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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar ett ämne som alltid är aktuellt i skolvärlden, nämligen hur bedömning av 

elever ska gå till och hur läraren ska få dem att utvecklas. Istället för att beskriva en idag, år 2013, 

aktuell undervisningsmetod, bedömning för lärande/formativ bedömning, behandlar föreliggande 

uppsats denna ”metod” som ett diskursivt konstruerat fenomen. Genom att ta utgångspunkt i 

Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys behandlar föreliggande uppsats fenomenet på 

tre nivåer, i text, diskursiv praktik och social praktik. Utgångsläget, enligt denna metod, och teori, 

är att det ständigt pågår en förändringsprocess i alla sociala sammanhang som påverkas av det 

språkbruk som används just där och då. Det analyserade materialet består av text, och videos, från 

tre olika webbsidor samt texter från Skolverket, bland annat läroplanen Gy11. Webbsidorna har 

analyserats för att hitta den diskurs som finns kring ”formativ bedömning”. Textanalysen leder fram 

till kunskap om att diskursen i dessa forum är att formativ bedömning skall ses som ett verktyg, en 

undervisningssyn, som är till för att kunna utveckla elever inlärning genom att synliggöra lärande. 

Lärare skall också kontinuerligt utvärdera sin undervisning, för att kunna anpassa sig så att alla 

elever får samma möjligheter till framsteg. 

 

 

Nyckelord 

Nyckelord: Formativ bedömning, bedömning för lärande, Gy11, kritisk diskursanalys, Faircloughs 

tredimensionella analysmodell, fenomen 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Flertalet lärare vill ha svar på frågan om hur man når samtliga elever så att de blir motiverade att 

lära och utvecklas.  Att lärare ofta saknar de verktyg som behövs för att kunna individanpassa 

undervisningen försvårar dock arbetet. I läroplanen för gymnasiet, Gy 11, står det att:  

 

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta 

ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig 

själva och på framtiden (Skolverket, 2011, sid. 8).  

 

Trots att det i läroplanen finns flertalet exempel på att eleven skall få en undervisning som är 

anpassad efter deras behov misslyckas skolan med detta. Cirka 10% av de elever som går ut 

grundskolan gör detta utan slutbetyg i samtliga ämnen och på gymnasiet lämnar var tredje elev 

skolan utan fullständiga betyg. (Hermansson 2011).  

 

Den svenska skolan visar dessutom sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar, i både 

läsförståelse och matematik (PISA 2009; Skolverket 2009). Från att ha varit ett land som legat över 

medelvärde, jämfört med övriga deltagare i PISA-undersökningar, har Sverige blivit medelmåttigt. 

Ett av de största problemen ligger i, enligt Skolverket, att var femte 15-åring inte har baskunskaper 

i läsförståelse (Skolverket 2009). 

 

I denna debatt om den ”dåliga svenska skolan” försöker Skolverket, forskare och andra aktörer i 

utbildningssektorn att hitta nya lösningar och infallsvinklar för att kunna möta problemen med 

underpresterande elever. En av de stora satsningarna är att få pedagoger att använda sig av något 

som kallas för ”formativ bedömning”, även kallat ”bedömning för lärande”. Det uttalade syftet med 

detta didaktiska fenomen är att eleverna ska bli ”ägare av sin egen lärandeprocess” (Lundahl 2011). 

Detta antas ske, bland annat, genom att elever kontinuerligt får feedback på sitt arbete, genom 

elevbedömning och av lärare, för att kunna utvecklas från sin egen nivå. I läroplanen, Gy 11, ser 

man flera exempel på att eleven ska få verktyg för att kunna ansvara för sin egen utbildning och få 

förståelse för vad som krävs för att uppnå godkänt betyg i de olika ämnena (Skolverket 2011). 

Samtidigt lägger Gy 11 tyngd på att undervisningen ska vara individanpassad (Skolverket 2011). 

Förespråkare för detta förhållningssätt menar att ”bedömning för lärande” är just att elever bedöms, 

får feedback utan betygssättning, för att utveckla sitt lärande från sina egna förutsättningar. 

 

”Formativ bedömning” har jag kommit i kontakt med under studieåren, dels i kurslitteraturen, dels i 

den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. Detta didaktiska fenomen har ofta beskrivits 

som en ”lösning” på många av de problem som dagens lärare tacklar i skolan, bland annat den 

svårigheten med att hjälpa alla elever att utvecklas från den personliga färdighetsnivån. I samtal 
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med lärare på fältet har jag också mött en osäkerhet på vad det egentligen innebär att bedöma 

formativt och en oro inför att det ska ta för mycket tid från andra aspekter av undervisningen.  

 

Forskarna kring formativ bedömning menar att elevernas kunskap ska bedömas kontinuerligt, inte 

bara vid prov utan även i, till exempel, klassrumssituationer(Lundahl 2011). Syftet med 

bedömningen är dubbelt. Dels, menar forskarna, att det ger läraren information om hur denne ska 

utforma sin undervisning i relation till elevernas kunskapsnivå, dels menar man att eleverna, genom 

den kontinuerliga återkopplingen, själva förstår hur de ska arbeta vidare för att uppnå målen.  

 

Mitt intresse för detta fenomen väcktes när jag funderade på vilka aktiviteter som nu benämns eller 

ryms i begreppet formativ bedömning samt vilka konsekvenser detta får för elevers möjligheter till 

lärande och för lärares arbete. Formativ bedömning är svårt att förklara och det innebär, med största 

sannolikhet, olika handlingar för olika personer. Forskare menar att detta pedagogiska fenomen är 

till för att gynna elevers, och lärares, utveckling samtidigt som man kan fråga sig om lärare och 

elever ser på formativ bedömning på samma sätt. I uppsatsen tar jag nu ett steg tillbaka och 

betraktar formativ bedömning som ett diskursivt fenomen som formar skolans verksamhet på olika 

sätt. Något som också intresserar mig är att ta redan på vilken människo- och kunskapssyn som 

gestaltas i de olika sammanhang där formativ bedömning beskrivs och bedrivs. Vidare vad detta får 

för konsekvenser för elever, lärare och för verksamheten i skolan som institution.  

 

En svensk forskare inom fältet för formativ bedömning är Christian Lundahl. I hans bok, 

Bedömning för lärande (2011), tar han upp ett behov av förändring av den svenska skolans 

tillvägagångssätt att använda sig av bedömning. Författaren (Lundahl 2011) menar på att lärare 

måste gå ifrån det ”gamla sättet” att summativt bedöma elever till att börja använda sig av den så 

kallade formativa metoden. Lundahl (2011) förklarar formativ och summativ bedömning på 

följande sätt: 

 

Summativa bedömningar är bedömningar, som sammanfattar (summerar) elevens kunskapsnivå 

i förhållande till något kriterium, till exempel en betygsskala, ett statistiskt värde eller en norm. 

[…] Formativa bedömningar syftar till att utveckla elevens kunskaper men även lärarens 

undervisning under själva utbildningsprocessen. De används alltså för att påverka och forma 

lärandeprocesser ( Lundahl, 2011, sid. 11). 

 

Det finns alltså flera syften med formativ bedömning, där bara en del är utifrån elevens synvinkel. 

Lundahl (2011) menar på att genom att arbeta formativt får även läraren syn på om dennes 

undervisning gör det möjligt för att alla elever ska uppnå målen. Andra beskrivningar av detta 

fenomen går att hitta i annan forskning, litteratur och på nätet. Vad jag sett vid studerande av dessa 

är att detta begrepp konstrueras olika i olika sammanhang vilket i sin tur ger fenomenet olika 

betydelse och konstruerar delvis olika sociala bedömningspraktiker. Även detta var något som 

intresserade mig, då jag började få insikt om att det kanske inte finns en sanning, utan att ett 

fenomen kan vara konstruerat och därmed föränderligt. Vad jag även upptäckte var att det inte finns 

någon tidigare forskning där olika diskurser kring formativ bedömning undersöks. Det är detta min 

studie kan bidra med till kunskapsområdet.  
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Bakgrund 

 

Under 1800-talet skedde stora förändringar i samhället som kom att påverka synen på lärande, och 

syftet med den. Industralisering och urbanisering förändrade Sverige från att, till största del, vara ett 

bondesamhälle till ett industrisamhälle. Förändringen skedde långsamt men i och med denna 

ställdes andra krav på utbildning. Barn, kanske främst i städer, såg inte längre sina föräldrar arbeta 

och deras liv var inte längre lika utstakat. Det krävdes utbildning för att kunna få jobb. Under denna 

förändringens tid växte två olika undervisningstraditioner fram med två olika forskare/pedagoger, i 

spetsen (Lundahl 2011; Hedenborg & Kvarnström 2007). 

 

John Dewey och Edward Lee Thorndike har under 1900-talet fått representera två grenar inom den 

progressiva pedagogiken (Lundahl 2011). Deweys tankar innefattade stark tilltro till vetenskap och 

att pröva sig fram och förändra längs vägen. Dewey startade år 1896 en försöksskola vid 

universitetet i Chicago, där syftet var att pröva olika undervisningsmetoder för att se hur de 

fungerade i praktiken (Dewey 2004). Tanken var att skolan kunde bli bättre genom ständig 

utvärdering där undervisningen anpassades efter vad som kom fram under denna utvärdering. 

Flertalet metoder för att nå fram till samtliga elever utformades och prövades där fokus kretsade 

kring tanken att lärande sker i socialt samspel (Dewey 2004). Den andra grenen som, Thorndike 

representerar, bygger på det som vi idag kallar summativ bedömning. Med detta menas att elever 

får ett betyg efter avslutad kurs/avsnitt som summerar den nivå som eleven uppnått med sitt 

lärande. Thorndikes synsätt har vart det svenska rättesnöret under stora delar av 1900-talet.   

 

Denna tradition av att summativt bedöma elever kan bland annat ses genom införandet av 

centraliserade prov men också läroplaners utformning som vart målbaserad (Lundahl 2011). I och 

med de svårigheter som skolan nu står inför, med en nedåtgående trend bland elevers kunskaper, 

har ny forsknings ett fått stort utrymme, bland annat forskning kring användandet av formativ 

bedömning (Lundahl 2011).  

 

Paul Black och Dylan Wiliams tankar kring fenomenet formativ bedömning har sin utgångspunkt i 

Deweys tankar kring utbildning och pedagogik. Under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal skrev Black 

och Wiliam, tillsammans, enskilt och med andra forskare/författare, en rad artiklar och böcker, där 

de behandlar det socialkonstruerade fenomenet ”formativ bedömning”. Deras forskning har sedan 

dess fått stor påverkan på hur vi ser på bedömning idag (t.ex. Black & Wiliam 2001, 2004).  

 

Vad dessa forskare gjorde var att peka ut det som, enligt Lundahl, i många fall kan ses som 

självklart, nämligen att undervisning och lärande är en interaktiv process (Black & Wiliam i 

Lundahl 2011). Genom att studera litteratur som behandlar undervisning och göra egna studier, som 

pekade på att den typ av formativ bedömning som användes vid dessa undersökningar gav en 

positiv effekt på lärande, menade Black & Wiliam att bedömning för lärande gynnar elevers 

utveckling. Att förändra undervisningen efter deras modell av formativ bedömning är inte något 

som forskarna trodde skulle ske över en natt. Att implementera en ny undervisningsteknik är, enligt 

Black & Wiliam, istället en lång process.  

 

I Sverige har bedömning för lärande på senare år fått ett stort genomslag då bland annat flera 

projekt startats, så som Boråsprojektet, för att uppmuntra till användning formativ bedömning i 
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skolan (Lundahl 2011). Boråsprojektet syftade till att implementera bedömning för lärande hos 

pedagoger och lärare. Där målet var att, efter ett års tid, de medverkande parterna skulle vara säkra i 

sin bedömning efter den formativa modellen.  

 

I samband med att det ökade intresset för formativ bedömning har en hemsida, 

bedomningforlarande.se, blivit en del av det pågående projektet för att nå ut med information till 

lärare runt om i landet. Här kan lärare få konkreta lektionsförslag samt en samlad bild av hur, enligt 

skaparna av sidan tycker att man ska arbeta med bedömning för lärande. Denna webbsida är bara en 

av flera som diskuterar fenomenet, webbaserade tidningar och diskussionsforum finns också.  

 

Bedömning för lärande beskrivs som ett entydigt begrepp i dessa sammanhang och problematiseras 

sällan. Eftersom fenomenet har förändrats, både i betydelse och användningsområde, sedan första 

gången det användes skulle detta kunna peka på motsatsen. Formativ bedömning kan istället ses 

som något föränderligt som beskrivs, och används, på olika sätt i olika sammanhang.  

 

Styrdokument/policydokument 

I det nationella styrdokumentet för gymnasieskolan, Gy 11, förespråkas ingen specifik 

undervisningsmodell. Däremot poängteras det vid flera tillfällen vikten av individanpassad 

undervisning och att skapa förutsättningar till lust att lära (Skolverket 2011). Detta har bland annat 

lett till stor spridning mellan olika undervisningsmetoder, och även i kvaliteten av denna. I 

läroplanen för gymnasiet, Gy11, finns exempel på skyldigheter och rättigheter mellan lärare och 

elever. Läraren har skyldighet att informera eleven om vad som krävs för att uppnå ett godkänt 

betyg och ge bästa möjliga undervisning för att eleven skall kunna uppnå detta. Således är detta 

även elevens rättighet, att få de verktyg som behövs för att lyckas. Å andra sidan har eleven 

skyldighet att ta ansvar för sin egen utbildning (Skolverket 2011). 

 

År 2012 gav Skolverket ut en bok med riktlinjer och allmänna råd i bedömning och betygssättning. 

I denna bok hänvisas det bland annat till Black & Wiliam som är två forskare inom bedömning för 

lärande. Här ger Skolverket även flera exempel och råd på hur undervisningen kan gå till utifrån ett 

formativt arbetssätt. Ett exempel på detta är:  

 

För att läraren ska kunna följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen 

vara en integrerad del i undervisningen. Då kan den enskilda eleven fortlöpande få återkoppling 

på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla för att nå kunskapskraven. Ett 

sådant arbetssätt kan även ge läraren återkoppling på hur den egna undervisningen fungerar och 

vad hon eller han behöver ändra på eller utveckla för att nå bättre resultat. Läraren behöver 

därför med jämna mellanrum se tillbaka, sammanfatta och synliggöra elevernas lärande. (Wiliam 

2010 i Skolverket 2012) 

 

Detta citat visar också att syftet med att använda sig av formativ bedömning, enligt Wiliam, även är 

att ge läraren kontinuerlig feedback på sin undervisning. Om inte eleverna förstår och utvecklas så 

behöver läraren göra om sin undervisning. Bedömningen går alltså åt två håll. 

 

http://www.bedomningforlarande.se/
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Läroplaner och andra styrdokument är utformade av Skolverket i uppdrag av politiker med en tanke 

på hur skolan bör bedrivas, det är alltså ett ideologiskt dokument. Skolan är en pedagogisk 

institution som formas efter det samhället vi lever i där de värderingar som finns i nationen skall 

avspeglas i skolan. Det är alltså viktigt att komma ihåg att detta inte är oföränderliga sanningar utan 

åsikter och dokument som förändras och uppdateras kontinuerligt. 

 

 

Andra källor 

I dagens samhälle sker en stor del av kunskapsförmedling, och kunskapshämtning, via internet. Där 

finns alltifrån webbtidningar och forum till olika nätverk/communitys/plattformar, där personer 

med liknande intressen kan samlas. Då stor del av vår kommunikation ser via webben är det också 

där det finns stor tillgång till material som behandlar, speciellt ny, kunskap och där åsikter kring 

denna kunskap tar gestalt. För den formativa bedömningen har detta inneburit att flera lärarforum 

konstruerats, som ger pedagoger utrymme att diskutera svårigheter och fördelar med bedömning för 

lärande. På samma sätt går det att finna artiklar i webbtidningsformat där man via olika 

kommentatorsfunktioner kan tycka till om det skrivna.  

 

Detta leder till att det finns flera av denna typ av källor att undersöka i den aktuella genren. 

Bedomningforlarande.se är en av dessa plattformar som igår i ett större projekt som är ESF
1
 

finansierat. Andra hemsidor med ett utbud av artiklar som undersöks är lararnasnyheter.se och 

lararfortbildning.se.  

Kunskapsområde  

 

Forskning kring bedömning finns utifrån många olika perspektiv där tankarna i många fall utgår 

från att kunskap är något som är något beständigt materiellt och som ska "pytsas" ut till elever i 

bestämda steg i en typisk av traditionen mer eller mindre bestämd progression.   

 

Det finns mycket forskning om bedömning ur olika perspektiv. Mycket av forskningen utgår från 

tankar om (skol)kunskapen som något beständigt. Under 1960-talet var forskningen om lärande 

baserad på psykometriska mätningar av förmågor. Elevers "inlärning" ses i detta perspektiv ofta 

som ett resultat av individuell begåvning eller motivation. Resultaten sågs som normalfördelade i 

en befolkning. Där det ansågs som ”normalt att en klass hade en stor andel elever som var icke-

godkända i olika moment. En klass avspeglade samhällsordningen där kunskap ansågs finnas i olika 

grad hos olika individer. Lärandesituationen lämnas ur detta perspektiv utan avseende. Bedömning 

blir i det perspektivet "mätning av en elevs aktuella kunskapsläge" i relation till en norm som inte 

problematiseras. 

 

Synen på bedömning har sedan den här tiden förändrats där målet är att samtliga elever ska ha ett 

godkänt betyg i alla ämnen och alla elever har enligt läroplanerna rätt till att få undervisning som 

                                                      

1 ESF är förkortning för: Europeiska socialfonden. Vilket är ett EU projekt som syftar till att öka 

kompetens och utveckling inom arbetslivet samtidigt som målet för full sysselsättning uppnås.  
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leder till detta. Summativa betyg har använts i den utsträckning att elever fått betyg för att 

motiveras och få syn på hur de ligger till i ett visst ämne. Förändring kring synen på hur detta 

egentligen leder till barns utveckling har också skett. Tankar kring hur sociokulturella 

olikheter/likheter påverkar undervisning och elevers inlärningsförmåga har istället tagit vid och har 

i sin tur banat vägen för det som idag kallas för formativ bedömning.  

 

Skolan har förändrats, från att ha vart en institution präglad av lydnad till en där ansvarstagande 

istället ses som norm (Normell 2007). I och med detta har även förväntningarna på elever och lärare 

förändrats, skolans roll är inte längre till för att fostra elever utifrån vissa givna normer där eleverna 

tar till sig bestämd kunskap utan är istället till för att elever ska kunna växa från sina egna 

premisser.  

 

Lydnadskulturen fokuserar på rätt och fel, bra och dåligt, straff och belöning. Ansvarskulturen 

ägnar mera tid åt att undersöka hur man kan förstå, hantera och se det meningsfulla i det som 

sker i mötet människor emellan (Normell 2007, sid. 15).  

 

Normell fortsätter att beskriva hur den svenska skolan har genomgått en utveckling där 

kunskapssynen förändrats där reflekterande och förståelse är två kvaliteter som värderas högre än 

som tidigare, ren faktakunskap (Normell 2007).  

 

Att synen av kunskap förändrats över tid leder till slutsatsen att kunskap är något föränderligt och 

synen av vad som är god kunskap färgas av det sociala sammanhang som kunskapen utövas i, det 

vill säga diskursen. Därför är det intressant att kunna ta del av den diskurs som nu präglar formativ 

bedömning, som i dagsläget är på tapeten som det bättre alternativet i undervisningssyften.  

 

Syfte och problem  

Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur fenomenet formativ bedömning konstrueras 

diskursivt på olika webbsidor och styrdokument samt hur dessa framställer vilka resultat som 

formativ bedömning antas bidra till elever och lärare. Vidare vad det får för konsekvenser för elever 

och lärares undervisningsprocesser och därmed för elevers möjligheter till lärande.  

 

Frågeställningar 

1. Hur konstrueras fenomenet formativ bedömning på webbsidor och i styrdokument samt hur 

beskrivs fenomenet i dessa olika forum? 

2. Vilka resultat framställer hemsidorna att fenomenet bedömning för lärande ska ge?  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Uppsatsen behandlar, det jag kallar för ett diskursivt konstruerat fenomen, formativ bedömning. 

Med detta menar jag att man kan se formativ bedömning som något föränderligt och konstrueras 

efter det sociala sammanhang som fenomenet tar gestalt i. Detta är något som Norman Fairclough, 

med flera, behandlade under konstruktionen av något som kallas kritisk diskursanalys (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000). Vad som innebär med kritisk diskursanalys kommer att beskrivas 

närmare, både i detta kapitel och i nästa, då det är denna teori och metod som kommer att användas 

för att studera fenomenet formativ bedömning närmare. Detta perspektiv utgår från en 

socialkonstruktivinistisk syn på språket och på kunskapsproduktion. Enligt den kritiska 

diskursanalysen befinner vi oss i en ständig reproduktion och föränderlig process som utgår från det 

språk vi använder oss av. Winter Jørgensen & Phillips (2000) beskriver det på följande vis:  

 

Diskursiva praktiker – varigenom man producerar (skapar) texter och konsumerar (mottar och 

tolkar) dem – ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala 

världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer. Det är delvis genom diskursiv 

praktiker i vardagen (textproduktions- och textkonsumtionsprocesser) som social och kulturell 

reproduktion och förändring äger rum (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid. 67).  

 

Vad jag är intresserad av att göra i denna uppsats är att ta reda på hur den sociala konstruktionen ser 

ut kring fenomenet, hur politiska texter och webbtexter talar om formativ bedömning och vad de får 

för konsekvenser för utövarna. Mitt kunskapsområde är således inom det diskursiva fältet där olika 

textanalyser är i fokus. Det finns flera olika teorier kring diskursanalys, och således flera olika sätt 

att utföra den på, men anledningen till att jag har valt den kritiska diskursanalysen som metod är det 

innebär att jag kan analysera både det skrivna ordet och det som sägs ”mellan raderna” (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000). Detta är något som jag tror kan vara viktigt att göra då jag kommer att 

behandla ideologiska texter samt webbtexter som är en avspegling av den konstituerande och 

konstituerade världen som diskursen befinner sig i.  

 

I denna uppsats avser jag att göra en kritisk diskursanalys av ett abstrakt socialt fenomen som 

benämns ”formativ bedömning”. För att få förståelse över vad det innebär att göra en diskursanalys 

måste man först förstå vad en diskurs är. En allmän beskrivning är: 

 

[e]n diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen.) 

(Winther Jørgensen och Philips 2000, sid. 7). 

 

Enligt Kristna Boréus kan man också förklara diskurs på följande vis: 

 

Diskurser är språkliga praktiker – regler för och regelbundenheter i hur man kategoriserar och 

talar- men kan också innefatta andra praktiker. (Boréus 2011:151 i Ahrne & Svensson 2011 

(red.)). 
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Diskurs har dock ingen ensidig förklaring då begreppet används i flera olika praktiker . Gemensamt 

är dock, det som citaten illustrerar, att diskurs handlar om språk och hur olika sociala situationer, 

och världen, konstrueras av vårt sätt att tala och förstå vår omvärld. Det är därför det finns flera 

diskurser, eftersom språket konstrueras olika för olika personer och är därav föränderligt (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Diskursanalys 

Vad som är gemensamt för diskurser, och diskursanalys, är att det är ett sätt att förklara och förstå 

varför vissa fenomen eller värderingar finns, i till exempel ett samhälle, genom att analysera den 

språkanvändning som finns runt fenomenet (Winter Jørgensen & Phillips 2000 ; Fejes & Thornberg 

(red.) 2012). De har även en socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Författarna beskriver fyra 

grundprinciper, tagna från Vivien Burrs karakteristik av socialkonstruktionismen, som man som 

forskare måste ta till sig för att kunna använda sig av metoden. Den första innebär att man har:  

 

En kritisk inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart 

betraktas som en objektiv sanning. (Burr 1995, sid. 2ff i Winther Jørgensen och Philips 2000). 

 

Detta innebär också att vekligheten består av kategoriseringar av vår kunskap och speglar alltså inte 

den totala Sanningen, all kunskap är därmed perspektiviserad och därmed partiell. (Winther 

Jørgensen och Philips 2000). Den andra premissen innebär att vi påverkas, och påverkar, historien 

och att det inte finns några fasta karakteristiska drag inom människan utan allt är föränderligt. 

Synen på kunskap har alltså en prägel av den historiska utvecklingen. De två sista premisserna är att 

det finns ett  

 

Samband mellan kunskap och sociala premisser…[och ett] Samband mellan kunskap och social 

handling (Burr 1995, sid. 2ff i Winther Jørgensen och Philips 2000). 

 

Kunskap skapas således, enligt denna princip, i sociala sammanhang, och upprätthålls där. 

Samtidigt bidrar den rådande normen till hur man handlar i sociala sammanhang, vissa handlingar 

anses rätt och andra orätt, detta pågrund av den konstruerade syn på sanning som finns i det sociala 

sammanhanget (Winther Jørgensen och Philips 2000).  

 

Det finns flera olika förgreningar inom diskursanalysen, som har vissa gemensamma drag. Tre av 

de vanligaste diskursanalytiska perspektiven, inom forskning för kultur och samhälle, är 

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi (Ibid, 2000). Vad som är gemensamt för 

dessa är att de delar uppfattningar om hur språk och subjekt ska uppfattas samt att: 

 

De delar […] en målsättning att bedriva kritisk forskning , det vill säga utforska och kartlägga 

maktrelationer i samhället , och att formulera normativa  perspektiv varifrån man kan kritisera 

dessa relationer och peka på möjligheter till social förändring. (Winter Jørgensen & Phillips 2000, 

sid.8).  
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Genom att ta sig an ett diskursanalytiskt perspektiv tar man sig även an idén om att det är språket, 

och de kategoriseringar vi gör av det, som får en avgörande betydelse för det sociala livet. Genom 

språket konstrueras maktrelationer och verkligheten får betydelse efter den rådande diskursen 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen har vissa gemensamma drag med andra diskursanalytiska teorier, och 

metoder.  

 

Dessa angreppssätt [kritisk diskursanalys och diskurspsykologi] betona alltså att människor 

använder diskurserna som resurser där de skapar nya sammansättningar av ord- satser som 

aldrig tidigare har uttalas (Winther Jørgensen, Phillips 2000, sid. 24.).  

 

På detta sätt är människor aktörer i skapandet av nya diskurser och kulturell förändring. De större 

diskurserna sätter dock ramar för hur långt de nyskapande diskurserna kan sträcka sig.  

 

Enligt den kritiska diskursanalysen är diskurser både konstituerande och konstituerad, till skillnad 

från andra diskursanalyser. Den kritiska diskursanalysen tar sig även an en annan aspekt på språk, 

än andra diskursanalyser, nämligen att man även analyserar de aspekter som inte tas upp i en 

diskurs, men som kanske borde finnas där. 

 

Textual analysis can often give excellent insights about what is ‘in’ a text, but what is absent 

from a text is often just as significant from the perspective of sociocultural analysis (Fairclough 

1995, sid. 5).  

 

 På detta sätt kan man, med hjälp av den kritiska diskursanalysen, analysera texters, både skrivna 

och talade samt bilders, mening genom att titta på vad den inte tar upp. Vad som då kan avslöjas är, 

bland annat, maktrelationer och agentskap, från författaren av texten, till mottagaren, subjektet 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Liksom diskursanalys har förgreningar har även den kritiska diskursanalysen det. Den kritiska 

diskursanalytiska teorin och metoden som kommer användas på denna studie kommer från Norman 

Faricloughs tredimensionella modell. 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Farircloughs kritiska diskursanalys är, enligt Winther Jørgensen och Phillips, den mest 

väldefinierade och bygger på en tredimensionell analysmodell. Denna modell kommer att förklaras 

under avsnittet i metodkapitlet.  

 Kortfattat kan man säga att:  

 

Det är centralt i Faircloughs perspektiv att diskurs är en viktig form av social praktik, som både 

reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, 
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och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurs står således i ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid. 71). 

Tidigare forskning 

 

Sökandet efter tidigare forskning har skett till största del via ett antal databaser. Via Stockholms 

universitetsbiblioteks databas, DiVA och ett större webbsök via Libris och Kungliga bibliotekets 

databas, Regina samt den internationella databasen CSA Illumina har använts för sökandet inom 

forskningsområdet. Vid sökandet i databaserna har orden formativ bedömning, bedömning för 

lärande, diskursanalys och kritisk diskursanalys använts samt begreppen på engelska: formative 

assessment, assessment for learning, discourse analysis och critical discourse analysis. I detta fall 

fick jag ett hanterbart urval med avhandlingar och forskning inom det aktuella området och utefter 

detta välja texter som relaterar till det aktuella ämnet. I den webbaserade sökningen användes 

samma ord vid sökandet på svenska. I detta fall valde jag att hålla mig till svenska sidor då det är 

diskursen i Sverige som senare analyserats. I den webbaserade sökningen har ett urval gjorts bland 

de populäraste sidorna samt de som har relevanta källor. De uppsatser som jag har läst via 

sökningen i DiVA har jag använt för att få en bättre bild av hur diskursanalys kan användas i 

uppsatsskrivande och har vart ovärderligt.  

 

Vad som framkommit vid sökandet efter tidigare forskning är att det finns mycket normativa texter 

kring hur och varför pedagoger ska arbeta med formativ bedömning/bedömning för lärande (t.ex. 

Lundahl 2011, Black & Wiliam 1998). Detta, att det finns mycket material, är i och för sig positivt 

då jag vill undersöka detta fenomen. Dessa texter ska dock användas som empiriskt material vid 

diskursanalys och kan därför inte användas i sammanhanget tidigare forskning i den bemärkelsen 

att det då skulle implementera att formativ bedömning är ett begrepp och inte ett fenomen. Vad som 

dock kan sägas om dessa är att det finns forskare som är förespråkare för bedömning för lärande 

och att dessa har påvisat positiva effekter av formativ bedömning. Å andra sidan finns det forskare 

som menar på att det inte finns några direkta bevis på att bedömning för lärande skulle ge den 

önskade effekten då det inte finns en entydig bild av vad formativ bedömning innebär. 

 

[a] review of the formative assessment literature revealed that there is no agreed upon lexicon 

with regard of formative assessment and suspect methodological approaches in efforts to 

demonstrate positive effects that could be attributed to formative assessment (Dunn & Mulvenon 

2009, sid. 1). 

 

Detta tyder på att det finns flera diskurser inom samma diskursordning.  

 

De forskare som menar på att formativ bedömning är att föredra grundar sig i många fall på 

forskning gjord av Paul Black samt Dylan Wiliam under sent 1990-tal och tidigt 2000-tal (1998, 

2004). Studier över hur elever presterar efter kontinuerlig feedback utfördes av forskarna och 

svarade själva på frågan om formativ bedömning gynnar elever med ja. Black och Wiliam (1998) 

hävdar med sin artikel, Inside the Black Bok. Raising Standards Through Classroom Assessment, 

att elever som får bedöms formativt får möjlighet att påverka sitt eget lärande och presterar därefter 
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bättre. Black och Wiliam har publicerat flertalet tidskrifter inom ämnet och blir kontinuerligt 

refererade i formativ bedömning – sammanhang (t ex. Lundahl 2011; Skolverket 2012). 

 

Bedömning för lärande är skriven av Christian Lundahl och är en av forskarens böcker om formativ 

bedömning. Lundahl (2011) skriver om lärandeprocesser och menar på att det är dessa den 

formativa bedömningen gynnar. Sålunda är bedömning för lärande, så som Lundahl beskriver 

fenomenet, ett verktyg för att nå fram till elever för att de skall kunna utvecklas på individuell nivå 

utan att jämföras med sina medstuderande. Detta är nämligen en av sakerna forskarna, som 

förespråkar formativ bedömning, vill komma bort ifrån, nämligen att eleven fokuserar på betygen. I 

många fall får eleven återkoppling i samband med ett betyg men betyget tar fokus från denna 

(Lundahl, 2011). Lundahl skriver att 

 

Formativa bedömningar syftar till att utveckla elevens kunskaper men även lärarens undervisning 

under själva utbildningsprocessen. De används alltså för att påverka och forma lärandeprocesser 

(Lundahl, 2011:11). 

 

Christian Lundahl har även skrivit andra böcker och artiklar inom pedagogik, som bland annat 

behandlar hur den svenska skolan styrs av nationella prov och hur dessa påverkar undervisningen 

och synen på kunskap hos lärare och elever. 

 

Idag är resultatbehovet mest påtalat från centralt håll, samtidigt som det är tveksamt om 

[nationella] proven fyller och kan fylla det behovet utan att priset blir för högt när det gäller den 

faktiska kunskapsutvecklingen bland eleverna (Lundahl 2010, sid. 238).  

 

Lundahl är således en forskare som utifrån flera pedagogiska frågor ifrågasatt och dragit slutsatser, 

utifrån egen och andras forskning, om att ”formativ bedömning” är ett förhållningssätt till kunskap 

som gynnar elevers inlärning. Lundahls forskning, liksom Black & Wiliam, ingår i det som jag 

skulle kunna se som en källa till hur diskursen kring fenomenet formativ bedömning konstrueras. 

Ett annat urval av texter är dock gjorda och detta redovisas i ett senare kapitel.  

 

En annan stor forskare inom formativ bedömning är John Hattie, som menar på att en formativ 

”revolution” pågår i skolsystem runt om i världen  

 

A revolution of assessment has swept through many of our primary and secondary schools in 

New Zealand (and in many other countries). This revolution relates to Assessment for Learning 

and it can be witnessed in innovations such as the National Certificate of Educational 

Achievement (NCEA) and its standards-based approach, the emphasis on reporting more than on 

scoring, constructive alignment of learning and outcomes, peer collaborative assessment, 

learning intentions and success criteria, and the realisation of the power of feedback. These 

issues have become commonplace discussions in our schools (Hattie 2009). 

 

Den ”tidigare forskning” som presenterats ovan pekar på att formativ bedömning gynnar elevers 

utveckling, det finns även forskning som pekar på att så inte skulle vara fallet. Dunn och Muvenon 

(2009) har gjort en kritisk överblick över den formativa bedömningens utveckling och menar på att 
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den forskning som gjorts inte är omfångsrik nog att dra några generella slutsatser om den formativa 

bedömningens effektivitet.  

 

Randy Elliot Bennet (2011) menar också på att det finns stora definitionsproblem med formativ 

bedömning/bedömning för lärande och att detta medför problem. Han skriver i sin artikel att: 

 

The paper concludes that the term, ‘formative assessment’, does not yet represent a well-defined 

set of artifacts or practices (Bennet, 2011, sid. 5). 

 

Lisa Björklund Boistrup (2010) har skrivit en avhandling där hon undersökt klassrumsbedömning 

av matematik i årskurs fyra. Björklund Boistrup hittade i sin undersökning fyra olika diskurser vid 

klassrumsundervisning och menar på att dessa diskurser påverkar elevers möjligheter till agens.
2
 De 

olika diskurserna döper Björklund Boistrup (2010) till ”Gör det fort och gör det rätt”, ”Vad som 

helst duger”, ”Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion” och” Resonemang tar tid” 

(Björklund Boistrup 2010). Författarens slutresonemang bygger på att lyfta vikten av att ha 

förståelse, och insikt i, vilken diskurs som finns i klassrummet och vilka konsekvenser de kan få 

för, alltifrån, elevers utveckling till att påverka sin undervisningssituation. 

 

Jag menar att när jag och andra försöker förstå klassrumsarbete, då är det nödvändigt att också 

räkna med den makt som utövas av dominerande diskurser […] Vilka diskurser som kan uttolkas 

i ett matematikklassrum är en fråga om en komplex samverkan mellan styrdokument, beslut 

fattade på olika nivåer i och utanför skolan som institution samt dominerande diskurser i den 

bredare institutionella kontexten. I denna komplexa samverkan ingår också alternativa diskurser 

samt agenterna i diskursiva praktiker (Björklund Boistrup 2010). 

 

Denna studie ger föreliggande uppsats en undersökning att förhålla sig till i diskussionsavsnittet.  

 

Diskursanalys har visat sig vara en lämplig analysmodell för att få förståelse för hur olika 

uppfattningar, diskurser, konstrueras som begrepp i vår omgivning. Dessa uppfattningar anses i 

vissa sociala sammanhang som sanningar vilket i sin tur kan leda till att vissa beteenden, eller 

tankar, anses som rätt och orätt(Fejes & Thornberg 2012). Konstruktionen kring fenomen är en 

pågående process, vilket i sin tur leder till att en diskurs inte är en definitiv sanning, då den är 

föränderlig över tid (Winther Jørgensen, Phillips 2000). Med detta menas att ett ord kan få en annan 

betydelse beroende på i vilken social kontext den används i. Ordets betydelse skiftar i och med vem 

som använder det, och med vilket syfte det används. Ett ord kan alltså gå från att vara ett socialt 

accepterat ord, en förklaring av till exempel en företeelse, till att, genom användning, förvrängas 

och få en negativ klang. Detta kan sedan svänga igen genom att, till exempel, en social grupp ”tar 

tillbaka” ordet och gör det till sitt. Detta är exempel på hur diskurser förändras över tid, vilket i sin 

tur gör dem extra intressanta att analysera i sin nuvarande form.  

 

                                                      
2
 Författaren förklarar agens på följande vis: ”Kortfattat så handlar agens om människors möjligheter att göra 

val och att låta dessa val påverka världen.” Björklund Boistrup (2010). 
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Då jag inte hittat någon forskning där man gjort diskursanalyser av fenomenet formativ bedömning, 

känner jag att det finns ett behov att beskriva den forskning som finns kring fenomenet ur andra 

perspektiv.  
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Kapitel 3 Metod 

Metod 

Diskursanalys 

Som beskrivits i kapitlet Teoretiskt perspektiv kommer den kritiska diskursanalysen vara den metod 

som ringar in hela arbetet. Detta då diskursanalys är uppbyggd som sådan att den är både en teori 

och en metod för att analysera det talade och skrivna språket.  

 

Genom att ta sig an ett diskursanalytiskt perspektiv tar man sig även an idén om att det är språket 

som formar det vi uppfattar som ”verkligheten”. Språket är inte en värld och verkligheten en helt 

annan ur detta perspektiv. Genom språket konstrueras maktrelationer och verkligheten får betydelse 

efter den rådande diskursen (Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Faircloughs tredimensionella metod 

Faircloughs tredimensionella analysmodell innebär att jag kommer att analysera texter utifrån tre 

nivåer. Först kommer jag att göra en detaljerad textanalys, detta utifrån en lingvistiskt inspirerat 

analysmodell, det vill säga att jag kommer att analysera vilka slags ordval som finns i texterna. 

Sedan kommer den diskursiva praktiken att analyseras. Alltså, hur texten konsumeras och 

produceras, i detta fall kommer jag att fokusera på hur texten konsumeras. Den sista nivån är utifrån 

en social praktik som betraktar att språket och diskurser skapas i vardagen bland människor i 

relation till varandra med oskrivna regler och traditioner om hur man bör bete sig, och tala. Med 

detta menas att analysen av den formativa bedömningens diskurser kommer att sättas i relation till 

varandra. (Winter Jørgensen & Phillips 2000). Vid analys av texter är det viktigt, enligt Fairclough i 

Winter Jørgensen & Phillips (2000), att komma ihåg att man även har att göra med sociala 

sammanhang och därför behöver man de tre olika nivåerna vid kritisk diskursanalys.  

 

Vad Fairclough gör, är att göra skillnad mellan en diskursiv nivå och en icke-diskursiv nivå som 

ingår i den sociala praktiken. Kritik som riktakts mot denna tredimensionella modell är att det inte 

går att göra någon distinkt avgränsning mellan dessa två. Vid användandet av Farircloughs kritiska 

diskursanalys i föreliggande uppsats är denna metod dock lämplig då de analyserade texterna, 

diskursen, skall ställas i ett samhällsvetenskapligt ljus för att sedan kunna dra paralleller till den 

diskursiva praktiken. 

 

Vid användandet av denna metod och teori, kritisk diskursanalys, ska man inrikta sig på två nivåer, 

den kommunikativa händelsen och diskursordningen. Det är i dessa sammanhang som språk skapas 

kan förändra samhällstrukturer. Den kommunikativa händelsen är till exempel den enskilda 

hemsidan som tillhör en större gemensam diskurs, diskursordningen (Winter Jørgensen & Phillips 

2000:72).  
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Textanalys 

I denna studie är det textanalys av olika webbsidor och styrdokument, som behandlar fenomenet 

formativ bedömning, som tyngden ligger. Denna textanalys består av att finna samband mellan ofta 

använda ord och formuleringar, samt hur språket används för att föra fram budskapet i texten. Detta 

är en så kallad lingvistisk diskursanalys av text, något som är vanligt vid kritisk diskursanalys 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). I samtliga texter som analyserat går det att se tendenser av 

tydliga budskap.  

Diskursiv praktik 

Vid analys av den diskursiva praktiken är man: 

 

Intresserad av hur texten är producerad och hur den konsumeras. (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000, sid. 85) 

 

I detta fall är jag intresserad av att se om det, bland annat, finns en intertextuell kedja bland 

texterna. Med detta menas att se om texterna återspeglar de redan sagda i andra texter, det vill säga 

en reproduktion av en diskurs som redan finns och är accepterad. Många av de artiklar som går att 

finna på hemsidan för lärarnas nyheter, lararnasnyheter.se, har klara likheter, och återkommande 

teman, i utformning av såväl ord och formuleringar.  

 

Social praktik 

För att sätta analysen i den tredje delen i den tredimensionella modellen så ska analysen av texten 

som text och diskursiv praktik nu ställas i ett större sammanhang, den sociala praktiken. I mitt fall 

kommer jag att ställa analysen i förhållande till hur läroplanen för gymnasiet, Gy 11, utrycker sig 

kring fenomenet.  

Urval 

Urvalet för föreliggande uppsats har vart svårt. Detta område, formativ bedömning, är relativt 

outforskat inom ramen för diskursanalys. Jag har inte hittat någon tidigare forskning inom ramen 

för diskursanalys av fenomenet. Detta har lett till att urvalsprocessen blivit svårare, då det finns 

väldigt mycket material, men också lättare då det är outforskat, vilket har lett till att jag kan välja 

ganska fritt. Urvalet är gjort för att kunna svara på syftets frågor, nämligen att se hur fenomenet 

formativ bedömning konstrueras i olika sammanhang. Min uppsats kan dock inte ge en statistiskt 

korrekt bild av hur diskursen kring fenomenet ser ut eftersom urvalet inte kan sägas vara 

”representativt”. Vad studien däremot kan visa på är hur diskursen ser ut i de valda sammanhangen 

och sätta dessa i relation till den rådande läroplanen, Gy 11. Detta är intressant då det är ett mycket 

aktuellt ämne och formativ bedömning används av många.  

 

Då internet i dagsläget är en stor del av vardagen och mycket information kan spridas snabbt och 

till många kändes valet att undersöka olika webbsidor, som förknippas med fenomenet formativ 

bedömning, som ett adekvat val. Urvalet bland dessa hemsidor var desto svårare. Valet att flera 

hemsidor analyserats har berott på att jag velat täcka ett större område än om bara en hemsida 
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analyserats. Valet av bedomningforlarande.se gjordes därför att den ingår i ett större projekt och når 

ut till många av Sveriges lärare som arbetar med formativ bedömning. På hemsidan är Christian 

Lundahl även den informationskälla som används för att förklara fenomenet, detta ser man både 

genom de skrivna citat och de videor som finns under flertalet flikar. Dessa videor är olika klipp 

från en föreläsning, av Christian Lundahl, om formativ bedömning. Eftersom Lundahl är en av de 

mest framstående forskarna inom bedömning för lärande, i Sverige, och därav en stor del av 

diskursen som finns kring fenomenet, kändes det viktigt att ta med en webbsida där Lundahl är en 

stor informationskälla. Detta är ytterligare en anledning till att ta med denna hemsida, 

bedomningforlarande.se.  

 

De videor som finns tillgängliga på hemsidan ledde till att jag tvingades göra ytterligare ett urval. 

Jag ställde mig frågan om jag skulle ha med dem eller inte, om ja vilka delar. Min första tanke var 

att utesluta dem helt, då studerandet av videor skulle leda till ytterligare former av analys, än vid 

text, nämligen de visuella. Detta visade sig dock vara svårt då mycket av den information jag var 

ute efter att analysera fanns just i dessa videoklipp. Vad jag däremot valde att göra var att fokusera 

på information under vissa rubriker så som: ”Vad är bedömning för lärande?” och ”Skillnaden 

mellan summativ och formativ bedömning”. Under den förstnämnda rubriken fanns både en text 

och en video tillgängligt och under den sistnämnda en video. Videorna kommer i texten nedan 

behandlas som ”text” då de utvalda citaten från dessa är transkriberade och ingen analys görs av 

tonfall, kroppsspråk och liknande. Transkriptionen är gjord skriftspråksnära och ”hummanden” och 

pauser är utelämnade då de inte tillför citaten något då analysen syftar till att se vad som sägs och 

inte hur. Den ena videon rubriceras som ”Vad är bedömning för lärande?” och är 8.13 minuter lång 

och den andra videon rubriceras med ”Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning” och 

är 6.22 min lång. Valet att endast transkribera utvalda delar av videorna beror på att de är 

representativa för videoklippens helhet och är till för att ge exempel på detta.  

 

Eftersom syftet med uppsatsen är att se hur fenomenet konstrueras i de utvalda sammanhangen 

gjordes dessa urval av övergripande rubriker. Även om en ambition fanns att utveckla detta satte 

tidsramen för uppsatsskrivandet dock stopp för en mer djupgående analys. 

 

De två andra internetbaserade källorna är lararnasyheter.se, och en folder som tagits ner från 

lararfortbildning.se, som är en informationsfolder/reklamfolder, för en kurs om bedömning för 

lärande. Ansvariga för hemsidan lararnasnyheter.se är Lärarförbundet som är Sveriges största 

lärarorganisation och  

 

[a]rbetar på många olika sätt, till exempel genom att förhandla med arbetsgivaren, påverka 

politiska beslut och bedriva opinionsarbete. (lararforbundet.se) 

 

Ägare för Lärarfortbildning (och således hemsidan) är Lärarförbundet men de har en självständig 

ställning. Dessa hemsidor är utvalda för att få inblick i hur fenomenet framställs i ett mer medialt 

sammanhang samt foldern, för att se hur diskursen ser ut i de sammanhang då det finns ett klart 

syfte med informationen, att få pedagoger att gå kursen om formativ bedömning och varför man ska 

använda sig av detta.  

 

På hemsidan lararnasyheter.se har tre artiklar studerats närmare. Tanken var att välja de tre översta 

artiklarna som kom upp efter att ”formativ bedömning” skrivits in i sökfältet på hemsidan, detta för 
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att minska inflytandet över urvalet. Den första av dessa valde jag dock bort då den endast bestod av 

två stycken som gjorde reklam för en bok om formativ bedömning.  Istället för denna artikel har 

artikel fyra, från sökningen, analyserats.  

 

Foldern från lararnyheter.se valde jag ut för att jag tror att diskursen kring formativ bedömning går 

att urskilja tydligt i ett sammanhang där ett företag vill sälja in ett koncept. En annan tanke hos mig 

var att jag ville ha med olika källor för att kunna göra diskursanalysen, då jag tror att en bredd i 

urvalet kan ge en mer riktig bild av hur diskursen ser ur.  

 

De styrdokument som behandlats i analysen är läroplanen, Gy 11, samt Skolverkets allmänna råd 

om bedömning. En avgränsning har gjorts i och med att läroplanen för gymnasiet studeras, och inte 

Lgr 11. Anledningen till detta är bland annat att ett intresse hos mig, som skall bli gymnasielärare 

och att det kändes för stort att ta med både Gy 11 och Lgr 11. Häftet med skolverkets allmänna råd 

är också anpassat till gymnasiet och då passar Gy11.  En annan anledning tar sin grund i att 

bedömning för lärande har haft stort genomslag bland de årskurser där betyg sätts och att det satsas 

på formativ bedömning inom gymnasieskolan. 

 

I läroplanen har endast kapitel 1 och 2, med rubrikerna Skolans värdegrund och uppgifter och 

Övergripande mål och riktlinjer, analyserats. Detta urval beror på att uppsatsen syftar till att ge en 

allmän bild av formativ bedömning och i läroplanens inledande kapitel så kommer man åt 

bedömning på en mer allmän nivå än om enskilda ämnen undersökts.  

Genomförande och materialbearbetning 

Genomförandet av studien har gått till på så vis att de utvalda hemsidorna undersökts utifrån vilken 

information som kunnat svara på forskningsfrågorna.   

 

Arbetet med de utvalda källorna har sett ut på samma sätt vid analys av texterna. Då jag inte är 

lingvist har jag ingen möjlighet att göra en korrekt lingvistisk analys men jag har däremot 

inspirerats av den metoden vid arbetet med mitt material. Efter urvalet av texterna, artiklar från 

lararnyheter.se, foldern från lararfortbildning.se och text från bedomningforlarande.se, som 

beskrivs ovan, påbörjades en ordentlig genomläsning av materialet. Arbetet med texterna har 

således gått till så att jag först läst texterna grundligt för att sedan se om jag kan hitta ordval och 

språkbruk som kan tyda på vilken slags bild av fenomenet som framgår. Jag har även letat citat och 

stycken som kan illustrera de mönster som framträtt i analysen. 

 

Internetkällorna har analyserats var och en för sig för att sedan se om det finns samband mellan val 

av ord och formuleringar, det vill säga diskursen, mellan de olika källorna. Eftersom jag inte gör 

anspråk på att ge är ute efter en statistisk representativ bild av användandet av vissa ord och 

meningar har jag inte räknat hur förekommande vissa ord är, detta hade vart ett tidsödande arbete 

som lett till ett litet svar på mina forskningsfrågor. Istället har jag lingvistiskt satt mig in i 

språkbruket och sökt efter hur språket används för att framställa formativ bedömning.  

 

Sambandssökningen mellan ord och språkbruk visade sig vara svår. Detta då hemsidorna inte 

använder sig av samma termer vid beskrivningar av fenomenet. Däremot använder de sig av 

formuleringar som får samma innebörd. Synliggöra är ett av de ord som förekommer ofta i 
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sammanhang där Lundahl har ordet samt i Skolverkets texter. Även om detta ord inte används vid 

beskrivningen av fenomenet i de andra texterna används liknande så som återkoppling. I dessa fall 

har jag tolkat mina data som så att en och samma diskurs råder, då budskapet med formuleringarna 

är densamma. I analysen kommer flera exempel att ges på vilka slags ord som förekommer ofta. 

Återkommande ord är kursiva för att visa på ett kontinuerligt användande i de olika texterna.  

 

I analysprocessen framkom också svårigheten med att urskilja en tydlig skillnad mellan nivå ett, 

textanalys, och nivå två, den diskursiva praktiken, från Faircloughs tredimensionella analysmodell. 

Då dessa, i detta arbete, tydligt går in i varandra har de analyserats sammanslaget. Med detta menas 

således att de svar som framkommer vid textanalysen mynnar ut i hur den diskursiva praktiken ser 

ut. Hemsidorna förklarar, genom ord och formuleringar, sin syn av formativ bedömning samt hur 

användandet av detta ser ut i praktiken, samt hur det ”bör” vara.    

 

I samtliga av dessa analyser har min roll vart av största vikt och jag vill betona att mitt mål hela 

tiden har vart att skapa en så neutral bild av fenomenets diskurs som möjligt. Jag är även medveten 

om att detta är ett omöjligt arbete och att en annan uppsatsskrivare med största sannolikhet hade 

gjort ett annat urval men min förhoppning är att det ändock skulle ha lett till ett liknande resultat. 

Varje urval har vart välgenomtänkt för att i största mån skapa en så korrekt bild av fenomenet som 

möjligt.  

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Valet av metod kan påverka utfallet av studien i den meningen att en annan metod skulle ha kunnat 

få ett annat utfall. Metoden är dock vald för att passa syftet med studien och kunna göra en så 

transparent undersökning som möjligt. Det gör det möjligt för läsaren att följa min val och 

undersöka om de slutsatser jag drar är rimliga i relation till de teoretiska utgångspunkter som även 

styr analysen. 

 

I urvalen har jag försökt att hålla mig neutral och inte låta mina tidigare erfarenheter spela in. 

Tidigare erfarenheter kan givetvis spela in, undermedvetet, vid urval men genom att 

medvetandegöra detta för sig själv tror jag dock att man kan göra en bättre avgränsning av 

materialet. 

 

Etiska aspekter  

 

Jag har valt att analysera olika former av publicerade texter och behöver därför inte förhålla mig till 

etiska riktlinjerna som reglerar forskning om och med människor (www.codex.vr.se). Men min 

studie kan ändå ha etiska implikationer. Genom mina urval och analyser av olika texter så är det 

bara vissa ”röster” som lyfts fram. Mitt intresse är dock att ge en transperent bild av 

analysprocessen, och av de källor jag valt att studera för att se hur formativ bedömning konstrueras 

diskursivt. Med detta sagt så går det inte att försäkra att alla röster blir hörda och det finns 

naturligtvis andra bilder och metoddiskurser som hamnar utanför fokus för min studie. 

 

http://www.codex.vr.se/


 21 

Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av data  

Under denna rubrik kommer jag att beskriva de tre olika webbsidorna utifrån en lingvistiskt 

inspirerad analys byggd på Faircloughs tredimensionella modell, där första steget är att analysera 

texten. Den andra nivån, den diskursiva praktiken innefattas i nivå ett, textanalysen, och detta 

kommer framgå tydligare i analysdelen. Hemsidorna kommer att beskrivas var och en för sig och 

skildrar diskursen från tre olika synvinklar.  

 

I de kommande avsnitten kommer orden formativ bedömning och bedömning för lärande att 

användas. I dessa sammanhang kan det verka som att de är bestämda begrepp, och inte ingår i en 

diskursanalys, men de används så för att ge ett sammanhang av datan och hur de beskriver formativ 

bedömning.  

bedomningforlarande.se 

De data som analyserats kommer från två olika videors, där Christian Lundahl föreläser, samt en 

text. Videoklippen analyseras som text, detta har beskrivits närmare i föregående kapitel. Den ena 

videon rubriceras som ”Vad är bedömning för lärande?” inleds med att Lundahl presenterar sig 

själv, som docent och lektor vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, och ger en 

beskrivning av den forskning han gjort. Lundahl beskriver två projekt han vart en del av via 

skolverket där han arbetade med elevperspektivfrågor som fick honom intresserad av bedömning. 

Han ger ett exempel från ett av dessa projekt, där han brevväxlat med elever, och menar att han såg 

en trend i att elever påverkades negativt av negativa betyg och bedömning. Därefter drar han 

paralleller mellan dessa erfarenheter och hur, han anser, att man måste vara medveten om hur man 

använder bedömning och att man uttrycker detta till eleverna. Han menar att 

 

Bedömning använd på rätt sätt är ett fantastiskt redskap för lärand[e] (Lundahl 2011b). 

Den andra videon som rubriceras med ”Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning” 

påbörjas med citatet: 

 

Hur vi använder bedömningen, det är det som avgör om det blir summativt eller formativt. 

(Lundahl 2011c) 

Därefter pratar Lundahl om, i hans synvinkel, skillnaden mellan summativ och formativ bedömning 

och ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med formativ bedömning. 

 

Formativ bedömning synliggör lärandet. Och det gäller att synliggöra lärandet relativt ofta, när 

eleverna sitter med problem (Lundahl 2011c). 

Betyg är inte riktigt en formativ bedömning (Lundahl 2011c). 

Lundahl talar vidare om en studie gjord av John Hattie som påvisar att 
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Metoder som funkar, det som gör att elevers lärande ökar mest, det är olika metoder som 

synliggör lärandet. Och då är bedömning en av de mer effektiva metoderna. Och det gäller ju all 

form av bedömning, det synliggör lärande. Men det gäller ju att synliggöra lärandet medans det 

fortfarande finns tid att påverka det (Lundahl 2011c). 

 

Lundahl fortsätter sin föreläsning med att sätta formativ bedömning i relation till summativa 

bedömningar, så som betyg och skriftliga omdömen vid terminens mitt, och menar på att den 

summativa bedömningen inte hjälper eleven, eller läraren, att se hur eleven ska gå tillväga för att 

komma vidare i sitt lärande.  

 

Den största skillnaden, säger John Hattie, det är när eleverna blir sina egna lärare och när 

lärarna blir elever av sin egen undervisning. Och då menar han inte att man ska bli elev i sin 

undervisning i innehållet utan mer till formen. Man ska lära sig av hur undervisningen fungerar 

och eleverna däremot då ska lära sig att bli sina egna lärare. Ta ett större, successivt större, 

ansvar för sin kunskapsutveckling. Då kan vi få riktigt stora resultateffekter (Lundahl 2011c). 

 

Den text som analyserats går också under rubriken ”Vad är formativ bedömning?” och är relativt 

kort, består av fem korta stycken samt ett citat från skolverket. Texten är allmänbeskrivande om 

formativ bedömning. En förklaring till vad formativ bedömning är sammanfattas på följande sätt i 

denna text 

 

Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja 

elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig 

av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. 

(bedomningforlarande.se). 

lararnasnyheter.se 

Materialet från lararnasyheter.se består av tre artiklar med rubrikerna Formativ bedömning gör 

lärande synligt (Björkman 2012), Formativ bedömning bra för lärandet (Hedström 2011) och 

Formativ bedömning stärker lärandet (Svensén 2011) (se bilaga 1-3). Artiklarna behandlar 

fenomenet från olika håll, där två av dem innehåller citat från intervjuer med forskare inom 

formativ bedömning. 

 

Artikel 1, Formativ bedömning gör lärande synligt, utgår från en intervju med Torulf Palm, som är 

forskare inom matematikdidaktik. Artikeln bygger på argument för fördelarna med formativ 

bedömning i skolan och Palm ger exempel på sin syn på hur man enkelt kan arbeta med detta. 

Artikeln tar även upp forskaren Dylan Wiliam som en företrädare för bedömning för lärande och att 

han talade om ”det formativa klassrummet”. Enligt artikelförfattaren Björkman (2012) så är även 

detta något som Torulf Palm anser vara en av grundpelarna i den formativa bedömningen, att det 

sker ett utbyte mellan lärare och elever i klassrummet. Artikeln avslutas med ett exempel från Palm 

hur man som lärare, enligt hans mening, enkelt kan arbeta utifrån ett formativt synsätt.  

 

Författaren till andra artikeln, artikel 2 Formativ bedömning bra för lärandet (Hedström 2011), 

menar att elever inte gynnas av att få betyg på sina arbeten utan bör istället få kommentarer som 

kan leda deras utveckling framåt.  
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Elever säger i undersökningar att de vill ha betyg. Men ofta vill de främst veta hur nära de är 

målen och hur de ska anstränga sig för att nå dit. […] Formativ bedömning är sannolikt en 

bättre metod för att få eleverna att nå uppsatta mål. Formativ bedömning sker under 

inlärningsprocessen och tydliggör var eleven befinner sig i förhållande till målen (Hedström 

2011). 

 

Artikeln behandlar även frågor om yttre - och inre motivation där Hedström menar på att betyg inte 

fungerar som motivation för svagare elever.  

 

Den tredje artikeln, artikel 3 Formativ bedömning stärker lärandet (Svensén 2011), bygger på en 

intervju med Christian Lundahl. Det som artikeln vill poängtera, genom Lundahl, är att formativ 

bedömning inte är något nytt utan användes redan på 1600-talet. Även denna artikel lyfter att 

summativ bedömning ska användas när inlärningen är ”färdig” och formativ bedömning under 

undervisningens gång. Ett exempel på hur Lundahl formulerar sina tankar kring detta ämne är när 

han säger att 

 

Det går inte att läsa en bok eller att lyssna på ett föredrag och så blir man bättre. Om lärare ska 

jobba mer med bedömning måste det bli en mycket mer integrerad del i undervisningen. Det 

handlar om ett nytt förhållningssätt och framför allt om att våga börja pröva sig fram.(Lundahl i 

Svensén 2011).  

 

Folder från lararfortbildning.se 

Från lararnyheter.se Foldern är två sidor lång, och inleds med frågorna: 

 

Vilka utmaningar står du inför, när du bestämt dig för att lyckas med uppdraget att bedöma för 

lärande, och därmed utveckla både förståelse och motivation hos eleverna? Hur pedagogisk är 

din bedömning? (Bedömning för lärande - en fördjupning i formativ bedömning 2012). 

 

Under inledningsstycket finns det ett flertal olika spalter som i punktform beskriver innehållet i 

kursen. Syftet sammanfattas genom att beskriva vad utbildningen skall ge. 

 

Utbildningen hjälper skolledare och lärare att organisera och utveckla metoder för ett peda-

gogiskt bedömningsarbete. En fördjupning i formativ bedömning (Bedömning för lärande - en 

fördjupning i formativ bedömning 2012). 

 

Därefter finns det kontaktuppgifter och namn på utbildarna. På sida två finns citat från tidigare 

deltagare av kursen som beskriver deras upplevelser samt en sammanfattning av 

lärarfortbildningen.  
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Gy 11 och Skolverkets allmänna råd; Bedömning och betygssättning i 

gymnasieskolan 

 

De kapitel som undersökts i läroplanen för gymnasiet, Gy11, heter Övergripande mål och riktlinjer 

och Skolans värdegrund och uppgifter, och innehåller just detta.  

 

I de övergripande målen anges de kunskaper samt de normer och värden som alla elever bör ha 

utvecklat när de lämnar utbildningen (Skolverket 2011, sid. 9).  

 

Kapitlen syftar således till att ge lärare en allmän bild av vad elever i den svenska skolan skall ha 

för gemensamma kunskaper och normer när de lämnar skolan. Skolverket är ett ideologiskt 

dokument som är utformat efter det politiska läget i landet och detta gör att läroplanen speglar den 

allmänna diskurs som finns kring utbildning i landet.  

 

Analys av data  

De tre olika hemsidor som ligger till grund för denna analys ingår i samma diskurs. Flertal exempel 

på att samma värderingar och normer ligger bakom det som skrivs i de olika källorna går att finna, 

och det kommer synas i detta kapitel. Hemsidorna kommer dock först att analyseras var och en för 

sig. Här tar jag mig an ett lingvistisk inspirerat sätt för att komma åt de didaktiska frågorna. Vid 

denna analys ligger Faircloughs tredimensionella diskursanalys till grund, vad som dock framgår är 

att nivå ett, textanalys, och nivå två, diskursiv praktik, innefattas i detta första steg av analysen 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000). Med detta menas således att vid textanalysen, som syns nedan 

i det fyra olika avsnitt, genereras svaret på vad nivå två innebär. När diskursen hittats kan man 

förstå hur denna, enligt vad som framkommit, bör användas i den givna kontexten, praktiken.  

 

bedomningforlarande.se 

Analysen av texten från bedomningforlarande.se leder till insikt i hur fenomenet formativ 

bedömning beskrivs av förespråkare för ”metoden”.  Vad som framgår tydligt är att målet med 

formativ undervisning är att synliggöra lärandet. Elever ska medvetandegöras och få mer ansvar för 

sin egen inlärningsprocess.  

 

Metoder som funkar, det som gör att elevers lärande ökar mest, det är olika metoder som 

synliggör lärandet. Och då är bedömning en av de mer effektiva metoderna. Och det gäller ju all 

form av bedömning, det synliggör lärande. Men det gäller ju att synliggöra lärandet medans det 

fortfarande finns tid att påverka det (Lundahl 2011c). 

 

Citatet ovan är ett exempel på hur Lundahl beskriver Hatties slutsatser efter studier av hur formativ 

bedömning påverkar inlärningen. I detta citat framkommer även vikten av att synliggöra lärandet.   

 

Vid läsning av hemsidan bedomningforlarande.se går det även att tolka det som att fenomenet 

formativ bedömning skulle kunna vara en lösning på ett problem. I texten går det att finna 
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beskrivningar av vad arbete med formativ bedömning kan ge elever, underförstått att formativ 

bedömning ger inlärningsprocesser i skolan något som den saknat. Ett alternativt är också att se 

formativ bedömning som ett bättre undervisningssätt för att nå fram till elever och möta deras 

behov (bedomningforlarande.se).  

 

Bedömning för lärande bygger på en grundläggande idé: Att tecken på elevernas lärande 

används för att anpassa undervisningen så att den möter elevernas omedelbara inlärningsbehov 

(bedomningforlarande.se). 

 

I det här citatet ser vi ett exempel på hur bedomningforlarande.se beskriver att formativ bedömning 

ska hjälpa lärare att ta vara på inlärningstillfället och ”anpassa undervisningen” för att nå fram till 

eleven. Samtidigt syns även exempel på att elevens inlärningsprocess dels beror på hur läraren 

lägger upp lektionerna och dels hur eleven kan ta till sig informationen. 

 

Enligt bedomningforlarande.se är vägen till en lyckad undervisning tvåfaldigt och har att göra med 

att eleven får kontinuerlig feedback på sitt arbete, detta sker i utbytet mellan lärare – elev och elev- 

elev, i situationer där bedömning sker, samt att läraren uppdaterar sin undervisning om inte 

eleverna lär sig något. På hemsidan står det att 

 

Det finns ett starkt samband mellan elevers prestationer och deras lärares förmåga att utveckla 

och tillämpa klassrumsbedömning av hög kvalitet. Feedback har en avgörande betydelse för 

elevers lärande (bedomningforlarande.se). 

 

Här ser vi ett exempel på hur läraren och eleven likställs när feedback ska bidra till elevens 

utveckling. Det kan också tyda på att författaren till texten menar på att det finns ett problem i 

skolan, nämligen att undervisningen inte är anpassad efter elevens inlärningsbehov. 

 

I båda dessa exempel lyfts formativ bedömning som ett arbetssätt som gynnar både lärare och 

elever, då de genom feedback på sitt arbete kan maximera sitt lärande. Detta beskrivs som det 

åtråvärda, att lära sig så mycket som möjligt. Samtidigt beskrivs fenomenet som så att eleven får 

mer ansvar för sin egen inlärning. För att illustrera detta så tittar vi på citatet nedan  

 

Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja 

elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig 

av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. 

(bedomningforlarande.se). 

 

I detta citat ser vi ett exempel på hur formativ bedömning beskrivs som en idé där elevens behov 

sätts i fokus och får anpassad undervisning som gynnar elevers inlärning.  

 

Enligt bedomningforlarande.se skall alltså formativ bedömning ge elever de verktyg som behövs 

för att uppnå målen som finns i Gy11. 
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lararnasnyheter.se 

De tre artiklar som analyserats beskriver fenomenet formativ bedömning på ett liknande sätt. Till 

lararnyheter.se säger Torulf Palm, angående formativ bedömning, att: 

 

Jag har hållit många föredrag och har fortfarande inte stött på någon som sagt att det inte verkar 

bra. De lärare som provar återkommer med mycket positiva erfarenheter.  

 

Formativ bedömning beskrivs som något positivt, där lärare, genom användandet av formativ 

bedömning, kommer att få motiverade och inlärningsstarka elever.  

 

En forskare som under många år arbetat med att utveckla begreppet och som fått stor 

genomslagskraft är Dylan Wiliam. 

– Han pratar ibland om ”formativ klassrumspraktik” för att visa att det handlar om undervisning 

och att både lärare och elever ska vara med. Jag tycker om den idén. 

 

Hedström (2011) menar på att lärare måste komma ifrån användandet av betyg i syfte för att visa 

var elever ligger förhållandevis till målen. Bedömning under inlärningsprocessen ska användas för 

att ge elever feedback och få dem att utvecklas, något som han menar att den ”traditionella” 

summativa bedömningen inte gör. 

 

Betygen har liten betydelse när det gäller att informera eleven var den befinner sig i sitt lärande, 

något som är extra viktigt att veta för de elever som riskerar att inte nå betyget godkänd. 

(Hedström 2011). 

 

I detta exempel tolkar jag det som att den formativa bedömningen skulle kunna vara lösningen på 

ett problem som framkommer, inte bara i detta exempel utan även i ovan givna, att lärare inte 

använder sig av bedömning på ”rätt” sätt.  

 

Formativ bedömning är sannolikt en bättre metod för att få eleverna att nå uppsatta mål. 

Formativ bedömning sker under inlärningsprocessen och tydliggör var eleven befinner sig i 

förhållande till målen. Formativ bedömning syftar både till att eleven ska korrigera sitt beteende 

genom kontinuerlig återkoppling och korrigera lärarens undervisning (Hedström 2011). 

 

Hedström refererar till Christian Lundahl 

De studier som gjorts pekar istället på att betyg och betygsliknande omdömen har liten eller 

nästan ingen positiv effekt på lärandet eller till och med negativ effekt. Han menar att betyg inte 

innehåller någon konkret information om vad eleven behöver arbeta vidare med för att nå målen. 

Betyget är bara en sammanvägning av kunskap, kompetenser och förmågor (Hedström 2011). 

 

I en tid när undervisningen har utvecklats från att vara fostrande, där läraren berättar vad eleverna 

ska lära sig, till en linje där eleverna ska vara ansvarstagande för sin egen inlärning är fenomenet 

formativ bedömning helt i sin tid.  
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Vad Gertrud Svensén trycker på är däremot att:  

 

Redan på 1600-talet jobbade lärare med formativ bedömning. Men dagens lärarkår har tappat 

bort bedömningskunnandet. Den kunskapen måste tas tillbaka, tycker forskaren Christian 

Lundahl ( Svensén 2011). 

 

Här har vi alltså ett exempel på att formativ bedömning inte är ett nytänk utan snarare en gammal 

kunskapssyn som återinförts bland många av Sveriges skolor, och detta skulle alltså ha att göra med 

att det finns ett behov för en förändrad kunskapssyn, i relation till tidigare. Här kan man dock fråga 

sig om den formativa bedömningen inte ändå syftar till att leda mot ett bestämt mål, nämligen att 

uppnå ett godkänt resultat i en senare summativ bedömning, såsom betyg eller PISA-

undersökningar.  

 

Utifrån den diskurs som framgår i dessa artiklar är det alltså denna tolkning jag gör, att formativ 

bedömning antas kunna hjälpa elever och lärare att, genom feedback, att vara delaktig i en 

undervisning som passar den enskilda individens behov och förutsättningar. 

 

Den formativa bedömningens syfte är ett annat [än summativ bedömning så som betyg]: att 

stärka elevernas lärande när det pågår (Svensén 2011). 

I en forskningsöversikt från 1998 kunde de brittiska forskarna Dylan Wiliam och Paul Black slå 

fast att formativ bedömning främjar lärandet. Även i Sverige pratas det allt mer om be-

dömningens roll i läroprocessen och det blir mer fokus på elevens delaktighet och på fortlöpande 

feedback (Svensén 2011). 

Lite förenklat kan man säga att tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är 

målet? Var är jag? Vad blir mitt nästa steg för att nå målet? Det är de frågorna som elever och 

lärare arbetar tillsammans med under lektionerna (Svensén 2011). 

 

Folder från lararfortbildning.se 

 

Foldern är utformad på ett sätt så att läsaren ska bli intresserad och vilja gå kursen. Där en 

underrubrik är:  

 

 Undervisning och bedömning som lyfter  – så kan eleven förstå och ta ansvar (Folder från 

lararfortbildning.se) 

 

Här tolkar jag det som att framställningen av kursen är att det finns ett behov att gå den, för att bli 

en bättre lärare. Fenomenet beskrivs i positiva ordalag så som att arbete med formativ bedömning 

så som ”Ge eleverna utmaningar” och ”Utbildningen ger dig möjlighet” (Folder från 

lararfortbildning.se). Syftet med kursen är att det ska leda till att  

 

Utbildningen hjälper skolledare och lärare att organisera och utveckla metoder för ett peda-

gogiskt bedömningsarbete. En fördjupning i formativ bedömning (Folder från 

lararfortbildning.se). 
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Sammanfattning av diskursen kring formativ bedömning på webbsidorna 

Vad som framkommit vid textanalysen av de tre olika internetkällorna är kanske främst att dessa 

tillhör samma diskurs. Fenomenet beskrivs på ett likartat sätt och i de fall som en person talar, i 

skriven form och på videorna, gör de det med samma språkbruk och ordval. Det handlar i stor del 

om att göra eleverna delaktiga i sin egen inlärningsprocess, att få lärare att använda sig av feedback 

för att föra eleverna framåt samt att lärarna själva får kontinuerlig feedback på sin undervisning och 

kan anpassa den om eleverna inte tar till sig informationen.  

 

Fenomenet, formativ bedömning, är konstruerat från ett synsätt på inlärning, där eleven har en stort 

ansvars men det utgår från att läraren lever upp till att skapa de förutsättningar som leder till att 

eleven kan vara delaktig i sitt lärande. Detta är därefter format efter den sociala kontext fenomenet 

befinner sig i, där skolan har gått från att vara en lydnads institution till en ansvarstagande (Normell 

2008).  

 

Ordvalen på de olika hemsidorna är inte identiska, på bedomningforlarande.se ser vi att 

användandet av att synliggöra lärandet och kunskapsutveckling används för att beskriva hur 

användandet av formativ bedömning ska bidra till, i de olika artiklarna används istället elevansvar 

och återkoppling som två ofta förekommande termer och i foldern har olika metoder en 

framträdande roll. Att hemsidorna tillhör samma diskurs synliggörs dock genom att även om 

terminologin är olika är innehållet likartat.  

 

Formativ bedömning synliggör lärandet. Och det gäller att synliggöra lärandet relativt ofta, när 

eleverna sitter med problem (Lundahl 2011c). 

Lite förenklat kan man säga att tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är 

målet? Var är jag? Vad blir mitt nästa steg för att nå målet? Det är de frågorna som elever och 

lärare arbetar tillsammans med under lektionerna (Svensén 2011). 

Utbildningen hjälper skolledare och lärare att organisera och utveckla metoder för ett peda-

gogiskt bedömningsarbete. En fördjupning i formativ bedömning (Folder från 

lararfortbildning.se). 

 

I citaten framgår det att formativ bedömning gynnar elever och lärare där man som lärare 

eftersträvar att skapa en undervisningsmiljö där samtliga elever tar till sig den tilltänkta kunskapen.  

 

Vad som framgår av de analyserade hemsidorna är att fenomenet formativ bedömning 

sammanfattas genom att beskriva att inlärning är en lång process där elever bör få kontinuerlig 

feedback på sitt arbete för att ha möjlighet att kunna påverka sin egen inlärningsprocess. Däremot 

framgår det inte hur ”bra” feedback ska vara utformad, i de analyserade texterna. Lundahl (2011b) 

ger dock något exempel på hur feedback kan användas i form av post-it lappar där eleverna skriver 

ner vad de lärts sig på lektionen och använder som en ”exit ticket” för att få lämna lektionen. Denna 

feedback är dock riktad mot läraren, som ska ges en möjlighet att se om denne fångat upp samtliga 

elever på lektionen och huruvida läraren måste revidera sin undervisning för att göra det.  
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Textanalysen leder fram till kunskap om att diskursen i dessa forum är att formativ bedömning, i 

detta nu, skall ses som ett verktyg, en undervisningssyn, som är till för att kunna utveckla elever 

inlärning genom att synliggöra lärande. Lärare skall också kontinuerligt utvärdera sin undervisning 

för att kunna anpassa sig så att alla elever får samma möjligheter till framsteg. Detta leder in på den 

diskursiva praktiken då, bland annat, texten från lararfortbildning.se skriver om olika metoder som 

leder till att undervisningen blir formativ. Detsamma gäller den information som finns på 

bedomningforlarande.se, Lundahl talar om, och ger exempel på olika, metoder som gör 

undervisningen formativ. Paradoxen ligger dock i att fast man hela tiden talar om feedback för 

utveckling är denna hela tiden relaterad till en summativ bedömningsmall, och skall sedermera leda 

fram till ett summativt betyg.  

 

Gy 11 och Skolverkets allmänna råd; Bedömning och betygssättning i 

gymnasieskolan 

 

I det analyserade kapitlet av läroplanen beskrivs hur skolan ska stimulera eleverna till att stärka sin 

förmåga till självständigt arbete samt få verktyg för utveckling av självförtroende, ansvarstagande 

och initiativförmåga (Skolverket, 2011, sid.7). 

 

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli 

medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta 

ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan 

inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig 

själva och på framtiden (Skolverket, 2011, sid.8).  

 

Vidare skriver Skolverket om hur alla i skolan ska ”ge stöd och stimulans till alla elever så att de 

utvecklas så långt som möjligt […] uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt 

stöd” och ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket 

2011).  

 

I dessa exempel från Gy 11, ser man exempel på hur Skolverket lyfter vissa kvaliteter som viktiga i 

den svenska skolan. Detta är i linje med det vi sett från webbsidorna, skolan skall vara en institution 

där elever får utrymme att växa och utvecklas från den egna nivån.  

 

De allmänna råden från Skolverket gällande bedömning inleds med att utgå från skollagen, och 

beskriva hur undervisningen skall vara utformad.  

 

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål. Elever som lätt når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling (Skolverket 2012, sid.10). 
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Därefter beskrivs mer ingående hur eleverna ska få kontinuerlig återkoppling till sin egen 

inlärningssituation för att kunna komma vidare. 

 

I skollagen och läroplanen anges att eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid 

betygssättningen och fortlöpande få information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna 

[…] Eleverna ska enligt skollagen ges inflytande över utbildningen, stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Undervisningen ska enligt läroplanen organiseras så att eleverna successivt får fler och större 

självständiga uppgifter och ökat eget ansvar (Skolverket 2012, sid.10). 

 

I dessa allmänna råd återkommer texten till att poängtera vikten av att läraren möter eleverna på 

deras nivå, för att kunna hjälpa dem utvecklas från den, genom att återkoppla och synliggöra 

lärandet.  

 

För att läraren ska kunna följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver bedömningen 

vara en integrerad del i undervisningen. Då kan den enskilda eleven fortlöpande få återkoppling 

på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla för att nå kunskapskraven. […] 

Läraren behöver därför med jämna mellanrum se tillbaka, sammanfatta och synliggöra elevernas 

lärande. (Skolverket 2012, sid.12). 

 

Tolkningen av detta citat blir att bedömning kan vara det verktyg som leder till att läraren kan 

hjälpa eleven framåt. Att återkoppling och att synliggöra återkommer i denna text ger också tyngd 

till att anta att Skolverket är i linje med den diskurs som återfinns på webbsidorna.  

 

Sammanfattning av Gy 11 och Skolverkets allmänna råd; Bedömning och betygssättning i 

gymnasieskolan 

De båda dokumenten från Skolverket beskiver allmänt och mer ingående hur undervisningen i 

skolan skall bedrivas. I Gy11 är formuleringarna mer allmänna och pekar på att den svenska skolan 

ska ha en undervisning som leder till att elever får demokratiska värderingar och får undervisning 

som är individanpassad (Skolverket 2011). Här ligger även tyngd på att skapa en vilja till livslångt 

lärande hos eleven. I det andra dokumentet, från Skolverkets allmänna råd, är texten mer specifik i 

sin förklaring på hur undervisningen bör vara utformad så att bedömning används för att föra 

eleven framåt. Här finns även i flera fall hänvisningar till Black & Wiliam, två forskare inom 

pedagogik så som formativ bedömning. Ett exempel är att läraren ska 

 

[f]ortlöpande ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans kunskapsutveckling och 

tydliggöra vad som behöver utvecklas vidar[e] (Skolverket 2012). 

 

Social praktik 

Diskursen i Skolverkets dokument är som sagt i linje med den diskurs som finns bland 

webbsidorna. Dessa dokument skulle även kunna ses som den tredje nivån av kritisk diskursanalys, 

den sociala praktiken, då de är representativa för hur vår folkvalda regering, och alltså stor del av 
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allmänheten, anser att skolan och undervisning bör bedrivas. Det är däremot svårt att göra en analys 

av den sociala praktiken då den skall spegla en allmän uppfattning och huruvida ”den diskursiva 

praktiken reproducerar eller omstrukturerar den existerade diskursordningen, och vilka 

konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). 

Vad som framkommit i analysen är dock att det finns en interkontextualitet mellan webbsidorna 

och Skolverkets dokument, där webbsidorna återspeglar den diskurs som finns i Gy 11 och de 

Allmänna råden. Här skulle man alltså kunna dra en slutsats att texterna reproducerar den sociala 

praktiken. Dessa spekulationer ligger dock utanför undersökningens förmåga att kunna svara på. 

Vidare diskussion kring detta synliggörs i nästa kapitel, Diskussion.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 

I följande kapitel kommer resultatet av studien att diskuteras i förhållande till uppsatsens syfte: 

”Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur fenomenet formativ bedömning konstrueras 

diskursivt på olika webbsidor och styrdokument samt hur dessa framställer vilka resultat som 

formativ bedömning ger elever och lärare. Vidare vad det får för konsekvenser för elever och 

lärares undervisningsprocesser och därmed för elevers möjligheter till lärande.”. Närmare bestämt 

de frågeställningar som studien besvarar, fråga ett och två kommer att diskuteras tillsammans då 

dessa även besvaras samtidigt i analysen ovan.  

Frågeställningar 

Hur konstrueras fenomenet formativ bedömning på webbsidor och i styrdokument samt hur 

beskrivs fenomenet i dessa olika forum? och Vilka resultat framställer hemsidorna att 

fenomenet bedömning för lärande ska ge?  

I analysen av de olika texterna och dokumenten från Skolverket framgår det en tydlig diskurs kring 

fenomenet, formativ bedömning, som pekar på att formativ bedömning är ett ”arbetssätt” eller 

”förhållningssätt” som hjälper elever att utvecklas och nå de kunskapskrav som finns i läroplanen. 

Denna diskurs bygger dels på empirisk forskning och dels på teorier där utövarna, forskarna och de 

statliga institutionerna, som ingår i denna studie, är överrens om detta förhållningssätt till formativ 

bedömning.   

 

Fenomenet formativ bedömning beskrivs som ett förhållningsätt till kunskap och 

kunskapsutveckling som utgår från att återkommande feedback under lärprocessen leder till att 

eleven kan utvecklas från sin egen nivå och förståelse. Resultatet av att använda sig av detta 

förhållningssätt är att eleverna får de verktyg de behöver för att kunna förstå hur de ska arbeta för 

att kunna utvecklas vidare och läraren får de redskap för att kunna anpassa, och utveckla, sin 

undervisning så att den passar alla elever.  

 

Utifrån detta resultat kan man sätta den diskurs som framkommit i relation till det kunskapsområde 

som beskrivs i kapitel 1, där Normells (2008) syn på hur skolan har skiftat från en 

lydnadsinstitution till en ansvarstagande beskrivs. Fenomenet formativ bedömning framställs i de 

analyserade texterna utifrån en syn på kunskap som något åtråvärt där det gäller att hela tiden sträva 

efter att utvecklas vidare. Eleven skall bli ”ägare av sin egen inlärningsprocess” (Lundahl 2011) och 

lärarna ”elever av sin egen undervisning” (Lundahl 2011c). Detta är något som tydligt framgår i 

analysen av fenomenet, formativ bedömning syftar till att skapa ansvarsfulla individer. 

 

Då den tidigare forskning, föreliggande uppsats behandlar, till stor del består av beskrivningar av 

vad formativ bedömning är, hur man ska använda sig av det och varför. I dessa fall skulle man 

kunna säga att den diskurs som framgått i analysen går i linje med, och är en reproduktion av, den 
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rådande diskursen inom ämnet. Detta skulle kunna vara den sociala praktik som är den tredje nivån 

i Faircloughs tredimensionella analysmodell. Å andra sidan finns det också exempel på forskare (t 

ex. Brookhart 2010 ; Dunn & Mulvenon 2009) som vill peka på att det inte finns belägg för att 

formativ bedömning skulle bidra till den utveckling som förespråkarna talar om (t. ex. Hattie 2009 ; 

Lundahl 2011).  

 

Lisa Björklund Boistrup (2010) har i sin avhandling kategoriserat diskurser, av formativ 

bedömning, i fyra olika diskurser som syns i matematikundervisningen. Denna studie påvisar att det 

finns olika sätt att använda sig av formavit bedömning på. Även om feedback är en gemensam 

nämnare i de olika analyserade texterna, som behandlas i föreliggande uppsats, finns det inga 

riktlinjer för hur ”bra” feedback ser ut. Detta leder till, som Björklund Boistrups avhandling 

påvisar, att feedback kan se ut på flera olika sätt. Där formativ bedömning är allt ifrån att ställa 

slutna frågor, med kort betänketid, till att diskutera andra möjliga vägar till ett korrekt svar av en 

fråga (Björklund Boistrup 2010). En svårighet ligger också i att finna vägar till att ge eleven 

feedback som denne finner konstruktiv. I detta fall går det även att lyfta frågan hur formativ 

bedömning skall se ut i den svenska skolan, där läraren, trotts användandet av formativ bedömning, 

måste förhålla sig till ett summativt betyg, och fokusera sin feedback utifrån hur eleven ligger till 

utifrån de mål som finns i läroplanen.   

 

Den metod som används vid denna undersökning kan ha påverkat resultatet, detsamma gäller 

urvalet. De hemsidor och dokument som studerats kan inte ge en helhetsbild av hela diskursen 

kring fenomenet. Metoden var lingvistisk inspirerad, där inga ord räknades för att se hur vanligt 

förekommande de var, vilket i detta fall innebar att analysen bestod av att hitta samband mellan 

språkbruk i de olika källorna. Hade orden räknats hade detta eventuellt lett till en mer tillförlitlig 

bild av språkbruket. I detta fall, då studien är så begränsad som den är, var det inte ett måste då 

diskursen kunnat fastställas ändå. 

 

Betydelse  

Denna studie har bidragit till att vidga perspektivet kring formativ bedömning. Genom att studera 

formativ bedömning som ett vidare socialt fenomen som uppkommer för att möta vissa upplevda 

problem i en vår tid och inte som ett entydigt definierat begrepp har slutsatser kring hur man talar 

om, och vad man har för anspråk på undervisningen i skolan, kunna analyserats. Konsekvenserna 

av denna studie är att man kan se formativ bedömning på flera sätt, även om resultatet är att 

diskursen i de analyserade texterna överensstämmer med varandra, så talas det om olika metoder 

och att synliggöra inlärningen vilket kan tolkas flera sätt. Detta bidrar till forskningsläget på så sätt 

att olika textforum ställs mot varandra och på så vis se om vi talar om samma sak när vi talar om 

”formativ bedömning”. Forskningen inom detta område kommer med störta sannolikhet pågå under 

en lång period framöver då det i dagsläget är ett mycket aktuellt ämne. Det är även detta som gör 

denna studie intressant, att studera ett aktuellt ämne, för att se hur diskursen ser ut nu kan bidra till 

att tankar väcks hos dem som använder sig av formativ bedömning.  
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Reflektion över forskningsprocessen 

Uppsatsskrivandet har vart en berg- och dalbana där det hela tiden vart en kamp mot klockan. Vissa 

dagar har det vart svårt att se slutprodukten framför sig och det har gjort att arbetet känts 

övermäktigt. De dagar som mycket text blivit producerat och jag kommit fram till intressanta 

slutsatser i som jag kunnat ta med i analysdelen har allt arbete känts värt det. Svårigheterna har 

legat i att finna relevant forskning och koppla det till det område som studerats, vidare att vissa 

idéer inte gått att genomföra. Tanken var från början att göra en fokusgruppsintervju med lärare för 

att kunna se hur diskursen kring formativ bedömning såg ut i ytterligare ett sammanhang. Detta var 

dock inte möjligt då de tre lärargrupper jag vart i kontakt med hoppade av i sista stund. Detta har 

lett till att mycket arbete, som sökande och inläsande av hur arbete med fokusgrupper går till, gått 

till spillo och dyrbar tid inte utnyttjats till det som sedan hamnat inom ramen för denna studie.  

 

Då jag efter denna uppsats är färdig lärare kommer det med största sannolikhet att dröja innan ett 

liknande arbete görs igen. Vad jag dock skulle gjort annorlunda är att skriva i ett mer ”cirkel 

format” format, med detta menar jag att jag skulle börjat på analysen tidigare och sedan återkommit 

till tidigare kapitel igen för att på detta sätt lättare hitta kopplingar mellan tidigare forskning och 

resultat.  

Nya frågor/vidare forskning 

Det som skulle vara intressant att studera vidare efter denna studie är att göra en större studie för att 

få ett vidare perspektiv på hur fenomenet formativ bedömning är konstruerat i fler sammanhang. 

Det skulle också vara intressant att se hur utvecklingen ser ut i framtiden, om fenomenet kommer 

fortsätta utvecklas och i vilken riktning.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Artikel 1 

Formativ bedömning gör lärande synligt 

Från Origo 2012-03-15 13:40  

Foto: Olivia Jeczmyk 

Att arbeta formativt handlar om att ta reda på så mycket som möjligt om sina elevers kunskaper och 

forma undervisningen efter dem, säger forskaren Torulf Palm.  

Formativ bedömning innebär att läraren genom täta och effektiva bedömningar får information 

om elevernas kunskaper och kan planera efter den. 

– Lärare fattar kontinuerligt beslut om sin undervisning. Vet man mer om vad eleverna kan blir 

besluten bättre underbyggda och undervisningen oftast bättre. 

Torulf Palm är gymnasielärare i matematik, fysik och kemi och sedan tio år forskare i 

matematikdidaktik. Just nu är han engagerad i tre olika forskningsprojekt, varav ett handlar om 

formativ bedömning och matematik. 

– Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning är ett effektivt sätt att undervisa på. 

http://www.lararnasnyheter.se/origo
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I projektet ingår cirka femtio lärare i årskurs 4 och 7 från Umeå kommun samt fem forskare från 

Umeå universitet. Läraren Ulrika Blomstedt i reportaget på sidan 18 är en av dem. Lärarna har gått 

en fortbildning och fått läsa, reflektera, diskutera och testa i klassrummet. Tanken är att de ska 

bygga på det de redan gör och spetsa sin undervisning. 

– Vi forskare vill förstå vad som krävs för att lärare ska få det stöd de behöver för att utveckla sitt 

arbete med formativ bedömning. 

Torulf Palm kom i kontakt med begreppet via artiklar och blev mer och mer intresserad. Responsen 

från lärare har stärkt honom i den från början intuitiva känslan att det är ett effektivt sätt att 

undervisa på. 

– Jag har hållit många föredrag och har fortfarande inte stött på någon som sagt att det inte verkar 

bra. De lärare som provar återkommer med mycket positiva erfarenheter. 

Men ordet bedömning är laddat. Det finns en risk att begreppet formativ bedömning kan ge fel 

association, påpekar han. 

– Det syftar inte till att döma, utan att samla relevant information och använda den för att forma 

undervisningen så att den så bra som möjligt kan möta elevernas behov av lärande. 

En forskare som under många år arbetat med att utveckla begreppet och som fått stor 

genomslagskraft är Dylan Wiliam. 

– Han pratar ibland om ”formativ klassrumspraktik” för att visa att det handlar om undervisning 

och att både lärare och elever ska vara med. Jag tycker om den idén. 

I det formativa klassrummet gör läraren uppgifter för att få igång en diskussion eller för att få 

information om hur eleverna tänker. Ibland kan det vara svårt för eleverna att våga visa vad de inte 

kan. Men i ett formativt klassrum vill eleverna visa det. Det ger större möjlighet att utveckla sin 

förståelse, förklarar Torulf Palm. 

– Läraren skapar ett klassrumsklimat som bygger på att det är bra för eleven själv och även kan 

hjälpa andra att visa hur man tänkt när det inte blev rätt eller man inte riktigt förstår. 

Arbetssättet går bland annat ut på att lärare ska ta bättre grundade beslut. 

– Jag kan ha en genomgång och sedan bestämma att det är dags att låta eleverna räkna själva. Om 

det är ett bra beslut att börja räkna just då, beror på vad eleverna har förstått av genomgången. 

Om läraren på ett snabbt sätt kan ta reda på vad eleverna förstått är det lättare att ta beslut om hur 

lektionen ska fortsätta. Till sin hjälp har läraren fem strategier. Kopplat till varje strategi finns olika 

tekniker. 

Det är viktigt att både förstå de teoretiska grundtankarna och känna till ett antal konkreta tekniker 

för hur de kan omsättas i praktiken, anser Torulf Palm. 
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– Har man bara teorier kan det bli svårt att omsätta dessa i klassrummet. Har man bara tekniker kan 

det vara svårt att modifiera dem efter olika situationer. 

Den första strategin handlar om att lärare och elever ska vara överens om målen. Vad innebär det 

att kunna något? 

– Läraren har ofta en idé om det, men inte alltid samma som eleverna. Om de har olika tankar om 

vilka målen är, eller vad det innebär att ha nått dem, försvåras arbetet. 

Den andra strategin bygger på att läraren använder bra uppgifter och frågor. De ska engagera 

eleverna, leda till bra matematiska diskussioner eller locka fram information om deras förmågor. 

Den tredje grundläggande processen handlar om konstruktiv återkoppling – feedback. 

Återkopplingen kan se ut på olika sätt och går att ge på olika sätt. 

Foto: Olivia Jeczmyk 

– Framgångsrik feedback kräver att läraren vet vad eleverna kan och inte. Det är lättare för eleverna 

att använda återkopplingen om de har en bra bild av målen. 

De två sista strategierna handlar om eleverna. Dels om hur de kan bli resurser för varandra, dels om 

hur läraren kan hjälpa dem att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Torulf Palm brukar poängtera att det inte handlar om att lämna över ansvaret till eleverna utan att 

ge dem konkret stöd för att bli aktiva delägare av sitt lärande. 

– Det underlättas av om läraren har kunskaper i hur man skapar motivation och kan hjälpa eleverna 

med hur man jobbar när man tar ansvar för sitt eget lärande. Att hjälpa elever att bli bra resurser för 

varandra kräver också kunskap. Det går att träna eleverna i hur den som vill ha hjälp ska fråga och 

hur man bäst hjälper en kamrat, anser Torulf Palm. 

– Elever hjälper varandra i många klassrum, men ofta utan att göra det på ett sätt som förstärker 

lärandet. 

Det kan vara svårt för lärare att ta reda på vad alla elever i en stor klass kan och det kräver flera 

olika tekniker. Om läraren vill se vad alla kan under en lektion får det inte heller ta för lång tid. 

Att låta eleverna skriva svar på små vita skrivtavlor är en teknik. Att, i stället för handuppräckning, 

ha lappar med elevernas namn en annan. Det gör att alla elever blir sedda och uppmuntras att tänka. 
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– Lärare säger att det ger mer engagemang. I vanliga fall är det lite frivilligt att svara. Det är bra om 

frågorna ger information som säger mycket om hur eleverna tänkt. 

– Men även om frågan inte är jätteavancerad så kan den ändå ge mycket information. Om många 

gör samma fel ger det viktiga ledtrådar till uppföljningen. 

Att arbeta formativt på ett effektivt sätt kräver mycket kunskaper. Ju mer du vet om hur elever 

vanligtvis tänker desto bättre uppgifter kan du göra, påpekar Torulf Palm. 

– Att ha matteundervisning genom att föreläsa och sedan gå runt bland eleverna och hjälpa dem att 

få rätt svar är inte jättesvårt. Att förstå hur elever tänker och grunda sin undervisning på det kräver 

mycket mer och är en av anledningarna till att läraryrket är ett svårt yrke. 

Text: Karin Björkman Foto: Olivia Jeczmyk 
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Bilaga 2, Artikel 2.  

Formativ bedömning bra för lärandet 

Från Specialpedagogik 2011-04-01 09:26  

Betygen har liten betydelse när det gäller att informera eleven var den befinner sig i sitt lärande, 

något som är extra viktigt att veta för de elever som riskerar att inte nå betyget godkänd. 

Elever säger i undersökningar att de vill ha betyg. Men ofta vill de främst veta hur nära de är målen 

och hur de ska anstränga sig för att nå dit. För detta syfte är betygen, som främst talar om vad 

eleven lärt sig, inte särskilt väl lämpade eftersom de främst är summativt utformade. Summativ 

bedömning sker efter själva inlärningsprocessen. Läraren kontrollerar, utvärderar och betygssätter i 

efterhand. Betyg kan naturligtvis användas formativt, men är inget särskilt effektivt system om det 

kommer i efterhand och endast är en bokstav eller siffra. 

Formativ bedömning är sannolikt en bättre metod för att få eleverna att nå uppsatta mål. Formativ 

bedömning sker under inlärningsprocessen och tydliggör var eleven befinner sig i förhållande till 

målen. Formativ bedömning syftar både till att eleven ska korrigera sitt beteende genom 

kontinuerlig återkoppling och korrigera lärarens undervisning. 

I läroplanen framhålls också att eleven ska utveckla sin förmåga att själv bedöma sina resultat, det 

gäller även särskoleelever. Formativ bedömning har visat sig vara effektiv för inlärning, speciellt 

för svagare elever. 

Christian Lundahl, docent i pedagogik vid Uppsala universitet, kommer under våren 2011 ut med 

boken Bedömning för lärande. I tidningen Skola och samhälle skrev han i september 2010 att även 

om summativa omdömen kan användas formativt är det inte där dess styrka ligger. De studier som 

gjorts pekar istället på att betyg och betygsliknande omdömen har liten eller nästan ingen positiv 

effekt på lärandet eller till och med negativ effekt. Han menar att betyg inte innehåller någon 

konkret information om vad eleven behöver arbeta vidare med för att nå målen. Betyget är bara en 

sammanvägning av kunskap, kompetenser och förmågor. 

Gränsen mellan de starkaste eleverna i särskolan och de svagaste i grundskolan kan ibland vara 

hårfin. En lärare i matematik berättade att medan det sattes in stora extraresurser för att klara svaga 

elever till godkändnivån i grundskolan, så avsattes inga extra resurser för den starka eleven i 

särskolan som nog egentligen hade samma kapacitet i matematik som grundskoleeleven. 

En orsak kan vara att särskolebetyg har väldigt litet värde. Betygens främsta uppgift är att 

rangordna, användas som urvalsvalsinstrument och i konkurrens till attraktiva skolor. Och i det 

racet finns inga särskoleelever. 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik
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Forskningen om betyg är ganska entydig. Det finns väldigt lite som stöder att betyg skulle fungera 

som morot för svagare elever. Inom motivationsforskning talas om inre och yttre motivation. Den 

inre motivationen drivs främst av nyfikenhet och lust, den yttre av till exempel bra betyg, men även 

sådant som lärar- och föräldrauppskattning eller lusten att komma in på en viss skola. 

Joanna Giota, pedagogikforskare vid Göteborgs universitet, har i sin forskning visat att de 

kunskapsmässigt duktiga eleverna kan sporras av både yttre och inre motivation, medan däremot 

svagare elevers inre motivation riskerar att slockna om kraven på prestation blir för starka. 

Hasse Hedström 
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Bilaga 3, Artikel 3  

Formativ bedömning stärker lärandet 

Från Alfa 2011-03-09 14:56  

Redan på 1600-talet jobbade lärare med formativ bedömning. Men dagens lärarkår har tappat bort 

bedömningskunnandet. Den kunskapen måste tas tillbaka, tycker forskaren Christian Lundahl. 

Skolan ska jobba med både summativa och formativa bedömningar. Betyg är en form av 

summativ bedömning, ett sätt att berätta vad en elev har lärt sig. Det är dessutom ett urvalsverktyg. 

Den formativa bedömningens syfte är ett annat: att stärka elevernas lärande när det pågår. 

– Betyg och poängsättning har väldigt lite med lärande att göra. Det är en stor vits att eleverna vet 

vilka krav skolan ställer och att elever får avslut i olika moment. Men medan lärandet pågår ska 

man inte poäng- och betygsätta det, säger Christian Lundahl, docent i pedagogik vid Uppsala 

universitet. 

Illustration: Kenneth Andersson 

Han citerar bedömningsgurun Dylan Wiliam: ”If you’re gonna mark, don’t bother comment”. Om 

du tänker sätta betyg kan du strunta i att kommentera. Anledningen är att den elev som ser en 

bokstavskombination eller siffra på sin uppsats eller sitt prov inte kommer att lägga märke till 

lärarens kommentar. 

– Och det är i kommentaren som nyckeln till det fortsatta lärandet finns, säger Christian Lundahl. 

I Borås stad har man experimenterat med att ge både kommentarer och betyg på vissa prov och bara 

kommentarer på andra. En gymnasieelev som just fått tillbaka ett filosofiprov skrev så här till sin 

lärare: 

http://www.lararnasnyheter.se/alfa
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”Jag har kollat igenom kommentarerna men eftersom betyget står på blir man smått blind av det 

och fokuserar lite för mycket på det. Så personligen (även om jag mycket möjligt skulle klaga om 

jag inte får betyget skrivet) skulle vilja att du inte gör det för jag märker att jag lägger mer fokus på 

kommentarerna och utvecklas bättre om betyget inte står på pappret.” 

– Det där citatet är väldigt representativt. Det finns studier som visar att när man har betyg då 

glömmer elever bort kommentaren. Men när lärarens kommentarer har landat, när man har pratat 

igenom dem, då kan man ge poäng. Det viktiga är att eleven har förstått först, säger Christian 

Lundahl. 

Den formativa bedömningstraditionen har växt fram i England och USA under de senaste 20 åren. I 

en forskningsöversikt från 1998 kunde de brittiska forskarna Dylan Wiliam och Paul Black slå fast 

att formativ bedömning främjar lärandet. Även i Sverige pratas det allt mer om bedömningens roll i 

läroprocessen och det blir mer fokus på elevens delaktighet och på fortlöpande feedback. 

Men egentligen är formativ bedömning en riktigt gammal historia. I sin doktorsavhandling från 

2006 beskriver Christian Lundahl hur lärarkåren historiskt har betraktat och utvecklat 

kunskapsbedömningen i relation till statens behov av att kontrollera skolan. 

– Ursprungligen var bedömningen en väldigt integrerad sak i den pedagogiska processen. Redan i 

1649 års skolordning för läroverken står det väldigt mycket om det vi i dag kallar för formativ 

bedömning, till exempel att lärarna aldrig ska rätta uppsatser tyst och enskilt med varje individ utan 

göra det kollektivt så att var och en lär sig av allas brister och förtjänster. 

Christian Lundahl är docent i pedagogik vid Uppsala universitet. Han har 

bland annat skrivit böckerna Varför nationella prov? – framväxt, dilemman, möjligheter och 

Bedömning för lärande (tillsammans med Ulf P Lundgren), som kommer ut i mars i år. Foto: 

Teresia Lundahl 

På den tiden var skolan en prästutbildning för en liten klick pojkar. Ju mer skolan öppnades för alla 

desto mer började bedömningen användas som urvalsinstrument. När standardproven infördes på 

1940-talet hamnade mätsäkerheten i fokus. Det viktiga var att mäta på rätt sätt, inte att mäta rätt 

saker. 

– Uppsatser kunde man inte ha med eftersom det är lika svårt att bedöma en uppsats objektivt som 

att bedöma konst. Hörförståelse gick inte heller att ha med eftersom lärare har så olika dialekter. Så 

det tog man också bort, säger Christian Lundahl. 

Proven baserades allt mer på flervalsuppgifter och undervisningen fokuserade mer och mer på 

enkla baskunskaper – något som gjorde att den uppfattades som tråkig. 
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– Vi fick en rejäl legitimitetskris runt 1970. Då började också den pedagogiska forskningen och 

lärarutbildningen att skylla mycket av skolans problem på prov och betyg. Standardproven och de 

relativa betygen fick väldigt dåligt rykte och var något man helst inte ville hålla på med. 

Resultatet blev att bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen. 

Christian Lundahl kallar det att lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande. 

Den kunskapen måste lärarna ta tillbaka, menar han. 

– Jag ser det som en viktig uppgift att ge lärare lite mer råg i ryggen, få dem att våga prata ett 

pedagogiskt didaktiskt språk kring bedömning i stället för att fastna i det byråkratiskt administrativa 

språket. Det går inte att läsa en bok eller att lyssna på ett föredrag och så blir man bättre. Om lärare 

ska jobba mer med bedömning måste det bli en mycket mer integrerad del i undervisningen. Det 

handlar om ett nytt förhållningssätt och framför allt om att våga börja pröva sig fram. 

Lite förenklat kan man säga att tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? 

Var är jag? Vad blir mitt nästa steg för att nå målet? Det är de frågorna som elever och lärare 

arbetar tillsammans med under lektionerna. 

– Lärande är långsamma processer. Man måste våga stanna i dem och prata lite långsammare och 

lite omständligare. Att våga bromsa upp, se till att man har alla med sig och se till att alla förstår ger 

i slutändan väldigt stora positiva effekter. Det som händer är att eleverna till slut börjar tänka bättre 

och mer effektivt och att de kan ta ett ökat ansvar för sitt lärande, säger Christian Lundahl. 

Han pratar om bedömningens cykler: korta, medellånga och långa. Skriftliga omdömen, nationella 

prov och utvecklingssamtal sker för sällan för att de ska ha en direkt effekt på lärandet. 

– Man måste jobba med korta cykler. Eleverna måste synliggöras i sitt kunnande om inte varje dag 

så i alla fall varje vecka. När man planerar undervisningen måste man fundera på vad som är 

viktigast i varje moment och hur man hela tiden kan utvärdera och följa upp att eleverna har greppat 

det. 

Annars kanske det sitter sju åtta elever som inte har förstått, och då är de förlorade inför nästa 

moment i undervisningen. Christian Lundahl berättar hur han själv fick problem att stava när 

familjen flyttade från Stockholm till Skåne. 

Under hela grundskolan och gymnasiet stavade han dåligt, men ingen såg något mönster i det. Först 

när han börjat på folkhögskola föreslog en lärare att han skulle göra glosböcker i svenska. 

– Det löste allt – så enkelt! Jag började varje dag med att förhöra mig själv på svenskglosor. 

Tidigare hade jag bara gång på gång sett att jag stavade dåligt på prov och uppsatser. Men ingen 

hade kommit med en konkret åtgärdsplan. 

Många av de fel som eleverna gör är typfel, alltså missuppfattningar som är gemensamma för en 

viss ålder. Ett sätt att komma till rätta med dem är att ge eleverna en checklista som de själva ska 

kolla av innan de lämnar in en uppgift. Det kan vara att inte ha dubbeltecknat m och n framför d 
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och t, eller att kunna skilja på where och were i engelska. Checklistorna går också att använda vid 

kamratbedömningar, då eleverna byter texter med varandra. 

– När man får syn på tillkortakommanden i andras texter lär man sig också att se dem hos sig själv. 

Och om man ser förtjänster i andras texter så lär man sig hur man själv ska skriva, säger Christian 

Lundahl. 

Bedömning för lärande handlar också mycket om att man som lärare måste utvärdera sin egen 

verksamhet. Christian Lundahl tar till ytterligare ett citat från Dylan Wiliam: ”När lärare rättar 

samma fel om och om igen är det inget annat än straffet på att deras undervisning har varit dålig.” 

– Det är ganska tänkvärt. Det är så lätt att lägga över problem och fel på den enskilda eleven. Men 

ofta handlar det om att man kanske inte har gått igenom ett centralt och svårt moment i 

undervisningen på ett lättfattlig och begripligt sätt. 

Gertrud Svensén 

 

 

 


