt 

granska, kunna vara kreativ och ha kommunikativ förmåga. Då skolans syn på lärande har 

förändrats med tiden har också förändringen av bedömning fått fler dimensioner. Astrid 

Pettersson (2010) nämner i sin artikel att den svenska skolan har gått från att vara en skola 

med mättraditioner i form av mätbara metoder till att bli en skola med bedömningstraditioner. 

Hon lyfter också frågan om vad som ska bedömas och menar att bedömningen påverkas av det 

lärare anser om kunskap och lärande. Under 2000 talet då IKT1 användandet ökat har också en 

rad olika bedömningsmatriser uppstått. Att eleverna själva ska vara med och påverka sitt 

lärande och använda mer reflekterande arbetsätt ökar (Pettersson, 2010). 
 

Sammanfattning av bedömning förr och nu 

I samtliga läroplaner står det överraskande lite om hur lärare ska bedöma sina elever. 

Bedömningen har gått från att vara en situation där prästen eller förälder gjorde en direkt 

bedömning utifrån ett muntligt provtillfälle vid de så kallade prästvisitationerna under 1700-

talet. Summativa prov som genomfördes som skriftliga prov och uppkom i samband med att 

skriftspråket utvecklades mer och mer . Dagens skola har fortfarande lektioner där elever sitter 

och jobbar med samma uppgifter, med summativa prov utan att samspela med andra elever 

och utan att interaktion sker. Läroplanen riktas mer och mer mot att bedöma eleverna och att 

lärarna måste finna andra vägar att skatta eleverna på, men det finns inte någonstans 

beskrivet hur bedömningarna bör gå till. Redan under 70-talet började forskare framlägga 

bevis för de formativa bedömningarnas vinster, men processen att nå fram till lärarna har varit 

utdragen. Det läroplanen vill i dag är att lärarna utifrån de individuella utvecklingsplanerna ska 

ge eleverna bedömningar som leder till att eleverna ska ha en entreprenörs förhållningsätt. 

Eleverna ska ha färdigheter att kunna kritiskt granska, vara kreativa och ha en god 

kommunikativ förmåga. Detta sätter stor press på att lärare måste ha goda kunskaper i vilka 

målen är och strategier för att nå dem.   

  

 

 

                                                      

1 IKT=Internet och Kommunikation i Skolan 
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Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sex grundskollärare i årskurs 1-3 nyttjar den 

formativa bedömningen i klassrummet. Syftet är även att göra en jämförelse mellan lärarnas 

uppfattningar om vad formativa bedömningar är och hur de använder sig av dem i klassrummet. 

 

 Hur ser lärarna på formativ bedömning? 

 

 Hur använder lärarna det formativa bedömningen i sin undervisning? 

 

 Finns det specifika situationer som skapar svårigheter eller möjligheter till den formativa 

bedömningen i lärarnas vardag?  

Teoretisk grund 

Sociokulturell teori 

Jag har valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet på lärande där Lev Vygotskij (1896-
1934) var den första forskaren som påvisade att individer lär i samspelet med varandra. 
Vygotskijs syn på lärande är att i människors sociala aktiviteter, med hjälp av rätt verktyg, och i 
en specifik situation, där aktiviteten är av sådan art att människan blir kreativ i sin aktivitet, där 
skapar människan utveckling (Strandberg 2006). Överför vi Vygoskijs syn på lärande till en elev 
av idag ligger väsentligheten i vad eleverna gör i skolan, inte vad som finns i deras tanke, som 
avgör utveckling. Vygotskij fäster uppmärksamheten på interaktionen med andra människor, 
det vill säga att eleverna lär först tillsammans med andra för att sedan kunna göra själv. Han 
menar att lärare ska lägga stor vikt vid vilka redskap och verktyg som eleven behöver ha i sin 
utveckling. Vygotskij anser att utvecklingen sker i två nivåer, först som en social utveckling och 
sedan som en individuell utveckling. Först i samspel med andra människor och sedan utifrån 
sina egna möjligheter. Ska en elev utvecklas utifrån sina förutsättningar och ur ett formativt 
bedömningsätt måste eleven få möjlighet till att skapa interaktion mellan sig och sina 
klasskamrater. Detta samspel måste läraren skapa via genomtänkta aktivteter, där målet är 
tydligt och förväntan över uppgiften lyfts fram (Strandberg, 2006). Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är kommunikativa processer det mest centrala, för det är genom att kommunicera 
med andra som man själv blir delaktig (Säljö, 2000). Vygotskij åsyftade också att det var av stor 
vikt att eleven befinner sig i rätt miljö och rätt situation för utvecklingen, och att människor 
inte bara kan använda sig av färdigheter vid rätt tidpunkt, människan kan alltid förändra och 
skapa nya möjligheter till lärande (Strandberg, 2006). Beroende av lärarens tydlighet mot 
målbilden och återkopplingen till denna, skapas olika möjligheter till utveckling för eleven.  
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas förutsättningen till utveckling beroende på hur 
lärare utformar sina metoder för eleverna. Eleverna kan inte ses skilda från sin omgivning utan 
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anpassar sig till den kultur som de vistas i. Den utan tvekan viktigaste faktorn för utveckling är 
att tillgången till andra människor finns. ”Tillgång till andra människor är det nav som all 
utveckling snurrar kring” (Strandberg 2006:27).  Vygotskij upptäckte att elever har en zon som 
han kallade den ”självständiga kompetensen”, där eleven i ett specifikt ämne hade tillräckliga 
kunskaper för att arbeta självständigt, en bas. Eleven utmanas med en svårare uppgift och 
klarar även denna med stöd av en vuxen eller en annan elev. Denna zon kallade Vygoskij för 

den ”proximala utvecklingszonen”( Partanen, 2009).  
 

Eleven lär känna sig själv och sin omvärld 

Även Jerome Bruner (1996) menar att lärare måste skapa förutsättningar för eleverna i skolan. 

Han benämner fyra olika teman som bör genomsyra lärarnas syn på lärande. Det är reflektion, 

handlingsförmåga, samarbete och kultur. Reflektion är att ”tänka över det egna tänkandet” 

(Bruner, 1996:111). Aktiviteten riktar motivationen mot att lösa problem och vara målinriktat, 

och i samarbete med andra människor ta del och delge lösningar. Eleven lär känna sig själv och 

sin omvärld genom att samarbeta med andra. När Bruner beskriver hur kultur påverkar 

elevernas inlärning menar han att runt omkring eleverna finns olika kulturer att förhålla sig till. 

”Kulturen är en verktygslåda med tekniker och procedurer för att förstå och hantera världen” 

(Bruner, 1996:122). Kan lärarna skapa dessa förutsättningar skapas det också goda utvecklings 

möjligheter för eleverna. Ur ett formativt förhållningsätt krävs det att eleven ges tid för 

reflektion över sitt arbete och sin kunskap, och då måste läraren vara med och ge en sådan 

tydlig återkoppling till mål och kunskapsläget så att eleven kan utföra denna reflektion. När 

eleven har utfört denna reflektion bör läraren i samtal med eleven lyfta fram lämpliga åtgärder 

och metoder för elevens vidare utveckling.  När eleven har vetskap om var denna befinner sig i 

förhållande till målet, och har goda kunskaper om hur målet ska nås, kan det skapas 

möjligheter för samspel med andra elever, till exempel om vilka sätt man kan nå ett mål på. I 

ett sociokulturellt sammanhang blir det ett samspel mellan elever som skapar situationer där 

elever ger feedback till varandra. Har man nått dit som lärare har man skapat en kultur i 

klassrummet som bygger på den formativa bedömningen ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 Tidigare forskning  

 
I följande avsnitt redogörs för delar av den forskning som visar på hur bedömning främjar 
elevers delaktighet och ansvar för det egna lärandet. Jag har använt mig av sökorden formativ 
bedömning, forskning och bedömning feedback och återkoppling.  
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Formativa bedömningsvinster 

 

Formativ bedömning som fenomen lyfts fram i nästan alla skrifter där bedömning av och för 
elever nämns. Det har påvisats i Black och Williams forskning som presenterades 1998 

”Assessment and Classroom Learning” (1998b) att där bedömning av formativ karaktär, det vill 
säga där interaktionen mellan lärare och elev var det som var underlaget för elevens utveckling 
av sitt lärande. Där läraren upplyste om kunskaper eleven hade i ett ämne och hur sedan 
eleven därefter skulle kunna utveckla sin kunskap ytterligare, där skedde den största 
kunskapsutvecklingen. Black & Williams kartlade böcker, tidskrifter, recensioner av forskning 
160 tidskrifter ca 580 artiklar och 250 olika källor för att få svar på frågorna:  

 

 Finns det bevis på att om man förbättrar den formativa bedömningen höjs 
standarden? 

 Finns det möjligheter och utrymme att förändra? 

 Finns det möjligheter att förbättra den formativa bedömningen?  

 

 Black och Williams (2001) liknar systemutvecklingen för en lärares utveckling med 
komplicerade komponenter där arbetet med klassrummets systemutveckling är som en svart 
låda, black box. Från denna låda finns ingångar där lärarens många krav matas in Läraren 
måste ha lärdom om varje elev och se vilka kunskaper varje individ besitter och utgå från det. 
Det kan vara föräldrakontakt, betyg, ledningens krav. Ingångarna ökar med antalet nya krav. 
Men hur ofta ser man vad som händer inuti denna svarta låda? När ett nytt uppdrag ges till 
lärarna brukar det ofta svaras ”det är upp till läraren” hur det ska genomföras. De måste göra 
arbetet på insidan bättre. Nya uppdrag måste rektorerna ge tid för implementering innan det 
brukas i undervisningen.   På uppdrag av Vetenskapsrådet har Forsberg och Lindberg (2010)  
genomfört forskning om bedömning i skolan. De ser i studierna att bedömningen pekar åt olika 
håll.  
 

Studier som fokuserar IUP, utvecklingssamtal och åtgärdsprogram visar att lärarna glider 

mellan bedömning av kunskaper och elevernas beteende, att bedömningarna formuleras 

relativt olika om de avser pojkar eller flickor och att det är förhållandevis vanligt att 

åtgärdsprogram inte ger önskad effekt. Kort sagt, skolan misslyckas med att ge det extra stöd 

som behövs för de elever som behöver det. Andra redskap, t.ex. portfolio, självbedömning och 

formativ bedömning förefaller däremot ge mer positiva resultat (Forsberg och Lindberg 

2010:100–01). 

   

Holmgren (2010) talar om att många lärare själva har sett dessa resultat och sökt egna 
metoder till att bedöma sina elever men det har då varit läraren som testat sig fram till 
metoder som fungerar. Holmgrens utgångspunkt är att bedömning är ett starkt redskap som 
ger goda resultat i elevernas kunskapsutveckling och nämner Black och Williams forskning 
”Assessment and Classroom Learning” (1998b) som referenser. Han belyser att bedömning för 
lärande eller formativ bedömning har ett framåtsyftande perspektiv. Holmgen har deltagit i ett 
projekt i Borås som under läsåret 08/09 utvecklade bedömning för lärande. Det är fyra 
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gymnasieskolor där lärarna var femte vecka träffades i grupper för att reflektera om strategier 
kring formativ bedömning som de valt att arbeta med.  Holmgren nämner också Sadler(1989) 
som visar på tre grundpelare för vad forskningen påvisar utveckling av en elevs kunskaper så 
krävs följande: 
 

 Vad målet för arbetet är 

 Var eleven ligger i förhållande till målet 

 På vilket sätt eleven ska kunna nå målet 
 

Black och Wiliams (2002)) talar om om en lärargrupp i England som undersökte om det är 
praktiskt genomförbart att förändra arbetssättet och att i större utsträckning använda sig av 
formativ bedömning. De fick utbildning i självbedömning och använde sedan detta varje dag i 
klassrummet. Denna grupp samarbetade med en annan lärargrupp som var villiga att lägga 
extra tid och jobb på att undersökte hur man kan förändra arbetssättet och undersökningens 
första resultat tog mer än två år att få fram och det visade sig att nästan alla deltagande lärare 
kunde se goda effekter av det förändrade arbetssättet. De menar att den formativa 
bedömningen har funktioner som är specifika både för varje ämne och för olika åldersgrupper.  

 Feedback i rätt ögonblick 

Hattie och Timperley (2007) menar i sin forskning att den formativa bedömningen i rätt 
sammanhang är oerhört kraftfull och bör användas med stor skicklighet av lärare. De menar 
att man måste ha goda kunskaper i hur man utvecklar klassrumsklimat och förmågan att ge 
feedback i rätt ögonblick och i rätt riktning. De menar att klassrumsmiljöns klimat måste vara 
öppet så att det möjliggör att lära av sina misstag. I deras forskning har man ställt frågan hur 
effektiv feedback är och genom metaanalyser av 196 studier var resultatet att effekten av 
feedback är mycket stor. 
 
De har i sin forskning föreslagit en modell som visar på att det finns fyra olika sorters nivåer på 
feedback som har olika typer av effekt. Från skolverkets översikt om formativ bedömning från 
2010 har de översatt dessa fyra typer och benämner dem som ”Uppgiftsrelaterad, 
processrelaterad, metakognitiv och personlig återkoppling” (skolverket, 2010:4). Hattie och 
Timperley (2007) beskriver dem som fyra sätt att ge feedback, och att dessa påverkar varandra 
och elevers maximala möjlighet till utveckling. De talar också om att det ibland måste få ske 
undervisning utan feedback då det finns stunder då ny kunskap måste grundläggas innan man 
kan bygga vidare.   

 

 Formativ eller summativ? 

Giota har i sin artikel från ”Pedagogisk forskning i Sverige” (2006) uppmärksammat svårigheter 
med bedömning.  Hon vill med sin artikel varna för det som kan gå fel och vilka konsekvenser 
det kan få när det gäller undervisning och bedömning. Hon menar att synen på bedömning och 
de metoder som används i skolan i dag kan skapa konkurrans och stress och lyfter fram att 
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summativa och formativa bedömningar behöver komplettera varandra. Giota beskriver också 
vikten i att läraren måste ha kunskaper i det som ska bedömas och att skolan behöver utveckla 
modeller som lyfter fram elevernas prestationer vilka ska ligga till grund för lärarnas 
bedömningar.  

 Sammanfattning av tidigare forskning 

Att den formativa bedömningen bör uppfattas som en viktig del i utvecklandet av lärares 
arbetsätt är något som forskningen visar tydligt. Forskningen säger att det är mycket tydligt att 
lärare måste arbeta mer formativt och målinriktat med sina elever, och att läraren ska rikta sin 
feedback till målet och ge strategier för att nå målet, istället för att rikta det till ett ”utfört 
arbete”. Men vart påvisas dessa resultat för lärarna och hur utbildas lärarna till att jobba mer 
formativt?  Att ge lärare möjligheter att få diskutera i grupper under återkommande sittningar 
har gett positiva resultat. Det behöver förmedlas till rektorer.  Det finns faktorer som kan visa 
att det finns en konflikt i användandet av formativ bedömning. Till exempel huruvida man ska 
använda summativa och formativa bedömningar. Där har en del forskare nu kommit fram till 
att en kombination av dessa två är det absolut maximala. Man använder det summativa 
proven formativt, genom att exempelvis låta eleverna göra ett prov och sedan arbeta med en 
kamrat om en av frågorna de haft svårigheter med. Forskningen belyser också vikten av att 
veta var varje elev befinner sig för att kunna ge rätt feedback. Då forskningen talar om att det 
ska vara ett öppet klimat i klassrummet där eleverna tillåts att göra fel, kan det låta enkelt, 
men med de elever som finns i skolan idag är det inte en helt enkel uppgift. Trots att barn 
befinner sig i grupper redan som små barn så fostras de in i en individuell värd där ”jaget” och 
”lusten” spelar en stor roll. Att sammanfoga både ”jaget” och ”gruppen” kan ibland tendera till 
att bli en allt för mäktig uppgift för en ensam lärare. Utifrån detta perspektiv behöver också 
skolledare och politiker ta del av vad forskning säger och vad som krävs, för det kommer 
förmodligen att krävas en större organisationsförändring i skolan.  

 Förtydligande av begrepp 

För att öka förståelsen för begreppens betydelse har jag här beskrivit de begrepp som 
genomsyrar hela uppsatsen. Det är dessa begrepp jag använt som grund i mina tydningar i 
resultat kapitlet. 

 Bedömning 

Bedömning är en värdering på någonting . I skolan använder man bedömning för att påvisa en 
prestation av något slag. Bedömning förknippas vanligtvis också med undervisning. I skolan 
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sker olika typer av bedömning till exempel bedömning av kunskap och bedömning av 
beteenden (Pettersson, 2010). 
 

 Formativ och summativ bedömning 

Formativ bedömnings viktigaste syfte är att stödja och utveckla elevers lärande. En bedömning 
blir formativ när information utvecklas utifrån ett givet mål. För att en bedömning ska vara 
lärande måste det vara ett tydligt mål att sträva mot. Formativ bedömning är ett sätt att vara 
mot eleverna som handlar om att forma elevens utveckling. Formativ bedömning kan också 
benämnas som lärande bedömning (Jönsson, 2010). För att det ska kallas formativt måste 
någon form av gensvar ges till eleven, så kallad feedback. Formativ bedömning är en process 
där läraren först gör bedömning utifrån ett givet mål som i sin tur leder till att läraren formar 
sin undervisning utifrån resultat och mål (Pettersson 2010). 
 

 In this paper, the term „assessment‟ refers to all those activities undertaken by teachers, and 

by their students in assessing themselves, which provide information to be used as feedback to 

modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Such assessment 

becomes „formative assessment‟ when the evidence is actually used to adapt the teaching work 

to meet the needs ( Black och Wiliams, 2002:2). 

  

Enligt Jönsson (2010) är Summativ bedömning när färdigheter visas genom ett prov på något 
sätt. Det kan vara som avslut på ett temaarbete för att påvisa elevens kunskaper i just det 
specifika området. Man undersöker hur långt eleven har kommit men man ger ingen 
återkoppling till vad eleven bör göra för att gå vidare eller bli bättre. De nationella prov 
skolorna arbetar med är ett exempel på summativ bedömning. Summativ bedömning påvisar 
oftast frågorna vad och vart men talar inte om vad som krävs för att utvecklas vidare. 

 Feedback 

Feedback är den metod som man använder i det formativa bedömandet och har man ingen 
feedback eller återkoppling som man också kallar det finns där ingen formativ bedömning. 
Feedback för lärande är det som bygger upp den formativa bedömningen och kan ge 
återkopplig på det som gjorts på något summativt. Feedback är ett redskap för läraren att 
använda till att få eleven förtrogen med målet och vad eller vilka strategier eleven behöver ha 
för att gå vidare i sin utveckling. Feedback kan vid rätt tillfälle och med rätt ord vara oerhört 
kraftfull och ge mycket bra resultat. Men det kräver att läraren är kunnig i sitt ämne och de 
mål eleven jobbar mot och använder rätt sorts feedback. Med fel sorts feedback eller vid fel 
tillfälle kan också feedback vara ödesdigert och kan göra mer skada än nytta. Feedbacks syfte 
är att flytta elevens fokus från uppgiften till strategier för att lösa en uppgift eller värdera sitt 
arbete utifrån målen. För att feedback ska ge maximalt med resultat måste läraren/ eleven 
svara på tre viktiga frågor: 
  

 Vart ska eleven, vad är målet?  
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 Hur ligger eleven till i förhållande till målet? 

 Vilka strategier behöver eleven för att göra framsteg? 
( Hattie och Timperley, 2007)  
 

Modellen nedan grundar sig i Hattie och Timperleys (2007) forskning och är den modell som 
jag använde som ansats i mina observationer. Det finns fyra olika typer av feedback. 
 
 
Uppgiftsrelaterad feedback: 

 
Enligt Hattie och Timperley (2007) är den uppgiftsrelaterade feedbacken den vanligaste 
återkopplingen och den bygger på hur bra en uppgift är gjord, det kan handla om rätt eller fel 
svar i en uppgift. Den kan också benämnas som den korrigerade feedbacken. Lärare blandar 
ofta denna feedback med beröm. Exempel kan låta ” nu skrev du helt rätt!” ”Du har missat två 
bokstäver där”. För mycket av denna feedback kan göra att eleven fokuserar mer på 
prestationen än på strategier att använda för måluppfyllelsen. Lärare måste bli medveten om 
att hitta strategier som inte handlar om den aktuella uppgiften utan strategier som eleven kan 
använda till olika uppgifter. 
 
Processrelaterad feedback: 
 
I den processrelaterade feedbacken ger läraren eleven strategier för att gå vidare i sitt arbete, 
exempelvis på följande sätt: ”För att du ska kunna kalla detta en mening behöver du skriva 
minst tre ord och nu har du bara skrivit två ord”,” Vad behöver du göra nu?”. Denna feedback 
blir som mest effektiv om läraren påtalar strategier som utvecklar elevens metoder och dessa 
ska kunna användas i olika sammanhang. De lärare som använde denna feedback mycket gav 
eleverna en tydlig målbild av en aktivitet i Hattie och Timperleys (2007) forskning. 
 
 
Metakognitiv feedback: 

Den metakognitva feedbacken belyser att eleven ska ges strategier till att kunna bedöma sig 
själv och sin kunskap, att eleven ska kunna uppnå personliga mål och att ha självdisciplin och 
självkontroll över sitt lärande.  Denna återkoppling lägger också vikten vid att eleven själv veta 
när han eller hon ska söka upp och få feedback från andra. Följande feedback påpekar även att 
eleven behöver tränas i ett eget ansvar över sitt lärande och tränas i att se vad han/hon 
behöver. Eleven strävar mot att kunna ge och ta feedback av och till andra elever och inte bara 
riktad mot lärare- elev. 

 
Personlig feedback: 

Den personliga feedbacken ger återkoppling till eleven som person och är inte relaterad till 
målen. Den kan inte svara upp mot de tre frågeställningar som används. Det vanligaste är 
”direkt beröm” där läraren inte knyter an till målen eller till den pågående uppgiften. Denna 
feedback kan vara positiv om den leder till att förändra ett negativt beteende. Det har visat sig 
att även denna sätter igång processer men ökar inte lärandet. Den används ofta av lärare men 
ger inga givande resultat enligt (Hattie och Timperley, 2007). 

Hattie och Timperley (2007) betonar vikten att ge rätt feedback vid rätt tillfälle och att det är 
viktigt att det blir rätt för både mottagare och att det är rätt givare. 
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If feedback is directed at the right level, it can assist students to comprehend, engage, or 

develop effective strategies to process the information intended to be learned. To be effective, 

feedback needs to be clear, purposeful, meaningful, and compatible with students' prior 

knowledge and to provide logical connections! (Hattie och Timperley 2007:104) 

 Metod 

I detta avsnitt pressenteras mitt tillvägagångssätt, samt vilka metoder jag valt att använda. Jag 

har valt att använda mig av en metodtriangulering som enligt Sjöberg och Wästerfors (2008)  

är att man använder olika typer av metoder för att göra en undersökning. Jag har valt att 

använda en kvalitativ metod med inkäter2 (Oxenswärdh 2011) och en kvantitativ metod i form 

av observationer. Jag vill i inkäterna få information om, och försöka förstå på vilket sätt lärare 

resonerar i frågan om formativ bedömning. Vidare har jag kompletterat studien med 

klassrumsobservationer, för att granska om lärarnas syn på den formativa bedömningen 

stämmer överens med hur denne agerar i klassrummet vid ett tillfälle. Som förberedelse inför 

dessa två datainsamlingsmetoder har jag läst litteratur om formativ bedömning i form av 

böcker, artiklar och forskning så att jag skulle förmå mig att skriva relevanta frågeställningar 

kring formativ bedömning att skicka till respondenterna. Jag har också tagit del av litteratur 

kring observationer så att den mest användbara observationsmetoden används för mitt syfte. 

 Inkät och observation 

I min undersökning har jag använt mig av en relativt ny metod vilken kallas för inkät3. Inkäten 

är e-post grundad, och är en korsning mellan en enkät och en intervju. Inkäten är riktad till en 

viss målgrupp. Respondenterna fick denna inkät med öppna frågeställningar skickad via e-post. 

Alla deltagare får samma frågor och forskaren kan välja att återkomma till alla eller endast 

någon av respondenterna för följdfrågor och för att fördjupa det undersökande ämnet 

(Oxenswärdh 2011). I denna undersökning analyserar jag inkäten som en textbearbetning ur 

en kvalitativ synvinkel. Svensson och Starrin(1996)  beskriver den kvalitativa intervjumetoden 

som att man vill ta reda på händelser eller egenskaper som formuleras som frågor. ”Syftet är 

att undersöka hur dessa företeelser, egenskaper eller innebörder fördelar sig i en population 

och/eller hur dessa samvarierar med andra företeelser, egenskaper eller innebörder.” 

                                                      

2 Inkät är en hybrid mellan en intervju och en enkät som är baserad på att användas som en e-

tjänst. Inkäten  som har öppna frågor skickas via e-post till respondenter ,besvaras och  skickas 

tillbaka till forskaren som sedan har möjlighet att återkomma till respondenterna med följdfrågor 

(Oxensvärdh 2011) 

3 Bilaga 2 inkätfrågor 
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(Svensson och Starrin 1996:55). I inkäten har jag utgått från öppna frågeställningar så dessa i 

minsta möjliga mån styr påverkan av respondenternas svar (Svensson och Starrin 1996). 

Fördelen med en enkät eller en inkät är att respondenten inte är bunden till tid eller plats och 

kan i lugn och ro reflektera över frågorna, och även återkomma till dem vid mer än ett tillfälle. 

Jag som forskare har även möjlighet att återkomma till respondenten för vidare frågor. En 

nackdel med att använda denna metod kan vara att frågorna blir för öppna och det kan skapa 

problem i analysen av materialet, då det kan visa sig att alla respondenter svarade för otydligt 

eller för allmänt på frågorna. Det kan också vara så att respondenterna svarade vad de tror att 

jag vill veta.( Svensson och Starrin, 1996) 

 

Jag har vidare valt att utgå från en strukturerad observation som avser att undersöka vilken 

bedömning läraren använder i sin undervisning utifrån ett observationsschema.  Björndal 

(2005) beskriver denna typ av observation som ”observation av första ordningen” (Björndal 

2005:26). Med det menar Björndal att den som observerar endast har detta som sin primära 

uppgift, han eller hon deltar inte aktivt i det som sker i klassrummet utan är iakttagare. 

Björndal (2005)  anser att denna metod är säkrare då den som observerar endast har 

observation som sin uppgift och därmed inte lägger fokus på andra sysslor under tiden. 

Svårigheter med att använda observationer som metod kan vara att man gärna kan övertolka 

det man observerar (Björndal, 2005). Patel och Davidson (1991,2003) menar att det 

strukturerade observationsschemat kräver en förberedd syn på vad som ska observeras.  Det 

kan också vara så att de lärare som observeras inte använder sitt vanliga beteende, utan 

tillrättalägger i tron om att observatören har en viss förväntan. Vid observationstillfällena har 

jag utgått från ett strukturerat observationsschema för att kunna jämföra data mellan 

klassrumsobservationerna. Jag har utifrån fyra variabler, uppgiftsrelaterad, processrelaterad, 

metakognitiv samt personlig feedback observerat hur lärarna ger återkoppling till sina elever. 

Se observations schema4. Jag har även observerat hur tydliga lärarna är när de tydliggör målen 

för aktiviteter de arbetar med, och hur läraren formar undervisningen. 

 

Urval och avgränsning 

 

Jag har valt att använda inkäter och observera 6 klasslärare på två skolor, två av varje årskurs 

1- 3, för att få spridning i elevernas åldrar och lärarnas antal år som verksamma lärare. Jag har  

valt att utföra inkäter och observationer i årskurserna 1-3 då min examensprofil ligger mot de 

yngre åren i skolan och således ger mig mer kunskaper om dessa åldrar. Detta urval har jag valt 

för att få så stor variabel som möjligt, då jag tror att det kan påverka hur lärarna använder den 

formativa bedömningen.  Skolorna jag valt ligger i den kommun jag själv är verksam inom och  

detta underlättar även när man ska ta sig mellan skolorna vi observationstillfällena. Att detta 

är en tidsbegränsad studie på 10 veckor avgjorde också antalet lärare och vart dessa är 

verksamma.  Skolorna är likvärdiga varandra i både organisation och antalet elever,  båda är f-

                                                      

4 Bilaga 3:Observations schema  
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5 skolor med 3 paralleller i varje år. De har båda samma rektor men olika biträdande rektorer. 

På grund av personliga orsaker avsade en lärare sig sina åtaganden under min undersökning. 

Enligt de etiska principerna för forskning har alla denna möjlighet när som helst under 

undersökningstiden. Detta bortfall var långt in på processtiden och då blev tiden för knapp för 

att hitta en ersättare. Därav är det nu fem lärare som deltar. 

Genomförande av inkät och observationer 

 

Lärarna kontaktades genom att jag sökte upp dem och gav dem en förfrågan om deltagande i 
min undersökning. Jag beskrev mitt mål och syfte. Vi bokade vid den tidpunkten in tillfälle för 
observation. Inkäten skickades sedan via e-post till alla deltagare med medföljande missibrev. 
Respondenterna skickade sina inkätsvar via e-post och någon skickade via internposten. 
Tillfällena för observationerna var en lektion á 40 min.  Jag försökte boka in en observationstid 
då man i klasserna arbetade med ämnet svenska, så att det skulle bli en så jämlik 
observationssituation som möjligt. Under observationstillfället satt jag mitt i rummet på en 
plats anvisad av läraren. Detta gav mig en god förutsättning att på bästa sätt avlyssna det som 
läraren samtalade med sina elever om, då denna observation bygger på att man ser och 
framförallt hör det läraren samtalar med sina elever om.  

Etiska principer 

Lärarna har i samband med inbokning av observationer frivilligt valt att delta i denna 
undersökning och har också delgivits vad undersökningens syfte är. I samband med utskicket 
av inkäten fick respondenterna ett missibrev med information och beskrivning av 
undersökningen och ett tydliggörande att detta är ett frivilligt deltagande enligt 
vetenskapsrådets etiska principer.  Lärarna kan när som helst under undersökningstiden välja 
att avstå sitt deltagande. Lärarna har också frivilligt deltagit i denna undersökning och all 
information är konfidentiell, det vill säga jag vet vem som lämnat in inkätsvaren men det är 
bara jag som har tillgång till denna information och använder inga namn i min undersökning. 

Databearbetning av inkät och observationer 

 

I databearbetningen av inkäten har jag sammanställt vad lärarna lägger in i begreppet formativ 
bedömning och vilka fördelar, nackdelar och svårigheter de anser att formativ bedömning 
skapar. Jag har använt mig av citat från respondenterna och i dessa försöka hitta mönster. Ur 
dessa svar har jag sedan lyft fram den feedback som jag tolkar att lärarna använder i sin 
undervisning. Denna tolkning jämför jag med vad som framkom under observationstillfället 
och återkopplar detta sedan till tidigare forskning om formativ bedömning. Jag har tillfrågat 
respondenterna om de anser att de använder formativ bedömning och vilka metoder de i så 
fall använder. Feedback är den metod som ligger till grund för ett formativt arbetsätt och för 
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att öppna frågeställningen så mycket som möjligt finns inte direkta frågor om feedback i 
inkäten. Inför varje stycke redovisar jag till att börja med vad respondenterna skrev i inkäten 
för att sedan återkoppla till de observationer jag genomförde. Dessa observationer har jag 
redovisat i tabellform och i stapeldiagram (Patel och Davidson, 1991,2003). Stapeldiagrammet 
visar y- axeln antalet möjliga utfall, x-axeln antalet faktiska utfall. En tabell visar en 
sammanställning av alla lärares utfall och därefter har jag en stapel för varje feedback. Jag 
konstaterar också ett centralmått inom varje kategori som avser att konstatera var i tabellen 
som värdet har sin tyngdpunkt. Sedan finns också ett medeltal som är uträknat för att jämföra 
varje enskilt tal. Intresset ligger i att jämföra enskild lärares antal feedback till centralmått och 
medeltal (Patel och Davidsson, 1991,2003). 
   

 Presentation av resultatet och deltagande lärare  

Resultatdelen är indelad i sex kapitel som vart och ett påvisar vad lärarna anser om de olika 
begreppen formativ bedömning, uppgiftsrelaterad feedback, processrelaterad feedback, 
metakognitiv feedback och personlig feedback och till sist vad lärarna anser om 
fördelar/nackdelar/svårigheter. 
I varje kapitel har jag valt att sammanställa och belysa följande:   

 

 respondenternas svar 

 vad observationerna sa 

 vad tidigare forskning säger 
 
För ett få en överblick över vilka lärare som deltar i min undersökning har jag för avsikt att kort 
presentera samtliga, deltagande lärare. Alla arbetar på F-5 skolor i samma kommun och med 
samma rektor men är uppdelade på två olika skolor. Dessa F-5 skolor är de enda F-5 skolorna i 
kommunen. Spridningen är från 2 verksamma år till 26 verksamma år. 
 

Lärare 1: 

  Kvinnlig lärare som varit verksam först som förskollärare i 25 år och många år i förskoleklass. 

2006 slutförde hon sin lärarexamen med inriktning läs/skriv/ matematikutveckling för yngre 

åldrar i skolan. Hon gick SÄL- utbildning (särskild lärarutbildning) och har behörighet att 

undervisa i år 1-5. De senaste 5 åren har hon arbetat som lärare i de yngre åren i skolan. Just 

nu är hon verksam i årskurs 1. 

 

Lärare 2:  

  Kvinnlig lärare som varit verksam som lärare i 15 år. Hon har till största delen av sina år i 

skolan arbetat med åldrarna 1-3. Hon har en sv/so/idrott och flexibel skolstart år 1-7 i sin 

behörighet. Hon arbetar nu i årskurs 2. 

 

Lärare 3: 

  Kvinnlig lärare som varit verksam i skolan i fem år. Hon har en lärarutbildning med Ma/No år 

1-7 och har till största delen arbetat i år 4-6  Arbetar detta läsår i en årskurs 3. 

 

Lärare 4:  
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  Kvinnlig lärare som varit verksam i skolan i lite mer än 2 år. Hon har en år f-5 utbildning med 

inriktning mot matematik. Hon jobbar nu med år 1. Hon startade sin lärarkarriär i en 

förskoleklass och delar av de eleverna följde hon med till årskurs 1.  

 

Lärare 5:  

  Kvinnlig lärare som varit verksam i 26 år. Hon har en lågstadielärarutbildning+ 5p handledare 

och 15p matematik. Hon arbetar med år 2 Och har arbetat större delen av alla verksamma år 

med år   

1-3. Jobbar nu med en årskurs 2. 

 Metoddiskussion 

Vid resonemanget kring studiens reliabilitet och validitet kan nämnas att jag använt mig av en 

metodtriangulering för att öka studiens tillförlitlighet (Sjöberg och Wästerfors, 2008).  Som 

metoder valdes inkäter och observationer av första ordningen. Valet att utföra denna 

observation anses av Björndal (2007) som den mest tillförlitliga observationsmetoden då 

observatören endast avser att observera, och inte deltar i det som sker i klassrummet. Patel 

och Davidson (1991,2003) anser att det krävs att personen som observerar är tränad till att 

observera för att reliabiliteten ska bli hög. Som förskollärare i botten av min utbildning och 18 

års yrkesvana finns viss efterenhet av observationer.  För att öka tillförlitlighet till denna metod 

skulle det har funnits två observatörer som observerade enligt samma fasta schema, eller att 

observationer skulle ha skett vid fler än ett tillfälle i samma klassrum. Risken finns dock alltid 

att som Trost (2001) uttalar, att det utifrån ett interaktionistiskt synsätt sker en ständig 

utveckling i klassrummet, och det kan ge en lägre exakthet i vad värdet i observationen gav.  

Den andra metod jag brukade för att förskaffa en högre validitet var en inkät med öppna 

frågeställningar där lärarna uppgav deras synsätt på formativ bedömning. Att använda en inkät 

med öppna frågor skapar en hög flexibilitet då det möjliggör för respondenterna att själv 

utrycka sin tolkning av vad formativ bedömning innefattar för dem som professionella lärare 

(Svensson och Starrin 1996). För mig som undersökare ökar det möjligheten att återkomma 

med uppföljningsfrågor om jag anser att frågorna inte gav tillräckligt med information. Denna 

metod skapar kommunikation mellan forskaren och deltagande lärare som på så sätt ökar 

validiteten (Oxenswärdh, 2011). Det kan också tillförskaffas att reliabiliteten blir låg av orsaken 

att respondenten är osäker på frågeställningen och inte svarar alls (Trost, 2001). Jag har 

försökt att öka validiteten genom att placera mina observationer på två olika skolor, men med 

samma rektor och att de deltagande lärare har olika utbildningsbakgrund och olika antal år 

som undervisande lärare, detta går då kanske inte generalisera till lärare i allmänhet, men det 

ingick inte heller i mitt syfte utan riktades till deltagande lärare och under en begränsad lektion 

då observationen utfördes. Denna undersökning skulle andra lärare kunna ta del av och 

överföra till sin egen verksamhet, och på liknade sätt föra en diskussion kring hur lärarnas 

synsätt kring formativ bedömning ser ut i sin verksamhet.  
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Resultat/Analys 

Resultat/analys är indelat i sex kapitel i vilka resultat från inkäter och observationer redovisas. 

Det första kapitlet handlar om vad lärarna lägger in i begreppet formativ bedömning, de fyra 

nästkommande utgår ifrån Hattie och Timperley (2007) begrepp uppgiftsrelaterad, 

processrelaterad, metakognitiv och personlig feedback. Det sista kapitlet behandlar lärarnas 

uppfattning om den formativa bedömningens fördelar, nackdelar och svårigheter. Fem lärare 

har deltagit i min undersökning och de är numrerade 1-5 i text och tabeller nedan. Samtliga 

deltagande är kvinnor som har arbetat i skolan mellan 2 och 26 år. De arbetar med elever i 

årskurserna 1-3 på två olika skolor i en och samma kommun. 

 Formativ bedömning utifrån lärarnas syn 

 
Lärarna visar på ett gemensamt synsätt i fråga om vad formativ bedömning är. De beskriver 
vikten av att tydliggöra för eleven vilka steg eleven behöver ta för att utvecklas vidare. 
 

Lärare 1:  

Jag lägger fokus på mina elevers utveckling och visar på en projektion av deras lärande. Ett 

tydligt och medvetet arbetssätt där delmål/mål görs tydliga (en del mål berättar jag om för 

elever och föräldrar på utvecklingssamtalet). 

Lärare 2: 

Att medvetandegöra och handleda mina elever mot nästa “lilla steg” i deras kunskapsmässiga 

utveckling. 

 

Lärare 3: 

Synliggöra för varje elev vad målet är och hur den på bästa sätt ska nå dit, få eleven att stärka 

sitt lärande. Att skapa en dialog med eleven kring lärandet och målet. Att göra eleven delaktig 

i processen.  

 

Lärare 4:  
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För mig är det en bedömning där jag ser framåt på vad eleven behöver, eller behöver göra för 

att utvecklas vidare. Ett sätt att tydliggöra för eleven vilka mål det finns att arbeta emot och ge 

förslag på hur vi tillsammans når dit 

 

Lärare 5: 

 Att på olika sätt bedöma elevernas arbete, under lektioner, via olika arbeten som visas och 

diskuteras, via arbetssätt som ger möjlighet till att lyssna in elevernas kunskaper. Även via 

diagnoser med öppna frågor som ger eleverna chans att visa sina kunskaper.  I de yngre 

åldrarna i samtal bedöma kunskaper och ställa öppna frågor. Titta på kunskaper som finns och 

sedan titta på vad eleven behöver utveckla ytterligare för att få möjlighet att uppnå mål och 

sträva efter strävansmålen. 

 

Tabell 1: Sammanställning av observationerna 

 

 
 

 

 

Tabellen ovan är en sammanställning av de fyra olika typer av responsgivning vilka jag 

observerade och de kommer att redovisas var och en för sig i följande kapitel. Centraltal 

beskriver det antal som uppkom flest gånger, det vill säga det antal som flera observationer 

påvisade. Medeltalet är det tal som uppkommer efter hopräkning av det totala antalet gånger 

delat på observationstillfällen. Enligt Hattie och Timperley (2007) måste den formativa 

bedömningen svara på tre viktiga frågor för att på verkningsfulla sätt svara upp mot elevens 

möjligheter till utveckling. 

 

 Vart ska jag? ( Vad är målet?) 

 Hur ligger jag till jämförelsevis med målet? 

 Vad behöver jag för att utvecklas vidare mot målet?  
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För att dessa frågor ska kunna ställas behöver eleverna ha goda kunskaper i vad målet för 

lektionen är samt att äga strategier för sin utveckling. Under observationstillfällena framkom 

olika grader av hur lärarna klargjorde målen och hur läraren gav feedback till eleverna. I vissa 

klassrum var undervisningen grundad på den formativa bedömningen och eleverna arbetade 

med sina egna valda mål och läraren gav direkt feedback. I flera klassrum iakttogs att tydliga 

mål gavs och att olika sorts feedback gavs i olika utsträckning. I endast ett av tillfällena för 

observation påvisades ett tydligt förhållningsätt beträffande mål att uppnå då läraren vid 

lektionsstart använde en kombination av bokstäver VILOA= Vi Lär Oss Att. Denna fras 

tillsammans med lektionens mål fanns uppskriven på tavlan och läraren gick tillsammans  med 

eleverna igenom målen. Läraren avslutade även lektionen med en reflektion av lektionen och 

en sammanfattning av det som förväntades av eleverna.  Läraren gav strategier och elever 

frågade om förtydliganden.  I ett par av de andra observationerna var lektionen utformad så 

att eleverna sedan tidigare visste vad målet var och vad som förväntades av dem. Lärarna 

påminde eleverna om tidigare strategier. I två klassrum observerades att eleverna inte gavs en 

tydlig målbild trots att verksamheten var av sådan art att läraren gavs möjligheter till att ge en 

tydlig målbeskrivning. Vid samtliga observationstillfällen gavs eleverna chans till återkoppling 

och klimatet i klassrummen var öppet. Elever och lärare ingav ett lugn och tryggt 

förhållningsätt till varandra och det skapades goda chanser till samtal. Flera lärare hade klara 

strategier för hur eleverna skull gå vidare till nästa steg. Vid observationerna gav ingen elev 

uttryck, varken verbalt eller kroppsligt, för att aktiviteten utfördes med ovilja. Detta kan tolkas 

som att de flesta eleverna hade en tydlig målbild och att eleverna kände sig motiverade vid 

tillfället för observationen. Black & Wiliam (2001) menar att eleverna bara kan bedöma sig 

själva när de har en tydlig målsättning med det som ska läras. De hävdar dock att elever idag 

inte får denna målbild utan får en allt för godtycklig undervisning utan någon struktur. När 

eleverna får kunskaper i systemet förändras deras engagemang och motivationen ökar i fråga 

om att ta ansvar över sitt eget lärande. 

  

Uppgiftsrelaterad feedback 

Uppgiftsrelaterad återkoppling bygger på hur väl en uppgift är utförd eller rätt/ fel i en uppgift. 
Flertalet av lärarna använder inte begrepp i inkäten som går att tolka eller härleda till att de 
använder feedback som är uppgifts relaterad.  En lärare skriver dock: 
 

Lärare 1: 

 Om en elev arbetar mot/med sitt personliga mål så uppmärksammar jag det genom att säga: 

jag ser att du arbetar med att nå ditt mål. Bra! När vi har ma - genomgång så säger jag: så 

tänker du, bra och hur tänker du? osv. ....vi lär oss av varandra. 

 

Ser man till observationstillfällena var den uppgiftsrelaterade feedbacken det som alla lärarna 
använde mest i sin undervisning. Lärare uttryckte detta genom kommentarer som ”jättebra, 
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stämmer allt i meningen?” samt ”Bra återberättat, glömde du något från berättelsen du läste 
innan?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: uppgiftsrelaterad feedback 

 

 

 

 
 

 

 

  
Medeltalet i denna feedback var 10,6 gånger och lärarna hade en spridning från att göra denna 
feedback 9 till 13 gånger. Tabellen ovan visar tydligt att alla använder denna feedback.  
Jönsson (2010) menar att risken med uppgiftsrelaterad feedback är att om den inte blir 
tillräckligt riktad mot målet kan den störa elevernas lärande istället för att utveckla den. 
Observationerna påvisade en klar bild av att lärarna gav eleverna konkret eller specifik 
återkoppling genom att ge eleverna en tydlig koppling till målet. Hattie och Timperley (2007) 
menar att denna återkoppling är svår att transformera till andra uppgifter och är mer effektiv 
om man riktar feedbacken till hur uppgiften tolkas, eleverna behöver få veta vad som var 
mindre bra för att utvecklas vidare. Vid observationstillfällena påvisades tydligt att 
återkopplingen handlade om strategier byggt på just icke generella lösningar i form av utsagor 
som till exempel: ”Bra skrivet, jag vill att du tittar på hur du stavat detta ord” samt ” Titta noga 
på lutningen så att det blir samma lutning som i boken”. Det observerades sällan att de gav 
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återkoppling till uppgifter som eleverna inte utförde så bra. Lärarna byggde på det korrekta 
istället för de inkorrekta.  Hattie och Timperley (2007) menar att resultatet blir som bäst om 
man återkopplar till sådant som går att generaliseras till andra uppgifter. 
 

Processrelaterad feedback 

I den processrelaterade återkopplingen ger läraren eleverna strategier för att utvecklas vidare 

i sitt arbete och denna feedback arbetade lärarna olika med. Medeltalet är 13 gånger och 
variationen mellan lärarna var 8-15 gånger. Således var spridningen större vid den 
processrelaterade feedbacken än vid den uppgiftsrelaterade. I klassrummet där lärare 
arbetade mycket med denna typ av feedback var lärarens kunskaper om målet med lektionen 
och kunskapen om vad eleverna behövde för att gå vidare tydlig. Läraren gav strategier till 
eleven vilket bidrog till ökade möjligheter för eleven till att ta ett steg till i sina framsteg. Detta 
skedde i form av samtal mellan lärare – elev där frågeställningarna gav mer reflekterande 
lösningar: Lärare 5, sa: ”Hur tänkte du när du skrev det här, saknas någonting?”, ”Kan du skriva 
in fler fakta i texten för att utveckla den?”, och lärare 2 formulerade: ”Vad behöver du för att 
lära dig om detta, vad kan jag hjälpa dig med?”  Ser man till vilka som gav denna återkoppling 
var det de lärare som hade längst antal verksamma år i skolan. 
 
I inkäterna skrev lärarna så här om den processrelaterade feedbacken: 
 

Lärare 1: 

 I matte pratar vi om vad eleven kan på klockan (ett exempel) och hur eleven kan utvecklas 

vidare. 

 

Lärare 4: 

 Ett sätt att tydliggöra för eleven vilka mål det finns att arbeta emot och ge förslag på hur vi 

tillsammans når dit. 

 

 Lärare 5: 

 Gruppsamtal, diskussioner i större och mindre grupper där vi diskuterar öppna frågor och 

strategier. Det kan också vara en text eller något annat arbete som vi tittar på tillsammans, 

eleven och jag och kommer överens om vad som blir nästa steg.   
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 Tabell 3: Processrelaterad feedback 

 

 

Feedback på processnivå skapar fler möjligheter till strategier som man kan använda på fler 
olika sorters uppgifter och är ofta konstruerad på förmågor (Jönsson, 2010).  Lärarna vilka 
hade tydliga mål redan vid lektionsstart använde ofta denna typ av feedback medan de lärare 
som inte hade en fullt lika tydlig målbild vid lektionsstart inte använde denna feedback lika 
frekvent. Hattie och Timperley (2007) menar att om man ger eleverna strategier och ledtrådar 
som ligger bakom en uppgift blir effekten av återkopplingen mer kraftfull. Vid observationerna 
var lärarna som hade ett tydligt förhållningssätt till målet också medvetna om strategier och 
gav eleverna klara strategier både i grupp och i enskilda fall. Eleverna erbjöds också 
möjligheter att välja den strategi som passade dem bäst. Till exempel hade en elev gjort ett 
eget val i form av att skriva en egen text. Eleven samtalade med läraren om vilka sätt eleven 
skulle kunna träna på detta och kom själv fram till att den ville skriva en egen berättelse. 
Lärare gav eleven olika strategier i skrivteknik samt hur en berättelse bör bara uppbyggd.    
 

Metakognitiv feedback 

Metakognitiv återkoppling syftar till att ge eleverna strategier för att kunna bedöma sig själva.  
Vid observationerna var feedback ur ett metakognitivt perspektiv den feedback som lärarna i 
minst utsträckning använde sig av. Tre lärare använde denna feedback flera gånger under 
lektionen genom att återknyta till målen och till det som eleven presterade utifrån målet för 
att sedan låta eleven själv få göra sin värdering av uppgiften. Det var till likhet med den 
processinriktade feedbacken de lärare som har flest verksamma år i skolan som gav denna 
återkoppling. Ett exempel på en sådan observation var då en lärare samtalade med en elevs 
eget uppsatta mål om att använda stor bokstav i början av en mening, små bokstäver i 
meningen och punk i slutet. Läraren bekräftade elevens mål, lät eleven själv få värdera sin text 
utifrån målet för att sedan få eleven att beskriva med egna ord hur väl uppgiften var 
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genomförd mot bakgrund av målet. Ytterligare ett exempel från observationerna var att en 
lärare arbetade med att eleverna skulle välja ut ett eget ”veckans mål” att träna extra mycket 
på under kommande vecka. Denna lärare samtalade med enskilda elever om varför de gjort 
just det valet, var de låg till i förhållande till målet, hur de skulle kunna utvecklas i detta mål 
och vilken hjälp de behövde få för att nå eller utvecklas vidare mot målet. 
 

Tabell 4: Metakognitiv feedback 

 

 

 

 

 

 

Lärarna beskriver på följande vis hur de använder den metakognitiva feedbacken: 
 

Lärare 2: 

Barnsamtal, utvecklingssamtal, IUP för att medvetandegöra barn/föräldrar om nästa lilla steg 

samt vad vi arbetar mot, dvs. målen i år 3/5. Coachning, aktiv coachning och feedback av mig 

i samtal och inlärningsupplägg för varje barn. 

 

Lärare 3: 

Lektionspass där eleverna kan arbeta med sina individuella mål. 

 

Lärare 4: 

”Jag kan” materialet är också ett bra verktyg för att tydliggöra målen och få eleverna att själva 

förstå vad de behöver träna mer på. 
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Det var tydligt vid observationerna att det inte är en feedback som lärarna arbetar frekvent 
med. Centraltalet är 1 gång av denna metakognitiva feedback.  Medeltalets värde ligger endast 
på 3,4 gånger vilket påvisar att denna feedback är antingen svår att använda eller att läraren 
inte har strategier själva för att använda den oftare till sina elever.  Den metakognitiva 
feedbacken användes vid de lektioner som var planerade att vara riktade till elevens egna 
individuella mål och inte till de lektioner där aktiviteten byggde på en gemensam aktivitet som 
alla elever skulle utföra. Detta kan tolkas som att eleverna är unga och att det tar tid att skolas 
in i strategier och metoder som bygger på eget ansvar och egen reflektion. Där av har lärarna 
valt att schemalägga dessa återkopplingstillfällen för att på så vis träna eleverna in i att 
reflektera över sitt eget lärande samt att få metakognitiv återkoppling.  Hattie och Timperley 
(2007) beskriver att denna feedback bygger på att eleven själv ska ha motivation och 
kunskaper om att själv värdera sitt arbete och Jönsson (2010) beskriver den metakognitiva 
feedbacken är den återkoppling som lär eleverna hur de ska använda den feedback de fått och 
kunna göra egna val och egna bedömningar riktat till sin utveckling.  

Personlig feedback 

Personlig återkoppling riktas till eleven som person och är inte relaterad till målet. 

Observationerna påvisade att lärarna använde den personliga feedbacken ungefär lika mycket. 

Centraltalet och medeltalet låg närmast varandra i jämförelse med de andra feedbackvärdena 

som hade en större spridning. Lärarna använde sig av beröm men enligt min tolkning var det 

inte överdrivet mycket eller utan orsak. Lärarna använde sig av utryck som: ”Bra!”, ” Vad fint 

alla bokstäver står på raderna!”, ”Jättefint, är du nöjd?”,” Bravo, jag ser att du kämpade med de 

små bokstäverna jag är stolt över dig!”, ” Vad bra du jobbar på nu!” 
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 Tabell 5: Personlig feedback 

 
 

 

I inkäterna skrev lärarna följande om den personliga feedbacken: 
 

Lärare 1: 

Jag ger alltid feedback på mina elevers lärande och den process var och en befinner sig i. Mina 

elever vet oftast vad de kan och vad de ska förbättra/utveckla. Som uppmuntran får mina 

elever klistermärken, initialer, små skrivna/muntliga kommentarer. På klassens timme får 

mina elever ge feedback till de som uppträtt. Jag säger: Vad var det som var så bra med 

artisternas framförande? Bara bra saker får sägas så att de som uppträtt bara kan bli bättre och 

vågar mer. Om jag har en blyg eller "svag" elev så är jag extra noga att berömma direkt exakt 

det arbete som den gjort. 

 

Lärare 4: 

Ibland vill ju elever inte höra vad de ska göra bättre utan bara att något var riktigt bra. 

 

Hattie och Timperley (2007) menar att den personliga återkopplingen egentligen inte är en 
återkoppling i den bemärkelsen utan läraren bekräftar endast hur väl eleven utfört uppgiften 
utan strategier om ansvar eller riktat mot målet. De såg i sina studier att denna återkoppling 
användes ofta i klassrummen. De beskriver också att denna typ av feedback oftast inte leder 
till utveckling utan endast har lite effekt när en elev verkligen anstränger sig hårt för att nå ett 
mål. 
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Fördelar med formativ bedömning 

 
Lärarna är överens om att formativ bedömning är ett verktyg som förbättrar lärandet och 
bidrar till att kvalitén på elevernas lärande stärks. De menar även att det underlättar den egna 
planeringen av lektioner på så sätt att de anpassar lektionerna efter elevernas behov av 
kunskap.   
 

Lärare 2: 

Ett verktyg som hjälper mig att ha kontroll på mina elevers utveckling (kunskap +socialt) och 

som kvalitetssäkrar deras rätt till att få individanpassad undervisning och lärmiljöer som 

passar deras inlärningsstil.  

Lärare 4: 

Fördelen är att det blir tydligt för eleven. Ett en till en samtal  med så här ”små” barn är det 

som blir absolut tydligast för eleven. Jag tycker också att det är bra att det blir en individuell 

och personlig bedömning på elevens villkor Ett sätt att tydliggöra för eleven vilka mål det 

finns att arbeta emot och ge förslag på hur vi tillsammans når dit. 

Lärare 5: 

Fördelen är att jag upplever att jag får mer kunskap om vad eleven kan och vad vi kan behöva 

träna för att gå vidare både individuellt men även ibland för hela gruppen.  

 

 

 

 

Nackdelar och svårigheter med formativ bedömning 

  
Nackdelar och svårigheter med att arbeta formativt är enligt flera av lärarna skolans 
organisation. Lärarna menar att elevgrupperna är stora och att de påverkar en till en samtal 
med eleverna. Dessa samtal kan vara svåra att skapa tid till med de yngre eleverna då man inte 
kan lämna klassen. 
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Lärare 2: 

Det är tidskrävande och kräver att alla lärare är väl insatta i styrdokument och hittar bra 

dokumentations metoder. 

Lärare 3: 

Formativ bedömning kräver tid och fullständig närvaro av mig. Det är svårare att hinna med i 

helklass då det är nästan omöjligt att hinna samtala med varje elev. 

 

Lärare 5: 

Nackdelen är att det är svårt att hitta en bra organisation så att man använder den formativa 

bedömningen hela tiden och har så att säga ”bedömningsögon” på sig hela tiden. Dit känner 

jag att jag inte kommit ännu utan det blir ”stressiga” perioder då man försöker lägga in extra 

tid för bedömning.” 

 

 En lärare menar också att ämnen som No/so, demokrati och hållbar utveckling är svårare att 
jobba formativt med då ämnen som ma/ sv har fått mer diskussionstid av lärarna i de yngre 
åren än no/so. 
 

Lärare 2: 

No/So, som demokrati och hållbar utveckling kräver just nu mer. Anledningen är nog att 

matte/ svenska har fått mer diskussionstid av oss lärare till barn i de yngre åldrarna. Med 

Lgr11 i ryggen kommer det att ges möjligheter till diskussion i formativ bedömning även här. 

Det är klart att med större elevantal i varje barngrupp ges det mindre tid/barn till formativ 

arbete/bedömning 

 

Någon av lärarna beskrev också att i ma/sv finns det bra matriser och målen är enklare att 
bryta ner medan en annan lärare ansåg att det var svårare att arbeta med formativ bedömning 
i matematiken. 

 

Lärare 4: 

Jag tror att det generellt anses som svårare i matematik. Där är det lätt att man bara tittar på 

rätta svar och gör en summativ bedömning av vad eleven kan eller inte kan. Jag försöker ha 

mer gemensamma lektioner där vi går igenom något på tavlan eller laborativt och sedan 

färdighetstränar på det momentet och då är det inte så svårt att bedöma vad vi ska lära oss och 

hur man ska gå vidare. Men jag tror att det skulle var mycket svårt att i matematik enbart 

bedöma formativt utan diagnoser eller prov.  
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Sammanfattning av inkät och observationsresultatet 

 

Undersökningen klargjorde att alla lärare ansåg att den formativa bedömningen var 

betydelsefull för att utveckla elevernas kunskaper, men att det då krävs att man för eleven 

påpekar strategier som möjliggör små steg mot målet. Inkäterna gav många liktydiga svar och 

tolkningen av dem som helhet var att lärarna hade goda kunskaper i den formativa 

bedömningen. När jag sedan utförde mina observationer upplevde jag att olikheterna blev 

större jämförelsevis med vad inkäterna hade gett för svar. Alla lärare jag observerade gav 

feedback till sina elever, men typen av feedback var skiftande. Tydligheten i målbeskrivningen 

var hos lärare varierande, och således visste eleverna i olika grad vad som förväntades av dem. 

Precis som Hattie och Timperley (2007) uppmärksammade i sin forskning, att de lärare som 

ofta använde processinriktad feedback också var de lärare som påvisade tydligast mål, såg jag 

också detta som ett tydligt fenomen. Den uppgiftsrelaterade feedbacken som bygger på 

återkoppling till en specifik uppgift använde lärare som inte gav en tydlig målbild oftare än de 

som gav en tydlig målbild. Min tolkning av det blir då att lärare som ger en tydlig målbild flyttar 

feedback från uppgiftsnivå till processinriktad nivå, därför att lärarens kunskaper om målet är 

stor och de vet vad eleverna behöver för strategier för att utvecklas vidare.  Även den 

metakognitiva feedbacken användes mer frekvent av de lärare som uppgav en mer tydlig 

målbild. Även här blir således tolkningen att där det finns en uttrycklig målbild blir feedbacken 

mer effektiv. Dock användes inte den metakognitiva feedbacken alls frekvent av någon av 

lärarna under observationslektionen. En iakttagelse jag gjorde var att läraren som hade minst 

antal verksamma år, var den lärare som genomgående använde alla typer av återkoppling 

minst. Min tolkning är att det kan vara så att läraren har rent teoretiska kunskaper om 

formativ bedömning, men kanske inte har hittat rätt strategier i sin undervisning ännu.  I Hattie 

och Timperleys (2007) forskning påvisades att allt för många lärare använder sig av den 

personliga feedbacken, och att den inte leder någonstans mer än bekräftar att uppgiften är 

utförd korrekt. Jag observerade att lärarna i min undersökning inte använde denna överdrivet 

mycket, utan använde det som metod för att stärka självkänslan hos de elever som behövde 

detta. En lärare beskrev mycket av denna återkoppling i sin inkät, men när jag genomförde 

observationen fanns fler feedback av annat slag, så min tolkning av det är att det kan finnas en 

osäkerhet hos lärare om vad formativa bedömning är och att det inte bara handlar om att 

bekräfta elevernas arbeten utan också att ge dem strategier på vägen. Lärarna påtalade 

svårigheter kring att delge eleverna feedback från ett formativt förhållningsätt, och att det 

kräver mycket samtal till varje enskild elev. Detta framkom även vid observationerna. Många 

elever var tålmodiga och fick vänta en stund på sin tur. Inget ont i det men det kan bli en 

stressfaktor för läraren, som då inte heller ger rätt sorts feedback fast intentionen att vilja ge 

den finns. Samtliga lärare var positiva till formativ bedömning i sin helhet och såg många 

fördelar till att använda det mer i arbetet med eleverna. De förstod att det krävs mycket 

inläsning av mål och riktlinjer, men såg det ändå som en stor vinst för både elever och lärare, 

både vad det gäller planering och dokumentation av verksamhet och individuella 

utvecklingsplaner. 
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Slutdiskussion 

Lärarnas kunskaper om begreppet formativ bedömning verkar vara god. Rent teoretiskt känner 

lärarna till begreppet formativ bedömning och överför delar av den till sin 

klassrumsundervisning. Lärarna arbetssätt i fråga om formativt arbete i klassrummet skiljer sig, 

och det som påvisas är att de lärare med lång erfarenhet använder formativ bedömning 

skickligare än de som inte har så lång erfarenhet.  Lärarna använder feedback av olika slag i 

klassrummet, och även där skiljer det sig mellan de lärare som har lång erfarenhet och mellan 

de som har kortare tid i skolans värld . Den lärare som har kortast tid som undervisande lärare 

använder minst av samtliga former av feedback. De med lång erfarenhet använder sig mer av 

processrelaterad och metakognitiv feedback. Lärarna ger uttryck för en vilja att utvecklas och 

de ser betydelsen av att använda formativ bedömning i sin vardag. De är mycket medvetna om 

vikten att pressentera en tydlig målbild för eleverna, men använder metoden olika mycket. En 

svårighet verkar vara de stora elevgrupperna som gör det svårt för läraren att hinna med att 

samtala med varje elev. Skollagen säger att varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan. Till 

det fodras mycket inläsning och dokumentation, och det är svårt för lärare att prioritera den 

tid de har till sitt förfogande. Till det behövs att arbetslaget får en samsyn om formativ 

bedömning, och även det kräver mycket tid. En risk i att tillämpa den formativa bedömningen 

men inte ha full kunskap om i vad målen är och/eller vilka strategier som behövs, kan innebära 

att man jobbar med det formativa endast med några elever, eller att man ger fel sorts 

feedback som istället för att hjälpa eleven kan stjälpa eleven. Att formativ bedömning är ett 

förhållningsätt som leder till att utveckla och stärka elevens kunskapsutveckling, motivation 

och prestation är utan tvekan. Jag tycker att det intressanta i detta sammanhang är att all 

forskning som skrivits om detta ämne påvisar samma resultat. Återkoppling är ett kraftfullt och 

mycket användbart hjälpmedel som ger eleverna möjligheter till en god kunskapsutveckling. 

Man kan därför undra, varför lyfts detta ämne inte fram mer i den svenska skolan i dag? Jag 

tror att många lärare skulle vilja få kunskaper om nya sätt att bedöma eleverna, eller att få 

möjligheten att utveckla kunskaperna i det formativa förhållningssätt som många redan 

arbetar med. Av de lärare jag träffade under min undersökning använde sig samtliga av 

feedback, och samtliga lärare hade även kunskap om att ge eleverna en tydlig målbild. Men 

som Hattie och Timperley (2007) skriver, läraren måste ha kunskaper om rätt feedback och ge 

en tydlig målbild för att en effektiv utveckling ska ske. Därför menar jag att nu i samband med 

att den nya läroplanen träder i kraft och alla skolor nu i dagarna sitter med implementering av 

Lgr 11, bör den formativa bedömningen lyftas fram som en stor och viktig del i detta stora 

förändringsarbete. I implementeringen av Lgr 11 måste dessa viktiga effekter av att ha ett 

formativ förhållningsätt lyftas fram och plockas ur lärares befintliga metoder. Många behöver 

åskådligöra och avgränsa sina bedömningsmetoder, och endast belysa det formativa så att det 

leder till att lärarna endast använder den formativa bedömningen i samröre med den 

summativa bedömningen i sin planering av undervisningen utifrån Lgr 11. Med det menar jag 

att det krävs planeringar som utgår från en tydlig målbild och ett tydligt syfte som bör vara 

synligt under varje lektion. 
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 Dessa gemensamma planeringar tillför i min tanke, att lärare som ej varit verksamma i skolan 

så länge får ta del av kunskaper som erfarna lärare har, och då förebyggs också denna klyfta 

som tydligt visades i min undersökning. Nämligen att de erfarna lärarna jobbade mer frekvent 

med feedback som är mer effektiv. De nyexaminerade lärarna har troligtvis mer kunskaper om 

vad den nyare forskningen har kommit fram till, och detta kan genom erfarenheter och nya 

kunskaper leda till en utvecklande dialog. En gemensam genomlysning av den nya formativa 

bedömningspraktiken leder förmodligen till bättre lärande för eleverna. 

 
Black och Wiliam (2001) hade i sin forskning en klar strategi över vad högre instanser bör göra 
för att få till ett förändringsarbete i skolorna. 
 
 1/ Det första är att låta lärarna lära av utvecklingen. Låt lärarna förstå vilka vinster den 
formativa bedömningen ger och ge dem tid till att skapa nya förutsättningar. Låt några skolor 
stå som utvecklingsskolor och ge dem extra resurser för att skapa tid till planering och 
gemensamma reflektioner över erfarenheter.   
2/ Sprid kunskapen om den formativa bedömningen och vilka vinster eleverna får. Delge lärare 
om metoder och strategier. 
3/Minska hindren, många lärare hamnar i konflikt mellan system, institutioner och 
värderingar. Hur kan man minska ner på sådant som inte har med formativ bedömning att 
göra? 
4/ Forska. Se till att forska på hur den formativa bedömningen påverkar elevernas resultat och 
hur lärare förhåller sig till formativ bedömning, vilka metoder de använder och vart det leder? 
 

Black och Wiliam (2001) strategier för ett förändringsarbete i skolan skulle med enkelhet 

kunna appliceras till enskilda kommuner eller skolor. Enligt min åsikt skulle det kunna se ut likt 

följande: 

1/  Ge lärarna fortbildning i ämnet formativ bedömning. Låt lärarna få ta del av det forskningen 

påvisar, och de vinster som det ger. 

2/ Låt lärare lära av lärare. Några lärare på skolan kan vara mer utbildade och coacha sina 

kollegor. Ge nedsättning i tid till de personer som coachar de andra. 

3/ Avsätt och planera in tid under till exempel ett helt läsår för att i arbetslag reflektera över 

egna upplevda situationer som uppkommit, svårigheter och bra strategier.  

4/ Låt någon lärare på skolan få uppdraget att genomföra undersökningar av olika slag, för att 

påvisa utvecklingen av den formativa bedömningen.  

 

Varför ska vi då göra på detta sätt? Vad är det som gör denna bedömning så framgångsrik? 

Min tolkning utifrån den undersökning jag genomfört är att eleverna känner att de tydligt vet 

vad de behöver lära sig, och att läraren ger en återkoppling som ger eleven strategier så att 

den inte hotar självbilden utan riktar sig till processen. Får eleverna bra strategier så att de 

själva kan ta vara på sin kunskap, och att målbilden är tydlig blir motivationen stor och det 

underlättar inlärningen. Eleverna känner att de vet hur de ska nå målet. När eleverna känner 

sig förtrogna med sin lärare, kamrater och sin inlärningsmiljö skapas det också ett bra 

klassrumsklimat som öppnar upp för samarbete och förtroliga möten. Det är dessa möten 

Vygoskij beskriver i sin syn på lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, att det som händer i 

skolan är det väsentliga, att interaktionen mellan människor är av stor vikt då eleverna först lär 

tillsammans för att sedan kunna lära sig själv och att kommunikationen, samtalet mellan lärare 

-elev, elev- elev, lärare- lärare är av största vikt, för det är då man själv blir delaktig. 
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(Strandberg, 2006) Ser man till Vygotskijs proximala utvecklingszon som påpekar att 

interaktion med andra människor skapar utvecklingssituationer där individen utmanas till att 

ständigt ta nya kliv uppåt i utvecklingsstegen. Detta överensstämmer med den formativa 

bedömningen som på liknande sätt ska leda till att eleven ska samspela med andra människor, 

och att eleven ska kunna ge feedback till både sig själv och sina kamrater och då utvecklas.  

Jerome Bruner (1996) påvisar samma betydelse av förutsättningar. För att ge de bästa av 

förutsättningar till eleverna måste eleverna få utveckla sina förmågor i att reflektera, sin 

handlingsförmåga, sin samarbetsförmåga, och få bruka dessa i olika kulturer som finns i till 

exempel skolan, hemmet och med kamrater. Men ser skolan ut så idag? I viss mån tror jag att 

den svenska skolan ser ut så idag, men huruvida en elev ska utvecklas maximalt bygger i 

dagens skola mer på om eleven råkar ha turen att få en kunnig lärare med ett stort 

engagemang. Alla lärare i skolan har inte kunskap om den formativa bedömningen som metod 

eller vart den leder. Man har inte tydligt nog gått ut nationellt och fört ett resonemang kring 

den formativa bedömningens vinster och strategierna kring dem. Skolverket som är nationellt 

ansvarig över hur skolan ska utvecklas kan inte bara förlita sig på lärarens goda vilja, utan även 

se vad som brister i svensk skola idag. Både vetenskapsrådets studier om skolans bedömning 

(2010) och Black och Wiliams forskning (2001) lyfter denna problematik. 

 

Det som framkommit under min undersökning är att lärarna har kunskaper till viss del i vad 

som är den formativa bedömningen, nämligen vikten av att ge en tydlig målbild. Vad däremot 

inte alla lärare hade kunskaper i var vilken återkoppling som är effektivast. Så mina 

observationers skolor har kommit en bit på väg mot att ha ett formativt förhållningssätt, men 

alla lärare har inte nått lika långt när det gäller att arbeta med formativa metoder. Enligt 

Holmgren (2010) har många lärare under åren kontinuerligt testat för att få fram metoder som 

utvecklar elevens kunskapsutveckling. Lärarna har själva sett att elevernas kunskapsutveckling 

har ökat, utan att haft kunskaper om vad tidigare forskning har påvisat. Är inte skolan ett 

tydligt exempel på just detta? Att många lärare ”uppfinner hjulet en gång till” för att utbytet 

lärare emellan om pedagogiska strategier och metoder inte prioriteras. En av mina 

respondenter skrev ”Vissa ämnen kan också kräva både summativ och formativ bedömning, 

matematik kanske, där kan det vara bra att även göra skriftliga diagnoser efter 

arbetsområden” så tror också jag på att använda båda sorters bedömning både summativ och 

formativt tillsammans för att utvinna det maximala ur lektioner och planeringar. Allt kan inte 

vara summativt och allt kan inte vara formativt. Ibland behövs även lektioner som påtalar helt 

nya kunskaper och som inte kan formas efter elevernas kunskaper och utveckling. Giota (2006) 

nämner i sin artikel att det kan finnas en risk om man övergår från summativ bedömning till 

endast formativ bedömning. Risken är att det finns delar av skolans mål som inte blir bedömda 

därför att de inte går att bedöma formativt. Hon anser att båda dessa bör användas som ett 

komplement till varandra. Och detta resonemang håller jag med om. Bygg upp en planering 

där den formativa bedömningen utgår från det summativa aktiviteten.     

 

Att som undersökare och yrkesutövare bör förväntan på mitt ansvar ligga i att jag kan delge 

rektorerna i min kommun denna undersökning. Jag kan sprida denna kunskap vidare till 

kollegor, och föra ett resonemang under gemensamma diskussioner och planeringar. Och i 

synnerhet, genomföra det dagliga arbetet ur ett formativt förhållningsätt och framförallt visa 

vilka goda resultat det ger genom att själv använda ett formativt förhållningsätt. 
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Vidare forskning 

Formativ bedömning är ett begrepp som kräver mycket av lärare, både i bemötandet av elever 

och till planering i det dagliga arbetet. För en lärare bör alltid arbetet handla om utveckling av 

nya mål så att det riktas till att utveckla barnet/ elevens kunskaper. Hur kan man skapa nya 

inlärningssituationer och stukturer som underlättar och förbättrar det dagliga arbetet? En 

betydande och väsentlig del av att skapa förutsättningar har rektorerna. Det är dessa som står 

ansvariga över den pedagogiska kvalitén i skolan, och bör då rimligtvis vara de som har en 

tydlig plan kring hur detta område ska förankras i skolan. Detta ämne bör utforskas mer 

utförligt. Hur ser rektorerna på den formativa bedömningen?  

Att också få möjlighet att inleda en mer grundlig undersökning på en skola, för att se vilken 

progression som sker när lärare får utbildning och möjlighet till reflektion om formativ 

bedömning, skulle även vara synnerligen intressant i ett vidare perspektiv.  
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Bilaga 1. Missibrev 

 

Bästa lärare  

Jag är en lärare som går VAL utbildningen (Vidarutbildning av lärare) vid Stockholms 

universitet, med inriktning mot de tidigare åldrarna i skolan.  

För mig ingår en avslutande 15 poäng, examinationsuppsats, som jag nyligen påbörjat.  

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur man arbetar med formativ bedömning med eleverna 

och om lärares uppfattning om hur de använder den formativa bedömningen i sin undervisning. 

Stämmer uppfattningen överens det som sker i klassrummet? Jag vill också undersöka om det 

finns situationer som skapar svårigheter eller möjligheter till den formativa bedömningen.  

 

Förtydligande av vad jag studerar och observerar. 

Formativ bedömning är den kontinuerliga bedömningsprocess som ske i klassrummet och som 

gör att eleverna får förståelse för vad som ska läras och olika kvaliteter i lärandet och där läraren 

genom sin bedömning anpassar (formerar, därav begreppet) undervisningen så att den bättre 

möter elevernas omedelbara inlärningsbehov. 

Det jag kommer att observera i klassrummet är på vilka olika sätt lärare använder formativ 

bedömning, och om jag ser situationer då det underlättar/försvårar att ge formativ bedömning.  

Jag kommer att använda mig av 6 lärare som är verksamma i åldrarna 1-3 i Nykvarns kommun. 

 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under processen välja att avbryta din 

medverkan.  I rapporten kommer inga namn att vara nämnda.  Du kommer också att få ta del av 

det material där din medverkan finns med. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas i denna rapport och avser min forskning i detta ämne. Inga namn kommer att nämnas i 

rapporten.  

 

 

Jag önskar att du som lärare tar dig tiden att svara på dessa inkätfrågor. Därefter återlämnas 

det ifyllda frågeformuläret i svarskuvertet till mig via internposten till Turingeskolan 

Catarina Hansen eller via e-post Catarina.hansenxxxxx.com senast 14 april 2011.  

Din anonymitet garanteras av mig och inga namn kommer att bli nämnda av mig i 

uppsatsen. 

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller om inkätfrågorna så får 

du gärna höra av till mig av på telefon eller mejl.  

Catarina Hansen 

xxx-xxxxxxx  

Catarina.xxxxxxxxxx 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Inkät frågor 

 
1. Antal verksamma år i skolan: 

 

 

2. Vilken lärarutbildning har du? 

 

 

3. Vilken klass har du? 

 

 

4. Vad lägger du in i begreppet formativ bedömning? 

 

 

5. Anser du att du använder formativ bedömning ? 

 

 

6. Vad ser du fördelar/ nackdelar med att använda formativ bedömning? 

 

 

7. Vilka metoder använder du vid formativ bedömning? 

 

 

8. Anser du det situationer/ ämnen/ organisation el annat då det är 

lättare/svårare att använda formativ bedömning? 

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt men det kan vara bra om jag behöver kontakta dig för 

följdfrågor.) 

 

 

 

Tack snälla du för din medverkan! 

                                          Catarina 
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Bilaga 3. Observationsschema 

Klass 

Ämne    

 

 

 

 

 

                             

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifts relaterat 

Enkla lösningar rätt/ 

fel, något som saknas. 

Processrelaterat 

Strategier, för att lösa 

en uppgift. 

Metakognitiv 

Stärka elevens 

förmåga, strategier för 

självvärdering eller 

ansvar. 

 

Personlig 

Beröm utan vidare 

återkoppling 
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Formerar undervisningen: 

 

Målbeskrivning: 
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