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Abstrakt 
 

Syftet med den här undersökningen har varit att belysa hur arbetet med formativ bedömning i 

matematik ser ut på en svensk gymnasieskola. Även attityder och inställningen till formativ 

bedömning hos skolans matematiklärare har undersökts. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av en fokusgruppintervju och dokumentanalys av skriftliga omdömen, vilka utgör en 

viktig del av den formativa bedömningen. Resultatet av undersökningen visar att en stor del 

av den formativa bedömningen sker spontant under lektionerna men trots att den ofta är spon-

tan går det att se tydliga kopplingar till aktiviteter som forskning anser känneteckna formativ 

bedömning. Det framkommer också att formativ bedömning blir särskilt aktuellt vid vissa 

tillfällen. Lektionen efter prov är ett sådant exempel. När de gäller lärarnas attityd och inställ-

ning till formativ bedömning så betonar de att tiden ofta inte räcker till för att kunna göra ar-

betet på det sättet de skulle vilja. Exempel på positiva effekter som lärarna ser är att de får en 

bra överblick över vad eleverna behöver utveckla och möjlighet att snabbt sätta in åtgärder 

när det behövs. 
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Förord 

 

För att kunna genomföra den här undersökningen har jag fått hjälp av ett flertal personer som 

jag skulle vilja rikta ett stort tack till. Först till matematiklärarna vid den aktuella gymnasie-

skolan som har ställt upp på en intervju och delat med sig av dokument som utgjort underlaget 

för underökningen. Jag vill också tacka Monica Johansson som varit min handledare under 

författandet av detta examensarbete, ett samarbete som har fungerat mycket bra. Utan dessa 

personers medverkan hade undersökningen inte blivit färdigställd. Jag vill dock betona att 

trots deras medverkan är det jag, i egenskap av författare till examensarbete, som står som 

ansvarig för eventuella brister i materialet. 
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1 Inledning  
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Den internationella forskningen om formativ bedömning går tillbaka till 1960-talet. Sedan 

1990-talet har utvecklingen varit stark och intresset för området har ökat. Detta uppsving kan 

delvis förklaras av de förändringar som skett i övergången till ett nytt målrelaterat betygssy-

stem och den uppmärksamhet som internationella kunskapsmätningar har fått (Lundahl, 

2011).  Som gymnasielärare i matematik är betyg och bedömningsprocesser ett givet inslag i 

arbetet och något som följer med som en röd tråd genom hela verksamheten. Den formativa 

bedömningen, vars syfte är att främja lärandet får ofta stå i bakgrunden till den summativa 

bedömningen som syftar till att mäta kunskap hos eleverna. Under utbildningens VFU-

perioder har dock formativ bedömning varit ett ämne som diskuterats bland lärarna och man 

har kunnat ana att det är ett ämne där lärarna har många åsikter som ofta också skiljer sig från 

varandra. Min egen erfarenhet av matematikundervisning är att man i det vardagliga arbetet 

tenderar att glömma bort de mål som man strävar efter och istället fokuserar på att klara räk-

neuppgifterna i boken för att i slutändan kunna prestera ett bra resultat vid en provräkning. 

Jag tror att en god insikt kring vad som står i läro- och kursplanerna och en kontinuerlig upp-

datering kring hur arbetet med att uppfylla dessa mål fortlöper skulle bidra till att eleverna 

tydligare kan se och ta ansvar för sitt eget lärande och utvecklas kunskapsmässigt på ett bättre 

sätt. 

 

 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att belysa hur matematiklärare vid en gymnasieskola arbetar 

med formativ bedömning för att utveckla lärandet bland eleverna på skolan. Undersökningen 

syftar också till att ge en bild över lärarnas inställning till den formativa bedömningen. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur använder sig lärarna av formativ bedömning som en del i lärandeprocessen? 

 Hur fungerar arbetet med formativ bedömning enligt lärarna? Vilka är för- och nackde-

larna? 

 

För att besvara den första frågeställningen analyseras skriftliga omdömen från två lärare samt 

resultatet av en fokusgruppintervju. För att besvara den andra frågeställningen används endast 

fokusgruppintervju. 

2.2 Disposition 
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Uppsatsen inleds med en presentation av undersökningsområdet där syftet och frågeställning-

arna klargörs. Sedan ges en bakgrund till begreppet formativ bedömning och hur det har ut-

vecklats inom utbildningsvetenskapen. Här görs också en koppling till de aktuella styrdoku-

menten. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning med fokus på formativ bedöm-

ning och med exempel på resultat. I nästa del av uppsatsen redogörs för den metod som kom-

mer att användas i undersökningen och hur det insamlade materialet kommer att analyseras. 

Här redogörs också vissa etiska aspekter som man som forskare alltid måste ta hänsyn till. 

Sedan följer delen där resultaten presenteras och analyseras utifrån de ursprungliga frågeställ-

ningarna. Uppsatsen avslutas sedan med att metod och resultat diskuteras och kopplas till ti-

digare forskning. 

 

 

 

 3 Bakgrund 

3.1 Vad säger styrdokumenten? 

 

Vid en undersökning av den här typen är det alltid relevant att anknyta till de styrdokument 

som är gällande för verksamheten. Nedanstående punkter har en tydlig koppling till formativ 

bedömning, vilket kommer bli tydligare för läsaren efter att ha läst bakgrunden och genom-

gången av tidigare forskning.  

 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 framgår det att läraren ska: 

 Fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studi-

erna.  

 Utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskaper. 

(Skolverket, 2011b) 

 

För gymnasieskolan gäller också att skolans mål är att varje elev:  

 Tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat 

 Kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för ut-

bildningen. (Skolverket, 2011b) 

 

 

 

 

3.2 Teorier om lärande 
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Det har alltid funnits olika åsikter om hur människor lär sig och utvecklas på bästa sätt. De tre 

dominerande perspektiven får ändå anses vara behaviorism, kognitiv teori och sociokulturell 

teori.  

 

 3.2.1 Behaviorism 
 

Behaviorismen grundlades av den amerikanske psykologen John Watson 1913. Han skulle 

tillsammans med Fredric Skinner bli den mest framstående och ihågkomna företrädaren för 

den här psykologiska inriktningen. (Jerlang, 2008). Watson menade att i princip allt mänskligt 

beteende kunde förklaras med betingning. Betingning innebär att man som individ utför en 

viss handling vid speciella omständigheter som sitter i ryggmärgen. På det mest grundläg-

gande sättet kan man exemplifiera detta med hur ett litet barn lär sig att gå. Lärande av andra 

färdigheter och förmågor skall enligt Watson ske på samma sätt. Genom att tillräckligt många 

gånger upprepa fakta och frågeställningar kommer ett givet svar till slut komma som en re-

flex. Personen som lär sig agerar som en passiv mottagare av information (Jerlang, 2008). 

 

Fredric Skinner är född 1904 och blev år 1931 filosofidoktor vid Harvard-universitet. Skinner 

definierar inlärning som ”en förändring i sannolikheten för att ett bestämt beteende skall in-

träffa under givna omständigheter” (Jerlang, 2008, s.162) och har på det sättet många likheter 

med Watsons syn på lärande. Ett viktigt inslag i Skinners teorier är förstärkning och han skil-

jer på främst två typer av förstärkning, belöning (positiv förstärkning) och straff (negativ för-

stärkning). Positiv förstärkning ges med avsikten att det positiva beteendet ska upprepas och 

negativ förstärkning ges med avsikt att ett negativt beteende inte ska upprepas. Inom un-

dervisningen förekommer belöning och straff mest i form av att ett visst beteende, positivt 

eller negativt, uppmuntras eller förkastas med muntlig respons eller i form av skriftlig åter-

koppling. (Jerlang, 2008).  

 

Shephard (2000) ger en sammanfattning över vilken inverkan ett behavioristiskt förhåll-

ningssätt har för undervisning: 

 

 Lärande sker genom att små kunskapsbitar samlas. 

 Inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. 

 Överföringen är begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit. 

 Man måste genomföra täta test för att garantera full behärskning innan man går vi-

dare. 

 Motivation är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av små steg.  (She-

pard, 2000, s.6)  

 

En behavioristisk syn på lärande har konsekvenser för den bedömning som man gör i skolan. 

En sådan syn på bedömning bygger på lösryckta frågor av kvantitativ karaktär. Syftet är att 

mäta mängden intelligens eller hur mycket eleven kan inom olika ämnen. Bedömningen byg-
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ger, precis som undervisningen, på att delarna av undervisning bedöms var för sig (Dysthe, 

2003). 

 

 

3.2.2 Kognitiv teori 

 

En kognitiv kunskapssyn bygger på en aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot in-

formation, tolkar den, och knyter ihop det med vad de redan vet. Till skillnad från ett behavio-

ristiskt synsätt utgår detta perspektiv från att den lärande är aktiv och prövar sig fram snarare 

än att bara absorbera vad andra säger. (Dysthe, 2003) 

 

Den främsta företrädaren för den här inriktningen är Jean Piaget (Egidius, 2009). Som 22-

åring tog Piaget doktorsexamen i biologi och hans första tjänst var vid ett biologiskt laborato-

rium i Zürich. Ganska snart intresserade han sig dock för utvecklingspsykologi och 1922 blev 

han professor vid universitet i Genève (Egidius, 2009). Enligt Piaget utmärks lärande av ett 

samspel mellan assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att vi inordnar ny er-

farenhet i befintliga begrepp. När assimilationen inte fungerar känner individen ett behov av 

ackommodation. Det innebär att hitta ett nytt sätt att se och tolka det han eller hon kommit i 

kontakt med. En kognitiv kunskapssyn bygger alltså på att en mentalt arbetande människa inte 

är en passiv mottagare. Tvärtom är individen aktivt bearbetande och ny kunskap förändrar 

sättet att se på saker och ting. Gammal kunskap får således ny innerbörd i ljuset av ny kun-

skap (Egidius, 2009). 

 

Bedömning ur ett kognitivt perspektiv lägger stor vikt vid huruvida eleven förstår allmänna 

principer inom ett ämnesområde och om de kan använda lämpliga strategier och metoder för 

att lösa problem inom ett ämne. Det innebär bl.a. att eleverna, när de ska bedömas, måste 

samla arbeten som visar prestationer i ämnet under längre tid. Ett kognitivt perspektiv på be-

dömning intresserar sig inte bara för produkten utan även processen är av intresse. (Dysthe, 

2003). 

 

 

 3.2.3 Sociokulturell teori 

 

Sociokulturellt perspektiv på lärande bygger på att kunskap konstrueras i en social kontext 

tillsammans med andra människor (Dysthe, 2003). Interaktion och samarbete är helt avgö-

rande för lärande och inte bara ett positivt inslag i undervisningen. Enligt Dysthe (2003) 

byggs den sociokulturella synen på lärande utifrån sex olika aspekter: 

 

 Lärande är situerat: Den kontext där en person skapar sitt lärande är en fundamental 

del av det som lärs. 
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 Lärande är huvudsakligen socialt: Den roll som andra personer (lärare och skolkamra-

ter) spelar i lärprocessen går längre än att ge stimulans och uppmuntran till en indivi-

duell konstruktion. Interaktion med andra är avgörande för vad som lärs och hur det 

lärs. 

 Lärande är distribuerat: Kunskapen är distribuerad bland människorna inom en grupp. 

Exempelvis känner de till och är duktiga på olika saker som alla är nödvändiga för en 

helhetsförståelse.  

 Lärande är medierat: Det betyder att de lärande använder redskap för att utvecklas. 

Dessa verktyg kan vara personer men också verktyg i vidare mening. 

 Språket är grundläggande i lärprocessen: Det viktigaste medierande verktyget för 

människan är språket. Hur språket kan fungera som ett medierande redskap är ett vik-

tigt inslag i den sociokulturella teorin. 

 Lärande som deltagande i praxisgemenskap: Istället för att fråga vilka slags kognitiva 

processer och strukturer som är involverade i lärande frågar de vilket slags social akti-

vitet och deltagande som ger den rätta kontexten för att lärande skall ske (Dysthe, 

2003, s.42-48). 

 

Lev Vygotskij är en viktig företrädare för den sociokulturella teorin. Under sin korta livstid 

(1896-1934) skrev han 270 vetenskapliga arbeten. För Vygotskij utgör social samverkan ut-

gångspunkten för lärande och utveckling. Den som strävar efter att förstå individens mentala 

processer måste således studera de sociokulturella aktiviteter som dessa uppstår ur (Dysthe, 

2003). En betydande del i Vygotskijs tankar är den närmaste utvecklingszonen som beskriver 

det som en individ kan klara ensam och det som samma individ kan klara med hjälp av en på 

området mer kompetent person (Dysthe, 2003).  

 

Det sociokulturella perspektivet inbegriper även uppfattningar om hur bedömning ska göras. 

Vygotskij poängterar att det är minst lika viktigt att finna, mäta eller bedöma den potentiella 

som den aktuella utvecklingsnivån hos individen.  Därmed förespråkar han ett perspektiv som 

förskjuter tyngdpunkten i individbedömningen från produkt, normer och kvantitet till process, 

kriterium och kvalitet (Dysthe, 2003). Bedömning ur ett sociokulturellt perspektiv inriktar sig 

på frågor som gäller kvalitén på elevens deltagande i läroaktiviteterna. Att delta i en kun-

skapsgemenskap innebär också att utvärdera sitt eget och gruppens arbete. I detta perspektiv 

strävar man alltså efter att eleverna själva deltar i bedömningsprocesserna och inte bara utgör 

ett föremål för bedömning (Dysthe, 2003). 

 

 

3.3 Begreppet formativ bedömning 

 

Begreppet formativ bedömning introducerades av forskaren Michael Scriven redan år 1967 

men spelade länge en undanskymd roll inom pedagogiken (Jönsson, 2011). Det stora genom-

brottet kom istället under 1990-talet då Paul Black och Dylan Wiliam publicerade artikeln 

Assessment and Classroom learning där man kritiserar den då rådande undervisningskulturen 
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och lyfte fram aspekter som sedan kom att bli grundstenar i den formativa bedömningen. Kri-

tiken bygger på att den rådande undervisningskulturen uppmuntrar ytligt lärande för att fram-

kalla enstaka detaljer som eleverna sedan tenderar att glömma. Dessutom menar författarna att 

betygen ges för stort utrymme och den lärande funktionen tenderar att glömmas bort (Black & 

William, 1998).   

 

Formativ bedömning kan definieras på lite olika sätt, de flesta definitionerna ligger nära var-

andra men någon allmängiltig sådan har jag inte lyckats finna. Forskningens definitioner av 

begreppet har olika grader av öppenhet. Några ger en snäv och konkret definition medan 

andra definierar begreppet på ett mer abstrakt och öppet sätt. Den mer konkreta beskrivningen 

(se till exempel Black & Wiliam, 1998; Cauley & Mcmillan, 2011; Shute, 2007) definierar 

formativ bedömning som en process där man utifrån det arbete som eleven gjort, och som 

visar vad eleven kan, tillämpar feedback för att skapa en process där målet är att elevens lä-

rande stärks. Materialet ska också användas av läraren för att eventuellt förändra det sätt som 

han/hon undervisar på. Det här sättet att definiera formativ bedömning har en tydlig koppling 

till det sociokulturella perspektivet eftersom lärandet anses stärkas i en regelbunden dialog 

mellan lärare och elev där båda parter är aktivt deltagande.  Den här definitionstypen kan även 

kopplas till kognitiva teorier då det efter dialog mellan lärare och elev, underförstått, äger rum 

ett inre samtal hos respektive individ där den nya kunskapen värderas mot tidigare kunskap, 

vilket bidrar till att lärandet stärks. 

En mer abstrakt definition av begreppet utgår från att formativ bedömning handlar om be-

dömning som utförs under lärandeprocessen med avsikt att främja lärande (se till exempel 

Stiggins, 2005; Jönsson, 2011). Till skillnad från den tidigare typen av definition fastställer 

man inga krav för hur detta ska gå till.  

 

I den första definitionstypen var feedback ett begrepp som ingick och som därmed blir intres-

sant att definieras och förklaras i sig. Hattie och Timperley (2007) definierar feedback som: 

”Information, försedd av exempelvis en lärare, angående en persons prestationer eller förstå-

else” (Hattie & Timperley, 2007, s.81). Författarna menar att syftet med en effektiv feedback 

ska vara att minska gapet mellan nuvarande kunskap/förståelse och en önskad nivå. 

 

De tre perspektiven på lärande, behaviorism, kognitiv teori och sociokulturell teori, kan på 

olika sätt vara synliga i en formativ bedömningsprocess. Om läraren i återkoppling till elever-

na ger beröm eller kritik i syfte att stimulera ett visst beteende hos eleven så kan det kopplas 

till behavioristiska teorier. Det kognitiva perspektivet kan kopplas till en formativ bedöm-

ningsprocess där både lärare och elev värderar nya kunskaper mot tidigare och därmed utma-

nar deras kognitiva förmåga. Feedback som ges i en aktiv dialog mellan lärare och elev kan 

kopplas till det sociokulturella perspektivet. Både kognitiva och sociokulturella teorier beto-

nade att lärandeprocessen är av betydelse vid bedömning, vilket har en tydlig koppling till 

formativ bedömning. 
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3.4 Begreppet summativ bedömning 

 

Utöver den formativa bedömning finns också den summativa bedömningen. Pettersson, Olofs-

son, Kjellström, Ingemansson, och Björklund Boistrup (2010) beskriver att syftet med en 

summativ bedömning är att ge en samlad bild av den kunskap som eleven visat. En sådan be-

dömning görs ofta i slutet av en termin eller kurs som ett avslut på arbetet, till skillnad från 

den formativa bedömningen som sker kontinuerligt. De nationella kursproven, högskoleprovet 

och de nationella och internationella kunskapsutvärderingarna är exempel på bedömningar i 

summativ mening (Pettersson, et al, 2010). 

 

 

 
 

4 Tidigare forskning 

4.1 Formativ bedömning i praktiken 

 

William (2013) har utifrån aktuell forskning sammanställt fem olika aktiviteter eller metoder 

som kan sägas vara formativa, nämligen,  

 Fastställande och tydliggörande av mål och kriterier 

 Åstadkommande av klassrumsdialoger som framkallar bevis för elevernas förståelse. 

 Använda feedback för att driva eleverna framåt. 

 Aktivera eleverna som resurser för varandra 

 Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

Wiliam (2013) utvecklar dessa punkter var för sig och ger exempel på hur de skulle kunna se 

ut i praktiken. 

 

Det finns alltså flera olika metoder som enligt forskning kännetecknar arbete med formativ 

bedömning. I min undersökning har jag utgått från dessa kategorier vid analys av insamlat 

material. Av den anledningen presenterar jag dem närmare var för sig.  

 

 

 

4.1.1 Tydliggörande av mål och kriterier 

 

Forskning visar att det är av stor vikt att eleverna vet vilka mål som ska uppnås i deras lärande 

och vad som kännetecknar ett kvalitetsarbete (Wiliam, 2013). Det finns emellertid inga enkla 

former och regler att följa utan det är, som mycket annat inom undervisning, upp till läraren 

att professionellt bedöma hur lärandemål och framstegskriterier bäst förmedlas till elever. 

Wiliam (2013) refererar till aktuell forskning och visar på ett par praktiska metoder inom det-

ta område som lärare har funnit användbara. Ett sätt att hjälpa elever att förstå vilka mål och 

kriterier som är gällande för undervisningen är att diskutera styrkor och svagheter i arbeten 

som andra elever har gjort. Eleverna är mycket bättre på att upptäcka svagheter i andras arbe-
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ten än i sina egna och när de väl har gjort detta blir de mer benägna att undvika liknande 

svagheter i sitt eget arbete. Även styrkor hos andra elevarbeten kan vara värda att utvärdera 

för att lära sig vad som kännetecknar ett kvalitetsarbete (Wiliam, 2013).  

 

I samband med utvecklingssamtal i gymnasieskolan skrivs skriftliga omdömen om varje elev. 

Skolverket menar att skriftliga omdömen bör utformas så att eleverna och vårdnadshavare, i 

de fall då eleven inte fyllt 18 år, får saklig information som är fokuserad på elevens studiesi-

tuation i relation till uppsatta mål och den ska utgöra ett underlag för hur elevens kunskap kan 

utvecklas ytterligare. (Skolverket, 2011a). Andersson (2010) studerar innehållet i skriftliga 

omdömen och undersöker vilka attityder som finns bland lärarna. Fyra högstadieskolor deltar 

i undersökningen och han intresserar sig för vilka ord som förekommer oftast och vilket språk 

som generellt används i de skriftliga omdömena. Resultatet av studien visar att de ord som 

förekommer oftast är betyg och mål men mer än hälften av textutrymmet handlar om sociala 

färdigheter och personlighetsfaktorer. Författaren betonar också att omdömena vanligtvis be-

skriver endast vilka förändringar eleven ska göra för att utvecklingen ska äga rum, ofta i form 

av små praktiska tips, skolans del i den framåtsyftande delen framgår sällan (Andersson, 

2010). 

 

 

 

4.1.2 Åstadkommande av klassrumsdialoger som skapar bevis för elevernas 

förståelse 

 

När lärare lyssnar på elevernas svar på en fråga fokuserar de ofta på om svaret är korrekt sna-

rare än vad de kan lära sig om elevens förståelse med hjälp av det som har sagts (Wiliam, 

2013). När läraren får ett felaktigt svar blir deras respons ofta att be eleverna göra ett nytt för-

sök. Ett sådant lärarbeteende kallas enligt Wiliam (2013) för ett utvärderande lyssnande. 

Hodgen och Wiliam (2012) menar att en lärare som lyssnar utvärderande endast kan uppfatta 

om eleverna lärt sig det som var avsikten att de skulle lära sig. Ett annat arbetssätt som lärare 

kan tillämpa är att inse att det finns information om hur väl eleverna lär sig i deras svar och 

därefter förändra undervisningen. Vad de lärarna försöker lära sig av elevernas svar är inte 

bara om de har uppfattat informationen rätt utan också vad man som lärare kan lära sig om 

elevernas tänkande genom att lyssna noga på vad de säger? Ett sådant tolkande lyssnande 

framstår som mer effektivt (Hodgen & Wiliam, 2012).  

 

 

4.1.3 Användande av feedback för att driva eleverna framåt 

 

När elevens kunskapsnivå är identifierad så kan läraren använda feedback för att driva läran-

det framåt. Feedback är kärnan i formativ bedömning och väl utförd innebär det att elevens 

deltagande i lärprocessen ökar (Lundahl, 2011). Wiliam (2013) konstaterar att en effektiv 
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feedback ska rikta uppmärksamheten mot vad som ska göras härnäst istället för att fokusera 

på hur bra eller dåligt elevens arbete är, samt att den ska vara riktad mot de lärandemål som 

finns. Författaren betonar också att feedback inte nödvändigtvis behöver vara individuell utan 

också kan riktas mot grupper. Lundahl (2011) poängterar att en viktig förutsättning för att 

feedback ska fungera bra är att den inte bara är informationsrik utan att den också genomförs 

relativt frekvent. Om formativ bedömning verkligen ska göra skillnad för lärandet måste den 

integreras i undervisningen och genomföras ofta. Kvalitet är dock viktigare än kvantitet. Ett 

vanligt fel som lärare gör är att de strävar efter att ge mycket feedback men ofta är den irrele-

vant och svår att göra någonting av (Wiliam, 2013).  

 

 Den typ av feedback, som enligt en studie av Hodgen och Wiliam (2013) har positiva effekter 

för lärande, fokuserar på styrkor och svagheter i ett arbete, vad som behöver förbättras och 

även vilka konkreta åtgärder som ska sättas in för att utveckling ska äga rum. En feedback av 

den här typen uppmuntrar alla elever att prestera bättre men ställer samtidigt höga krav på 

lärarens kunskaper. Det räcker inte att tolka vad eleverna förmedlar, läraren måste också kun-

na inse vilka områden som eleven ska jobba vidare med. (Hodgen & Wiliam, 2013). Samman-

fattningsvis så räcker det alltså inte med att tillämpa feedback för att man ska nå framgång 

utan det krävs också att återkopplingen är genomtänkt, regelbunden och av god kvalité.  

 

Ett arbete med feedback som beskrivits här kan innehålla inslag från de tre dominerande in-

lärningsperspektiven som presenterades i avsnitt 3. Feedback i form av beröm eller kritik kan 

ha behavioristiska drag i form av det som Skinner beskrivit som positiv och negativ förstärk-

ning (Jerlang, 1998). Feedback har en annan funktion i de sociokulturella och kognitiva teori-

erna där grunden för lärande bygger på regelbunden dialog mellan lärare och elev men också 

ett inre samtal hos respektive individ i samband med att feedback ges. 

 

 

4.1.4 Aktivera eleverna som resurser för varandra 

 

En av avsikterna med feedback är att aktivera eleverna som resurser för varandra. Wiliam 

(2013) ägnar sig åt ett antal tekniker, exempelvis kamratbedömning, som lärare har upplevt 

som användbara för att få igång en process där eleverna använder varandra som läranderesur-

ser. Avsikten med kamratbedömning är att hjälpa den bedömda eleven att förbättra sitt arbete 

men metoden kräver vissa etiska avvägningar (Wiliam, 2013). Lundahl (2011) skriver att ele-

verna inte bör känna sig uthängda eller riskera att bli förlöjligade i samband med kamratbe-

dömning men menar samtidigt att ett visst grupptryck hör till den pedagogiska finessen med 

kamratbedömning. Rädslan att verka dålig får dock inte överskugga viljan att inspireras av 

klasskamraterna (Lundahl, 2011). En konkret metod som Wiliam (2013) beskriver handlar om 

att en högpresterande elev hjälper en lågpresterande elev med uppgifter. Ett ifrågasättande 

som kan uppkomma är att de högpresterande eleverna kan uppleva att de hindras i deras lä-

rande och tvingas göra lärarens jobb. Det är viktigt att förklara för eleverna att de genom att 

hjälpa andra övar sin kommunikativa förmåga i matematik, något som även den högpreste-

rande eleven behöver utveckla (Wiliam, 2013).  
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4.1.5 Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

 

Att aktivera elever som läranderesurser för varandra kan ses som ett steg på vägen för elever 

att bli en resurs för sig själv – att äga sitt eget lärande. Lundahl (2011) menar att elevernas 

eget ansvar för lärandet är en viktig förutsättning. Författaren refererar till Europarådet där 

man fastställt att förmåga till självständigt lärande och självbedömning är en förutsättning för 

ett livslångt lärande. 

 

 

4.2 Effekter av formativ bedömning 

 

Att det finns bevis för att formativ bedömning fungerar kan diskuteras. Det är alltid svårt att 

bevisa någonting inom utbildningsvetenskaplig forskning eftersom situationer som studeras är 

mycket komplexa. Att man får lyckade resultat under vissa betingelser innebär inte nödvän-

digtvis att man får samma resultat under andra villkor (Jönsson, 2011). Författaren menar 

dock att om man samlar material från flera studier ges möjligheter att dra generella slutsatser 

på ett annat sätt eftersom osäkerheten i de enskilda studierna tenderar att jämna ut sig (Jöns-

son, 2011). Trots att författaren antyder svårigheter med att finna bevis för effekterna av for-

mativ bedömning har forskningen beskrivit sådana. Flera av de forskare som undersökt huru-

vida det finns bevis för att formativ bedömning fungerar, koncentrerar sig bara på effekterna 

av feedback. Jag har därför delat in avsnittet i två delar. Ett som behandlar bevis för att forma-

tiv bedömning i allmänhet ger positiva effekter och en där forskarna behandlar effekterna av 

feedback specifikt. 

 

Hattie (2012) sammanställer ett flertal olika kvantitativa studier där man undersökt vilken 

effekt olika undervisningsmetoder har för elevernas lärande. Effekterna bedöms på en skala 

där positiva effekter ger ett värde som är större än 0 och negativa effekter ger ett värde som är 

mindre än noll. Aktiviteter som ligger inom intervallet 0-0,15 antas ha försumbar effekt på 

lärandet, intervallet 0,15–0,40 antas ha måttlig effekt på lärandet och värden högre än 0,40 

antas ha stor effekt på lärandet (Hattie, 2012). Nedan följer effekter på exempel av aktiviteter: 

 

 Nivågruppering: 0,12 (försumbar effekt) 

 Klasstorlek: 0,21 (måttlig effekt) 

 Bedömningsmatris och självbedömning: 0,99 (stor effekt) 

 Kamrat- och sambedömning samt bedömningsmatris: 1,46 (stor effekt) 

 

Klasstorlek och nivågruppering är av organisatorisk karaktär men de två andra kan kopplas till 

den formativa bedömningen. Var och en av dessa har enligt Hattie (2012) högre effekt på ele-

vernas lärande än de rent organisatoriska aktiviteterna. Arbete där man kombinerar kamrat- 

och sambedömning med bedömningsmatris kan till och med sägas ha en extremt stor effekt på 

lärande (Hattie, 2012). 
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Lundahl (2011) skriver att det finns i forskningen starka belägg för att formativ bedömning 

leder till förbättrat lärande på alla utbildningsnivåer, från 5-åringar till universitetsstudenter.  

Detta har konstaterats genom att jämföra två förutsättningsmässigt likartade grupper där den 

ena varit föremål för formativ bedömning och den andra inte har varit det.  Det visar sig att 

elever som blir föremål för formativ bedömning under sex månaders tid kan lära sig en be-

stämd mängd kunskap som det skulle ta samma kontrollgrupp att lära sig under ett års tid. Ett 

annat genomgående resultat visar att svagare elever gynnas särskilt mycket av formativ be-

dömning och även lärarna känner större lust för undervisningen då lärandet hamnar i första 

rummet och det visar sig att man kan ha högre förväntningar på eleverna än man tidigare trott. 

Men för att formativ bedömning ska leda till dessa positiva resultat förutsätts ändrad pedago-

gik och förändringar i klassrummet. Först och främst måste eleverna involveras i undervis-

ningen och sedan måste också den formativa bedömningen verkligen påverka den fortsatta 

undervisningen (Lundahl, 2011). 

 

Black och Wiliam (2006) har genomfört en omfattande studie, innehållande ungefär 20 del-

studier, där det visar sig att lärandet stärks genom användandet av formativ bedömning. 

(Black & Wiliam, 2006). Ett kanske ännu viktigare bidrag som deras studie ger är att den vi-

sar att ett arbete med formativ bedömning hjälper lågpresterande elever än mer än de övriga. 

Detta innebär att man förutom att stärka lärandet också minskar den kunskapsmässiga sprid-

ningen i elevgrupperna.  

 

 

4.2.1 Effekter av feedback 

  

Elawar och Corno (1985) beskriver hur en grupp lärare i Venezuela fick sju timmars utbild-

ning i hur man kunde ge effektiv skriftlig feedback på elevernas läxor i matematik. Lärarna 

tillämpade sedan denna konstruktiva feedback i hälften av sina elevgrupper medan den andra 

hälften inte fick någon feedback utan de tilldelades bara poäng på de uppgifter som de genom-

förde. Resultatet av undersökningen visade att de elever som fick konstruktiv feedback lärde 

sig två gånger så snabbt som den andra hälften. Dessutom bidrog feedbacken till att attity-

derna till matematik blev mer positiva och prestationsklyftan mellan pojkar och flickor mins-

kade. (Elawar & Corno, 1985) 

 

En norsk studie om betydelsen av feedback visar dock på ett annat förhållande där det finns 

flera problem och svårigheter vid arbete med feedback. (Gamlem & Smith, 2013). En avgö-

rande faktor för att återkopplingen ska vara effektiv är att klassrumsklimatet är gott och att 

eleven har en god relation till läraren, utan detta riskerar återkopplingen att bli tämligen verk-

ningslös. Gamlem & Smith (2013) beskriver ytterligare typer av svårigheter när det gäller 

arbetet med återkoppling. Eleverna anser att det sätt som återkopplingen kommuniceras på är 

för komplex och det finns sällan någon tid att arbeta vidare med de synpunkter som lärarna 

har gett dem.  
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Springer-Sargent och Curcio (2012) beskriver att formativ bedömning strävar efter att öka lä-

rande och motivation genom att erbjuda studenter feedback om gapet mellan deras nuvarande 

kunskapsnivå och den nivå som står skrivet i mål och kriterier. Deras undersökning visar att 

feedback, även i små proportioner, oftast förbättrar studenternas lärande. Vidare visar studien 

att feedback är mer effektivt om den innehåller detaljer där läraren förklarar hur eleven ska 

göra för att arbetet ska bli bättre eller varför ett arbete är bra eller mindre bra. Springer-Sar-

gent och Curcio (2012) poängterar dock att feedback också kan dämpa motivationen hos vissa 

elever. Vid formativa bedömningar där elevernas arbeten jämförs med varandra tenderar den 

personen som står för den ”sämre insatsen” att tillskriva sin insats till att man inte har den 

förmåga som krävs och tappa motivationen för framtida uppgifter. Man kan alltså konstatera 

att effekten av feedback beror också på hur mottagaren kan hantera den informationen som 

ges i feedbacken. (Springer-Sargent & Curcio, 2012). 

 

 

 

 

5 Metod 

5.1 Urval och insamling av data 

 

Fokusgruppintervjun har genomförts på lärarnas arbetsplats och spelades in. Bryman (2011) 

nämner ett flertal fördelar med att spela in istället för att anteckna på papper: För det första är 

det tidskrävande att anteckna under intervjun och det innebär onödiga pauser om gruppleda-

ren skall avbryta diskussionen för att hinna skriva vad de olika deltagarna har sagt. Fyra lärare 

deltog vid intervjun och de valdes utifrån vilka som hade möjlighet att närvara vid ett visst 

tillfälle. I och med att det är en ganska liten skola det handlar om så var det bara två av de 

verksamma matematiklärarna på skolan som inte deltog. De deltagande lärarna har alla un-

dervisat i minst 10 år och några av dem betydligt längre än så. I samband med fokusgruppin-

tervjun samlades skriftliga omdömen från två av lärarna in. Mallen till de skriftliga omdöme-

na är utarbetade av skolan med hjälp av material från Skolverket. Omdömena är utformade 

utifrån styrdokumenten för verksamheten och utvärderar samt ger fortlöpande information om 

framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen.  De skriftliga om-

dömena består av två olika delar. Dels en färdigkonstruerad matris eller punktlista (se bilaga 1 

och 2) där läraren fyller i den information som ska finnas där. Detta kompletteras sedan med 

en skriftlig kommentar där läraren ger information om elevens studiesituation.  

 

 

 

5.2 Dokumentanalys 

 

I min undersökning har jag granskat de skriftliga omdömen som en gymnasieskola använder 

som en del i den formativa bedömningen. Vid en dokumentanalys av det här slaget finns det 
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flera aspekter som man bör ha i åtanke när man bedömer dokumentens kvalité. Fyra kriterier 

som Bryman (2011) tar upp är autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 

Ett dokuments autenticitet handlar om huruvida materialet är äkta och att ursprunget är tyd-

ligt. Trovärdigheten beskriver i det här fallet till vilken grad materialet är utan felaktigheter 

och förvrängningar. Representativitet handlar om materialet är typiskt för den kategori som 

den tillhör, om inte, till vilken grad är det inte typiskt. Ett dokuments meningsfullhet handlar 

slutligen om dokumentet är tydligt och begripligt (Bryman, 2011).  

 

I det här fallet är dokumenten definitivt äkta och ursprunget är tydligt. De bör rimligtvis vara 

utan felaktigheter och förvrängningar eftersom det handlar om de skriftliga omdömen som 

lärarna använder sig av i samband med faktiska utvecklingssamtal med sina elever. Under 

urvalet av dokument har jag bett två lärare att välja ut skriftliga omdömen som de anser speg-

lar ett normalläge och inte de enstaka arbeten som de är extremt nöjda med men som inte sä-

ger särskilt mycket om hur det generellt brukar se ut. Därmed är dokumenten representativa 

för hur det vanligtvis ser ut.  Ett problem som man kan få vid en dokumentanalys av det här 

slaget är att det kan vara svårt att förstå exakt vad som menas i och med att vissa delar av om-

dömena är skrivet på ett språk som kan vara svårförståeligt för en person som inte arbetar 

inom skolan.  

 

 

5.3 Fokusgruppintervju 

 

Den andra metoden som jag använt i undersökningen är en fokusgruppintervju. Det är en typ 

av gruppintervju men vissa forskare skiljer mellan fokusgruppintervju och gruppintervjuer på 

det sättet att den som arbetar med fokusgruppintervjuer alltid är intresserad av hur samspelet 

mellan individerna ser ut när de diskuterar en fråga. Hur människorna reagerar på varandras 

åsikter och det samtal som förs blir inte bara en biprodukt utan en viktig del i undersökningen. 

Man bör dock inse att distinktionen mellan benämningarna på intet sätt är särskilt tydlig och 

man använder ofta termerna som synonyma med varandra (Bryman, 2011). I min undersök-

ning kommer jag att studera hur deltagarna reagerar på varandras åsikter för att se om det 

finns en samstämmighet bland lärarna. 

 

Fokusgruppintervju är en kvalitativ intervjumetod och därmed tillämpar man de riktlinjer som 

finns för kvalitativ forskning. Tekniken med metoden gör det möjligt för forskaren att få en 

djupare och mer nyanserad bild av situationen än vid individuella intervjuer. En individ kan 

till exempel svara på ett visst sätt vid intervjun men då andra personers åsikter har kommit 

upp till ytan kan svaren utökas och modifieras. Detta händelseförlopp kan bli mer intressant 

än den ibland förutsägbara sekvensen fråga-svar-fråga-svar som karaktäriserar individuella 

intervjuer. (Bryman, 2011). 

 

Två andra viktiga aspekter vid en fokusgruppintervju är gruppstorlek och hur aktiv gruppleda-

ren är. Bryman (2011) menar att få deltagare är att rekommendera då temat är kontroversiellt 

eller komplext. Målsättningen med intervjun är att få fram deltagarnas synsätt och uppfatt-
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ningar utan att intervjuledaren blir för styrande. För att uppnå detta ges stort utrymme till del-

tagarna att kontrollera diskussionen. Om den spårar ur bör man som ledare styra in dem på 

rätt fokus igen, men man ska vara försiktig, avvikelser kan nämligen vara av stort intresse. 

Gruppledaren bör alltså låta diskussionen flyta fritt men samtidigt kunna kliva in i diskussio-

nen för att lyfta fram väsentliga teman om deltagarna inte själva gör det (Bryman, 2011). Des-

sa åsikter har jag tagit till mig vid utformandet av mina frågor genom att de inledande frågor-

na är av en mer övergripande karaktär som förhoppningsvis leder in gruppen på de områden 

som jag vill att de ska fokusera på. Men om detta inte sker har jag skrivit mer preciserade frå-

gor som jag i sådana fall kommer att använda. 

 

 Såklart finns det också begränsningar hos metoden som kan vara nyttiga att ha kännedom 

om, Bryman (2011) tar upp några av dessa: För det första har forskaren mindre kontroll över 

samtalet än vid individuella intervjuer och samtalsledaren ställs ofta inför en svår balansgång 

kring hur engagerad man ska vara. Ett annat vanligt problem är att deltagarna pratar i munnen 

på varandra. Det kan göra att man på inspelningen har svårt att höra vem som säger vad och 

därför är det viktigt att man innan intervjun påpekar att det är viktigt att folk får avsluta sina 

meningar utan avbrott (Bryman, 2011). Det finns också forskning som visar att gruppmedlem-

marna då de börjar komma fram till en gemensam åsikt inom en fråga upphör att tänka alter-

nativt och kritiskt och ansluter sig till den för gruppen rådande uppfattningen (Bryman, 2011). 

 

 

 

5.4 Bearbetning av data 

 

Materialet från intervjun har sedan transkriberats. Detta har inte skett ordagrant eftersom 

många uttalande är intetsägande då lärarna diskuterar ämnet på ett öppet sätt. Jag har med 

andra ord tagit bort talspråk som små hummanden och korta instämmande fraser. De data som 

jag har fått fram har använts för att få en helhetsbild över läget för att sedan kunna göra en 

ingående analys av materialet från intervjun. De skriftliga omdömen har, eftersom de innehål-

ler stora mängder text, placerats i bilaga bortsett från de skriftliga kommentarerna som jag be-

skriver i resultatgenomgången. Materialet från fokusgruppen och de skriftliga omdömena har 

sedan analyserats utifrån de frågeställningar jag ursprungligen hade. För att besvara den första 

frågeställningen som berör hur man använder formativ bedömning som en del i lärandepro-

cessen tog jag hjälp av de fem kategorier som beskrivs i avsnitt 4.1 och till den frågeställning-

en använde jag material från både skriftliga omdömen och fokusgruppintervjun. Följande ka-

tegorier kom alltså att ligga som grund för analys av den första frågeställningen: 

 

1. Fastställande och tydliggörande av mål och kriterier 

2. Åstadkommande av klassrumsdialoger som skapar bevis för elevernas förståelse. 

3. Använda feedback för att driva eleverna framåt. 

4. Aktivera elevernas som resurser för varandra. 

5. Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 
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Att kategorisera det insamlade materialet har i ett avseende varit svårt. Fastställande och tyd-

liggörande av mål och kriterier och användande av feedback för att driva eleverna framåt är 

svåra att skilja åt eftersom feedback ofta ges i relation till mål och kriterier. Jag har valt att 

lägga den feedback som nämner mål och kriterier under den kategorin. Men läsaren bör inse 

att även dessa citat kan uppfattas som en typ av feedback. Under den tredje kategorin har jag 

därför bara presenterat den feedback som har getts utan direkt anknytning till mål och kriteri-

er.  

 

På liknande sätt har den andra frågeställning som handlar om lärarnas inställning till formativ 

bedömning analyserats. Utvalda delar från intervjun har delats upp i två kategorier där den 

ena representerar positiva åsikter om den formativa bedömningen och den andra kategorin 

representerar negativa åsikter. 

 

 

5.5 Etiska aspekter 

 

I samband med undersökningar av den här typen finns flera etiska aspekter som man som 

forskare måste ta hänsyn till. Vetenskapsrådet har fastställt fyra grundläggande krav för att 

skydda individer:  

 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den ak-

tuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Vid min undersökning har jag haft dessa krav i åtanke när jag samlat in och bearbetat materia-

let. Jag har informerat alla berörda lärare om vilken undersökning de deltar i och hur det in-

samlade materialet kommer att användas och givetvis har alla haft rätten att själva bestämma 

över sin medverkan. För att uppfylla konfidentialitetskravet benämns lärarna som medverkar i 

intervjun som lärare 1-4. Vid skriftliga omdömena beskrivs de som lärare A och B. I dessa har 

den aktuella elevens namn också förekommit och där har jag strukit över namnet för att ele-

ven ska förbli anonym. Det insamlade materialet har endast använts för min undersökning och 

förvarats så att ingen utomstående ska kunna ta del av materialet. 
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5.6 Intervjufrågor 

 

Följande frågor kommer att ställas vid intervjun med lärarna. Först kommer fråga 1 och 2 att 

ställas och deltagarna kommer ges möjlighet att prata ganska öppet kring dessa frågor, vilket 

gör att dem förhoppningsvis kommer in på fråga 3. Om så inte skulle vara fallet kommer de 

delar av fråga 3 som inte diskuterats att ställas direkt till gruppen.  

 

1. Vad innebär begreppet formativ bedömning för er? Hur skulle ni definiera begreppet 

 

2. Hur arbetar ni rent praktiskt med formativ bedömning på er skola? Vilka för- och 

nackdelar finns med det formativ arbetet? 

 

3. I vilken grad ingår följande fem punkter som en del av lärandeprocessen? Vad är an-

ledningen till att man eventuellt inte använder sig så mycket av något? 

 

 Arbetar du aktivt med att tydliggöra mål och kriterier för eleverna?  

 Försöker du i det vardagliga arbetet skapa klassrumsdialoger som avslöjar ele-

vernas förståelse? Hur kan en sådan dialog se ut? 

 Vilken typ av feedback till eleverna använder du dig av?  

 Har du prövat att låta eleverna genomföra kamratbedömning? Hur fungerade 

det? 

 Har du prövat att låta eleverna genomföra självbedömning? Hur fungerade det? 

 

 

 

6. Resultat 
 

6.1 Skriftliga omdömen 

 

Jag har tagit del av skriftliga omdömen från två olika matematiklärare vid en gymnasieskola. 

Respektive lärare kommer i följande framställning att benämnas som lärare A och B. Man bör 

ha i åtanke att vissa omdömen är skrivna nyligt efter aktuell kursstart vilket innebär att under-

laget för omdömet inte är så stort, vilket gör att kommentarerna i vissa fall blir mer kort-

fattade. 

 

Lärare A 

Av den här läraren har jag fått fyra olika skriftliga omdömen två av dem är från år 2012 och 

de andra två från 2014. Vid de två äldre omdömena använder sig läraren av ett antal punkter 

som ska fungera som riktmärke hur eleven klarar sig i kursen (se bilaga 1). Dessa är kopplade 
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till hur eleven klarar undervisningen teoretiskt och praktiskt i förhållande till de färdigheter 

som skolverket, i sina kursplaner, skriver att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla. Omdömet avslutas sedan med en skriftlig kommentar. I de två omdömen som är 

skrivna år 2014 består dokumentet av en matris som är uppbyggd utifrån nämnda färdigheter 

från Skolverket samt de olika betygsnivåerna som det finns kriterier för, nämligen E, C och A. 

Om eleverna visar dessa färdigheter vid något tillfälle, exempelvis ett prov, fyller läraren i 

med en grön färg och om man delvis visar dessa färdigheter fylls matrisen i med gul färg. Ex-

empel på hur detta ser ut finns i bilaga 2 (Det är dock så att kopieringen av dokumenten har 

gjort att färgerna inte längre syns så här är grön fyllning ett mörkare fält och gul fyllning ett 

ljusare fält). Även i den här nyare formen av skriftliga omdömen avslutas dokumentet med en 

skriftlig kommentar där elevens situation i kursen beskrivs. De kommentarer som jag har fått 

ta del av, var följande, de två första är från år 2012 och de två avslutande från 2014. Samtliga 

kommentarer vänder sig direkt till eleven: 

 

”Du ligger mellan betygsstegen B och A. Vet dock inte vart det slutar ännu. Du är mycket 

duktig när det gäller at ta sig an uppgifter. Har ett bra utvecklat matematiskt tankesätt. Ska 

fortsätta på denna linje. Om det ska förbättras något kan det vara hur man skriver lösningar på 

pappret” 

 

”Prognosen pekar mot E-, eventuellt D-nivå. Kolla gärna upp att du förstår de 2 mycket vik-

tiga momenten procent och algebra, där du missade några viktiga uppgifter senast. Du kan 

gärna ta det lite lugnare under provtillfällen och kanske kontrollera dina lösningar en extra 

gång innan du lämnar in. Du jobbar alltid flitigt och bra på lektioner, fortsätt med det och om 

möjligt avsätt mer tid hemma så bör kursen sluta bra för dig! Du är även välkommen till räk-

nestugan som finns på måndagar och tisdagar 14.00 – 15.30.” 

 

”Du har stor potential. Jag vet att du har blivit besviken över dina resultat men du är på rätt 

väg.  Du tar dig an alla uppgifter på rätt sätt. Frågar när du ska. Det som gör att det inte har 

lossnat ännu är att du har lite kunskapsluckor sedan tidigare. Tänk på hur du skriver, ritar fi-

gur m.m. Det gör att det blir lättare att lösa problem.” 

 

”Du har rätt tänk! Ska du utveckla något är det ditt skrivande. Rita figur. Strukturera och mo-

tivera dina lösningar. 

 

Lärare B 

Av den här läraren har jag också fått fyra olika omdömen. Jag presenterar här den skriftliga 

kommentaren som har skrivits. Som komplement till den här finns samma matris som lärare A 

använde sig av förutom att den del där elevens prestationer i förhållande till färdigheter natur-

ligtvis ser annorlunda ut i och med att det rör sig om olika elever. 

 

”Prognosen pekar på nedre gränsen för E-nivå. För att stabilisera godkändnivå bör du jobba 

hårt med att förstärka grunderna i följande mycket viktiga moment där du missat uppgifter vid 

redovisningarna: Prioriteringsregler för de olika räknesätten, bråkproblem, potenser, grund-

läggande procentuppgifter och ekvationer. Koncentrera dig på uppgifter märkta a och eventu-
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ellt några få märkta b i läroboken. Du jobbar ju och sliter bra på lektioner – fortsätt med det 

och försök att avsätta all tillgänglig tid hemma så bör du klara kursen. Jag kan tipsa dig om 

lämpliga extra uppgifter som du kan roa dig med. Du får gärna fråga mer (före, under eller 

efter lektioner) om du är osäker på några av de moment som vi arbetar med. Du är även väl-

kommen till räknestugorna som finns på måndagar och tisdagar 14.00 – 15.30.” 

 

”Prognosen pekar på hög D-nivå. Kolla att du är säker på följande mycket viktiga moment där 

du missat uppgifter vid redovisningarna: bråkproblem, grundläggande procentuppgifter utan 

räknare, algebraproblem ex. bryta ut faktorer, formelhantering och potensekvationer. Jag 

tycker att du kan försöka kontrollera dina inlämningsuppgifter en extra gång då du tappar 

onödigt med poäng på enklare uppgifter. Dessutom tror jag att det är bra om du har tid att av-

sätta mer tid hemma till matematiken och/eller räknestugorna som finns på måndagar och tis-

dagar 14.00 – 15.30. Försök sedan att se till att du ALLTID kommer i tid till lektionerna – du 

tappar ofta viktig information som jag ger i början av lektioner!” 

 

”Prognosen pekar på övre halvan av betygsskalan. Kolla gärna upp at du är helsäker på det 

mycket viktiga bollandet av formler, där missade du någon av uppgifterna senast. Du jobbar 

ju alltid mycket ambitiöst och ställer bra frågor – fortsätt med det så skall kursen gå bra för 

dig! Jag tror du kan lite mer på dig själv ex. du har bra grepp på grunderna och kan med gott 

samvete gallra bland dessa så du inte sliter ihjäl dig! Prioritera tiden i första hand till de upp-

gifter jag föreslagit på b-nivå enligt läroboken. Du kan även gallra bland de av mig föreslagna 

uppgifterna på c-nivå, många av dem är tidskrävande och det är ingen nackdel att lämna några 

av dessa till repetitionstiden innan jul.” 

 

”Prognosen pekar på de översta nivåerna av betygsskalan. Du är säker på det mycket viktiga 

bollandet med formler och ekvationer = superbra för fortsättningen! Ibland är du lite snål med 

kommentarer och motiveringar till dina skriftliga redovisningar av flerstegsuppgifter – kan du 

tänka på till slutprovet. Du jobbar ju alltid självständigt, ambitiöst med god framförhållning 

och har mycket trevliga och bra muntliga redovisningar – fortsätt med det så skall kursen gå 

mycket bra för dig.” 

 

 

6.2 Fokusgruppintervju 

 

Intervjun har genomförts utifrån de intervjufrågor som presenterats tidigare i texten. Fyra lä-

rare deltog och de fick diskutera öppet kring respektive frågeställning. Lärarnas svar presente-

ras här och lärarna omnämns som lärare 1 – lärare 4. 

 

Vad innebär formativ bedömning för er? Hur skulle ni definiera begreppet? 

Lärare 1: Att man har ett framåtsyftande när man bedömer eleverna, fattar jag det som. Att 

man tittar på vad de kan och sen går vidare med det som eleverna behöver träna mer på.  
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Hur arbetar ni rent praktiskt med formativ bedömning på er skola? Vilka för- och 

nackdelar finns med det formativa arbetet? 

Lärare 2: Det vanligast tillfället då man känner att man jobbbar formativ är lektionen efter en 

provräkning. Dels att man som lärare rättar provet och ser att ”det här behöver eleven verkli-

gen lära sig, för det blev inte rätt den här gången” och sedan att man tar upp det på nästa lek-

tion antingen individuellt eller i grupp och betonar de områden som eleverna har haft svårig-

heter med under provet. Det här är något jag tycker ger mycket om eleverna verkligen tar till 

sig informationen som ges. 

Lärare 3: Med de elever som jag ansvarar för som mentor brukar jag ta en pratstund efter un-

gefär halva kursen och gå igenom lite grann hur det går i kursen och sådär. Det är ju ungefär 

då också tidsmässigt som vi brukar ha utvecklingssamtal där skriftliga omdömen gås igenom, 

vilket är en viktig del av den formativa bedömningen. 

Lärare 3: Det är ju inte bara vid provtillfällen som formativ bedömning tillämpas. Även under 

lektioner upptäcker man moment som eleverna inte behärskar och då försöker man direkt 

återkoppla till eleven och prata kring hur man skall fylla igen de kunskapsluckor som uppen-

barligen finns. Ett exempel på hur det kan gå till är att man väljer ut uppgifter som testar just 

de förmågor som eleven brister i och ber han/hon att titta extra på dessa efter lektionen 

Lärare 4: Mycket av den formativa bedömningen är spontan. Det blir som bara att man gör det 

utan att tänka så mycket på att man verkligen gör det. 

Lärare 3: Jag tycker att proven egentligen är det bästa inlärningstillfället för eleverna. Tyvärr 

är det så att en del elever bara vill veta vad deras resultat var och de förstår inte riktigt att pro-

ven också fungerar som en fingervisning kring vilka moment de behärskar och inte behärskar. 

Lärare 2: Jo precis, den vanligaste frågan man får är väl. ”var ligger E-gränsen?”. Och när 

man väl har fått reda på det så intresserar man sig inte för provet något mer och inser inte att 

man kan lära sig mer med hjälp av det. 

Lärare 1: En nackdel med formativ bedömning är att det är ganska arbetsamt. Det tar tid att i 

en klass med 20-30 elever sätta sig ner med var och en och prata om vad de behöver träna på 

och vad de är bra på. Däremot använder man ju en formativ bedömning kontinuerligt under 

lektionernas gång på ett spontant sätt när man går runt bland eleverna. 

Lärare 3: Ett annat problem med den formativa bedömningen är tidsaspekten utifrån det per-

spektiv att många kurser bara löper över en termin. Innan man har hunnit upptäcka och åt-

gärda svagheterna så är kursen ofta slut. Om man däremot skulle få ha eleverna i flera års tid i 

ett ämne som man har på högstadiet t.ex. så tror jag att man skulle ha helt andra möjligheter. 

Lärare 1: När det gäller skriftliga omdömen, som är en del av den formativa bedömningen, 

tycker jag att F-varningen som man kan ge är jättebra (se bilaga 1). När man F-varnar så 

kommer det till förälder, elev och klassföreståndare på en gång och det tycker jag är bra. F-

varningen kan man göra när som helst under kursens gång för att verkligen kunna väcka alla 

inblandade medan man fortfarande kan göra något åt saken. 

 

Arbetar du aktivt med att tydliggöra mål och kriterier för eleverna? 

Lärare 3: Jo, när man går igenom konkreta exempel så förtydligar man vilken nivå som den 

aktuella uppgiften ligger på, exempelvis ”Det här är en uppgift som innehåller moment som 

innebär att man måste visa A-nivå för att klara uppgiften” eller ” Dem här typen av uppgift 

ska man klara att lösa om man vill uppnå betyget E”. 
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Lärare 2: Jag brukar ta det medan jag räknar exempel på tavlan. Då säger jag vilka mål vi nu 

jobbar på och vilka betygsnivåer som uppgiften befinner sig i. Jag upplever att eleverna för-

står sådana saker bättre när de verkligen får konkretiserat vad som ungefär krävs för ett visst 

betyg. 

Lärare 4: Jag ogillar att prata mål och kriterier med eleverna i början av kurserna utan det är 

något som jag brukar vänta med till eleverna har fått en uppfattning kring och kan konkreti-

sera begreppen som finns i mål och kriterier. 

Lärare 2: Jag vill påstå att jag gör det lite mindre än vad jag egentligen skulle vilja. 

 

Försöker du i det vardagliga arbetet skapa klassrumsdialoger som avslöjar elevernas 

förståelse? Hur kan en sådan dialog se ut? 

Lärare 1: Det försöker man nog göra hela tiden och det är något som sker spontant under lek-

tionerna. Vid genomgångar försöker man få eleverna involverade så det blir en dialog mellan 

oss. Även under lektionerna när man hjälper eleverna individuellt så skapar man ju dialoger 

som avslöjar vad eleverna förstår och inte förstår. 

 

Har du prövat att låta eleverna genomföra kamratbedömning? Hur fungerade det? 

Lärare 1: Nej jag använder mig mycket sällan av kamratbedömning. 

Lärare 3: Under muntliga delen av ett nationellt prov kan det hända att jag ibland frågar de 

andra deltagarna frågor som t.ex. ”tyckte ni det här var en fullständig lösning” men sällan nå-

got mer märkvärdigt än så. 

 

Har du prövat att låta eleverna genomföra självbedömning? Hur fungerade det? 

Lärare 1: Självbedömning tillämpar jag däremot ganska ofta där jag frågar eleverna vad de 

tycker att de ligger på för betygsnivå och så vidare. Här är känslan att detta ofta stämmer 

överens med den bild som jag som lärare också har.  

Lärare 2: Så arbetar jag också. Men jag upplever att de bedömer sig själva lite lägre än vad jag 

som lärare har gjort. Man är lite försiktig att lyfta sig själv. 

 

 

6.3 Sammanfattning 

 

De skriftliga omdömen som jag studerat är alltså av två olika typer, den ena i form av en 

punktlista (bilaga 1) och den andra en matris (bilaga 2). I båda fallen utgår man från kriteri-

erna för respektive betygssteg och bedömer med hjälp av dem olika förmågor hos eleverna. 

De olika typerna skiljer sig lite åt i hur man har utformat den här delen. Exempelvis beskriver 

man i matrisen specifika tillfällen när eleven har visat en förmåga på en viss nivå medan man 

i punktlistan bara konstaterar att det finns underlag för bedömning.  

 

De skriftliga omdömena innehåller alltid en kommentar där läraren med egna ord beskriver 

elevens situation i kursen. Dessa kommentarer inleds alltid med en prognos för vilka betygs-

nivåer som eleven i dagsläget ser ut att kunna uppnå. Därefter kommer ett avsnitt med feed-

back som kretsar kring vilka styrkor eleven har visat. Här skiljer de olika omdömena lite från 
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varandra när det gäller hur omfattande kommentarer de skriver. Lärare 1 är mer kortfattad 

medan lärare 2 skriver mer utförliga kommentarer och ger konkreta exempel på vad eleven 

ska tänka på i olika sammanhang. En annan viktig skillnad är att lärare 2 vid något tillfälle 

också nämner åtgärder som han som lärare kan göra för att utveckling ska äga rum. Gemen-

samt för kommentarerna är dock att de konsekvent försöker betona både positiva insatser samt 

utvecklingsområden hos eleven.  

 

Fokusgruppintervjun visar att lärarna definierar formativ bedömning som en framåtsyftande 

bedömning där man tittar på vad eleverna kan och sedan arbetar vidare med det som de behö-

ver träna mer på. Rent praktiskt är lektionerna efter prov ett tillfälle då man verkligen känner 

att man jobbar formativt, dels att man som lärare får ett skriftligt bevis för hur undervisningen 

fungerar och om man behöver förändra den men framför allt kan man vid en provgenomgång, 

i en dialog med eleverna, visa på vilka svagheter som finns och rikta fokuset mot hur man ska 

fylla eventuella kunskapsluckor. Det framkommer också att någon lärare tar något tillfälle per 

termin och pratar individuellt om sitt eget ämne med de elever som läraren har direkt ansvar 

för i egenskap av mentor. Annars så framkommer det tydligt att formativ bedömning är något 

som finns med i undervisningen hela tiden och lärarna menar att det är något som de oftast 

gör på ett spontant sätt. Vid tydliggörande av mål och kriterier arbetar de mycket med att be-

lysa sådana med hjälp av konkreta exempel. Någon lärare tillämpar gärna detta mer frekvent 

en bit in i kursen eftersom det kan vara lättare för eleverna att förstå mål och kriterier när man 

jobbat ett tag med kursen och blivit bekant med innehåll och begrepp. En lärare upplever att 

tydliggörande av mål och kriterier är något som han skulle vilja jobba mer med. Kamrat- och 

självbedömning är något som man inte jobbar särskilt mycket med. Kamratbedömning har en 

lärare provat vid något tillfälle i samband med muntliga delen av nationellt prov och självbe-

dömning har några provat i samband med att de diskuterar betyg med eleverna då de får vär-

dera sina egna insatser och vilket betyg de tycker att de ska ha.  

 

Lärarna betonar att en svårighet med formativ bedömning är att det är tidskrävande och ar-

betsamt, i en grupp med 20-30 elever tar det tid att sitta ner med var och en och diskutera si-

tuationen. Tidsaspekten kan också vara ett problem ur andra perspektiv. I och med att vissa 

kurser bara löper över en termin är tiden lite knapp för att dels hinna identifiera elevers svag-

heter och sedan kunna se resultatet av de åtgärder som då eventuellt har satts in. Den skriftliga 

F-varningen som man när som helst kan ge tycker lärarna är en positiv del av den formativa 

bedömningen. 

 

 

 

6.4 Resultatanalys 

 

I det här avsnittet kommer jag att analysera de resultat som presenterats. Analysen kommer att 

delas upp utifrån de frågeställningar som undersökningen bygger på. För den första frågeställ-

ningen, som berör hur man arbetar med formativ bedömning, kommer jag, som sagt, utgå från 

de aktiviteter som tidigare forskning har beskrivit som kännetecknande för formativ bedöm-
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ning. (Se Wiliam, 2013; Jönsson, 2011). Analysen delas upp i text som plockats från skriftliga 

omdömen och citat från fokusgruppsintervjun. Alla citat och text som förekommer i analysen 

har tidigare presenterats i avsnitt 6.1 och 6.2.  

 

 

6.4.1 Tydliggörande av mål och kriterier 

 

Skriftliga omdömen Fokusgruppintervju 

Kolla gärna upp att du förstår de 2 mycket 

viktiga momenten procent och algebra, där 

du missade några viktiga uppgifter senast. 

 

Tänk på hur du skriver, ritar figur m.m. Det 

gör at det blir lättare att lösa problem 

 

Ska du utveckla något är det ditt skrivande. 

Rita figur. Strukturera och motivera dina 

lösningar. 

 

Du har rätt tänk. Ska du utveckla något är det 

ditt skrivande. Rita figur. Strukturera och 

motivera dina lösningar. 

 

Kolla att du är säker på följande mycket vik-

tiga moment där du missat uppgifter vid re-

dovisningarna: bråkproblem, grundläggande 

procentuppgifter utan räknare och algebra-

problem. 

Kolla gärna upp att du är helsäker på det 

mycket viktiga bollandet av formler, där du 

missade någon uppgift senast. 

 

Prognosen pekar på de översta nivåerna av 

betygsskalan. Du är säker på det mycket vik-

tiga bollandet av formler och ekvationer. 

 

I matrisen (bilaga 2) som är en del av skrift-

liga omdömen tydliggörs också mål och kri-

terier. 

När man går igenom konkreta exempel så 

förtydligar man vilken nivå som den aktuella 

uppgiften ligger på. 

 

Jag brukar ta det medan jag räknar exempel 

på tavlan. Då säger jag vilka mål vi nu jobbar 

med och vilka betygsnivåer som uppgiften 

befinner sig på. Jag upplever att eleverna 

förstår sådana saker bättre när de får konkre-

tiserat vad som krävs för ett visst betyg. 

 

Jag ogillar att prata mål och kriterier med 

eleverna i början av kurserna utan det är nå-

got som jag brukar vänta med till eleverna 

har fått en uppfattning kring kursen och kan 

konkretisera begreppen som finns i mål och 

kriterier. 

 

Jag vill påstå att jag gör det mindre än vad 

jag egentligen skulle vilja. 

 

6.4.2 Åstadkommande av klassrumsdialoger som skapar bevis för elevernas 

förståelse 

 

Skriftliga omdömen Fokusgruppintervju 

  Det försöker man nog göra hela tiden och det 
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är något som sker spontant under lektionerna. 

Vid genomgångar försöker man få eleverna 

involverade så det blir en dialog mellan oss. 

Även under lektionerna, när man hjälper in-

dividuellt, skapar man ju dialoger som avslö-

jar vad eleverna förstår och inte förstår. 

 

 

6.4.3 Användande av feedback för att driva eleverna framåt 

 

Skriftliga omdömen   Fokusgruppintervju 

Du är mycket duktig när det gäller att ta sig 

an uppgifter. Har ett bra utvecklat matema-

tiskt tankesätt. 

 

Du kan gärna ta det lite lugnare under prov-

tillfällen och kanske kontrollera dina lös-

ningar en extra gång innan du lämnar in, du 

jobbar alltid flitigt och bra på lektioner, fort-

sätt med det och om möjligt avsätt mer tid 

hemma så bör kursen sluta bra för dig. 

 

Du har stor potential. Jag vet att du har blivit 

besviken över dina resultat men du är på rätt 

väg. D tar dig an alla uppgifter på rätt sätt. 

Frågar när du ska. Det som gör att det inte 

lossnat ännu är att du har lite kunskapsluckor 

sedan tidigare. 

 

Du jobbar ju och sliter bra på lektioner – 

fortsätt med det och försök att avsätta all 

tillgänglig tid hemma så bör du klara kursen. 

Du får gärna fråga mer om du är osäker på 

några av de moment som vi arbetar med. Du 

är även välkommen till räknestugorna som 

finns. 

 

Jag tycker att du kan försöka kontrollera dina 

inlämningsuppgifter en extra då du tappar 

onödigt med poäng på enklare uppgifter. 

Dessutom tror jag att det är bra om du har tid 

att avsätta mer tid hemma till matematiken 

och/eller räknestugorna som finns. Försök 

sedan att alltid komma i tid till lektionerna – 

du tappar ofta viktig information som jag ger 

i början av lektioner. 

 

Ibland är du lite snål med kommentarer och 

motiveringar till dina skriftliga redovisningar 

Med de elever som jag ansvarar för som 

mentor brukar jag ta en pratstund efter unge-

fär halva kursen och gå igenom lite grann hur 

det går i kursen och sådär. 
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av flerstegsuppgifter – kan du tänka på till 

slutprovet. Du jobbar ju alltid självständigt, 

ambitiöst, med god framförhållning och har 

mycket trevliga och bra redovisningar – fort-

sätt med det så skall kursen gå mycket bra 

för dig. 

 

I Punktlistan (bilaga 1) som kompletterar 

några av omdömena finns punkter (punkt 3 

och 4) som hör till den här kategorin. 

 

 

 6.4.4 Aktivera eleverna som resurs för varandra 

 

Skriftliga omdömen Fokusgruppintervju 

 Under muntliga delen av ett nationellt prov 

kan det hända att jag frågar de andra delta-

garna vad de har för synpunkter på någons 

lösning. Men sällan något mer märkvärdigt 

än så. 

 

 

6.4.5 Aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande 

 

Skriftliga omdömen Fokusgruppintervju 

Jag tror du kan lita mer på dig själv ex. du 

har bra grepp på grunderna och kan med gott 

samvete gallra bland dessa så du inte sliter 

ihjäl dig. 

 

I Punktlistan (bilaga 1) finns punkter (punkt 

5 och 6) som hör till den här kategorin. 
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6.4.6 Lärarnas inställning till formativ bedömning 

 

Den andra frågeställningen som berör lärarnas inställning till formativ bedömning och vilka 

för- och nackdelar som finns, har besvarats med hjälp av fokusgruppintervjun. Analysen 

kommer göras med hjälp av en indelning mellan positiva och negativa attityder. 

 

Positivt Negativt 

Det vanligast tillfället då man känner att 

man jobbbar formativ är lektionen efter en 

provräkning. Dels att man som lärare rättar 

provet och ser att ”det här behöver eleven 

verkligen lära sig, för det blev inte rätt den 

här gången” och sedan att man tar upp det 

på nästa lektion antingen individuellt eller i 

grupp och betonar de områden som eleverna 

har haft svårigheter med under provet. Det 

här är något jag tycker ger mycket om ele-

verna verkligen tar till sig informationen 

som ges. 

 

När det gäller skriftliga omdömen, som är 

en del av den formativa bedömningen, tyck-

er jag att F-varningen som man kan ge är 

jättebra. När man F-varnar så kommer det 

till förälder, elev och vårdnadshavare på en 

gång och det tycker jag är bra. F-varningen 

kan man göra när som helst under kursens 

gång för att verkligen kunna väcka alla in-

blandande medan man fortfarande kan göra 

något åt saken. 

En nackdel med formativ bedömning är att det är 

ganska arbetsamt. Det tar tid att i en klass med 

20-30 elever sätta sig ner med var och en och 

prata om vad de behöver träna på och vad de är 

bra på. ” 

 

Ett annat problem med den formativa bedöm-

ningen är tidsaspekten utifrån det perspektiv att 

många kurser bara löper över en termin. Innan 

man har hunnit upptäcka och åtgärda svagheterna 

så är kursen ofta slut.  Om man däremot skulle få 

ha eleverna i flera års tid i ett ämne som man har 

på högstadiet t.ex. så tror jag att man skulle ha 

helt andra möjligheter. 

 

 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

 

För den här undersökningen har två olika metoder använts, nämligen dokumentanalys och 

fokusgruppintervju. För att besvara den första frågeställningen som berör hur man, rent prak-

tiskt, arbetar med formativ bedömning på en gymnasieskola har jag använt mig av både do-

kumentanalys och fokusgruppintervju. De valda metoderna har fungerat bra i det här fallet 

och jag tycker att jag har fått tillräckligt med data för att frågeställningen ska anses vara be-

svarad. Till intervjun valde jag att, i samråd med handledare, att bjuda in fyra lärare. Antalet 
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kändes väl anpassat eftersom det är så pass få att alla verkligen får flera chanser att framföra 

sina åsikter men samtidigt nog många för att svaren ska bli representativa för stora delar av 

verksamheten. Som gruppledare försökte jag hålla mig lagom aktiv och låta intervjun bli en 

öppen dialog mellan deltagarna men vid några tillfällen fick jag bryta in och ställa en direkt 

fråga eftersom diskussionen började handla om saker som inte var relevanta för min under-

sökning. I och med att jag använde mig av fokusgruppintervju intresserade jag mig för hur 

deltagarna reagerade på varandras åsikter och om det rådde en samstämmighet i de åsikter 

som kom fram. I de allra flesta fall höll lärarna med varandra och korta instämmande fraser 

samt ett kroppsspråk som visade på samstämmighet förekom i stort sett hela tiden. I samband 

med intervjun samlade jag också in skriftliga omdömen från två lärare. Jag tycker att doku-

menten bidrog till att få bra konkreta exempel på hur en del av den formativa bedömningen 

kan se ut på skolan.  

 

För att besvara den andra frågeställningen, där jag avsåg att ta reda på lärarnas inställning till 

formativ bedömning, har endast fokusgruppintervjun använts. Min reflektion är att den funge-

rar bra som metod och jag tycker att frågeställningen har blivit besvarad på ett bra sätt. Det 

enda jag kan tycka är att lärarna inte nämnde så mycket om positiva effekter av formativ be-

dömning även fast min känsla var att de ansåg att flertalet sådana fanns. Här hade jag som 

gruppledare kanske kunnat agera mer aktivt för att få fram sådana åsikter, men samtidigt hade 

det inneburit att frågan blivit ledande, och en situation där lärarna ger de svar som de tror att 

jag förväntar mig, hade kunnat uppstå. Just detta, hur aktiv man ska vara som gruppledare 

tyckte jag var det svåra med den här metoden. Att hitta balansen mellan att få de svar man är 

ute efter samtidigt som man inte ställer ledande frågor är definitivt en utmaning. I metodav-

snittet har jag beskrivit att en förtjänst med fokusgruppintervjuer är att en persons åsikter kan 

modifieras och utökas i ett samtal med andra. På samma sätt tror jag att detta kan ge ett nega-

tivt grupptryck som gör att eventuella åsikter kanske hålls tillbaka och gruppledaren därmed 

går miste om intressant information. Så även om lärarna framstår som överens på i princip 

alla punkter så finns det alltid en risk att vissa åsikter inte kommer fram under intervjun. 

 

Jag tycker dock att de metoder som har använts är de som lämpar sig bäst för just den här un-

dersökningen och någon annan metod har inte varit aktuell. Om undersökningen hade riktat 

sig mot att belysa formativ bedömning på flera olika skolor hade enkät varit en lämplig me-

tod. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

 I det här avsnittet kommer jag att diskutera de resultat som undersökningen gav utifrån studi-

ens forskningsfrågor. Den första frågeställningen berör hur lärarna arbetar med formativ be-

dömning. Resultatet visar att mycket av den formativa bedömningen sker spontant under lek-

tionerna där lärarna går runt och hjälper eleverna. Här försöker lärarna tydliggöra vilka mo-

ment som eleven inte behärskar och ge tips vad man behöver träna mer på, vilket kan ses som 
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tydliggörande av mål och kriterier samt användande av feedback för att driva eleverna framåt. 

Flera av de verk som jag har presenterat under tidigare forskning har betonat att tydliggörande 

av mål och kriterier är ett viktigt inslag i det formativa arbetet (se exempelvis Wiliam, 2013; 

Jönsson, 2011). Detta är något som lärarna jobbar med regelbundet, men alltid i samband med 

en genomgång på tavlan eller när de hjälper en elev. Jag tror att detta är en bra metod efter-

som eleverna då får en konkret bild av vad de förväntas kunna. Risken med att sammanhangs-

löst ”rabbla” kriterier tror jag skulle vara att eleverna har svårt att koppla ihop detta med in-

nehållet som de arbetar med. Wiliam (2013) poängterar att det är av största vikt att eleverna 

vet vilka mål som ska uppnås i deras lärande och vad som kännetecknar ett kvalitetsarbete. 

Författarens exempel på praktiska metoder för att genomföra detta är att eleverna ska titta på 

arbeten som andra elever gjort och på det sättet lära sig vad som kännetecknar ett kvalitetsar-

bete. På den punkten skiljer sig lärarna i min undersökning som använder sina egna genom-

gångar vid tavlan för att visa vad som krävs för olika nivåer. Wiliam (2013) betonar dock att 

det inte finns några enkla regler att följa på det här området utan det är upp till läraren att själv 

bedöma hur lärandemål och framstegskriterier bäst förmedlas till eleverna.  

  

Lärarna poängterar också att det finns specifika tillfällen där de använder formativ bedömning 

mer medvetet. Lektionen efter ett prov är ett sådant tillfälle. Där går de ofta igenom proven 

tillsammans med eleven (individuellt) eller eleverna (i grupp) och visar på styrkor och svag-

heter i det genomförda provet och använder det som ett verktyg för formativ bedömning. 

Hodgen och Wiliam (2013) har en liknande syn och menar att det här arbetssättet har positiva 

effekter för lärande i och med att man fokuserar på styrkor och svagheter samt förslag på vil-

ka åtgärder som ska sättas in för att utveckling verkligen ska äga rum. Författarna betonar att 

kunna vägleda eleverna vidare för att utvecklas, ställer höga krav på läraren. Jag menar att det 

finns ytterligare en utmaning med detta som är värd att nämna och det handlar om att få ele-

verna att inse att en provgenomgång verkligen kan vara till stor hjälp för dem i sitt framtida 

arbete. I många fall fokuserar eleverna på vilket betyg som de har fått och sedan glömmer de 

bakgrunden till resultatet och går utan reflektion vidare. Flera av lärarna är av samma åsikt 

och menar att eleverna ofta inte förstår att proven är en fingervisning om vilka moment de 

behärskar och inte behärskar. Andra tillfällen där man medvetet använder formativ bedöm-

ning är när man skriver skriftliga omdömen inför utvecklingssamtal. Både punktlistan (bilaga 

1) och matrisen (bilaga 2) ingår i dessa skriftliga omdömen och beskriver hur eleven presterar 

i förhållande till mål och kriterier. För att den informationen ska bli ytterligare meningsfull 

krävs det att man i den skriftliga kommentaren, som kompletterar dessa, verkligen ger feed-

back för hur eleven ska arbeta för att stärka sitt lärande. Det tycker jag att de kommentarer 

som jag har tagit del av uppfyller. Både lärare A och B ger eleven feedback om avståndet 

mellan nuvarande och önskvärd kunskapsnivå där förslag på konkreta åtgärder framkommer, 

en metod som Springer-Sargent och Curcio (2012) menar ger positiva effekter. Det går dock 

att se några skillnader mellan lärarna på den här punkten. Lärare B nämner nämligen vid nå-

got tillfälle åtgärder som han/hon som lärare kan göra för att stärka elevens lärande.  Anders-

son (2010) poängterar att skriftliga omdömen tenderar att endast innehålla förslag på åtgärder 

från elevens sida, skolans roll framkommer enligt honom sällan. En anledning till att det ser ut 

på det sättet tror jag kan vara att sådana åtgärder skulle kräva mycket tid hos lärarna. En tid 

som ofta inte finns. 
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Vi kan alltså se att man använder sig mycket av tydliggörande av mål och kriterier samt feed-

back för att driva eleverna framåt. De kategorier som jag har använt vid resultatanalysen an-

tyder att det finns fler aktiviteter som kännetecknar formativ bedömning. Att aktivera eleverna 

som resurs för varandra ägnar man sig inte särskilt mycket åt. En lärare har provat det vid den 

muntliga delen av nationella prov då eleverna har fått kommentera insatsen av andra elever. 

Anledningen till att man inte använder sig så mycket av det framgår inte av intervjun men jag 

tror att en bidragande orsak kan vara att många elever kan känna sig obekväm i en situation 

där de ska bli bedömd av andra och som lärare är det viktigt att man vet att gruppen kan han-

tera en kamratbedömning innan man tillämpar detta. Självbedömning använder de däremot 

oftare där de frågar eleverna vilken nivå de anser att deras prestationer motsvarar. Det vanli-

gaste här är att elevernas bild stämmer överens med den som läraren har eller till och med  att 

eleverna bedömer sig själva lägre. Att skapa klassrumsdialoger som avslöjar elevernas förstå-

else är något som lärarna tycker sker spontant under lektionstid och är inte något man gör 

medvetet som en del av formativ bedömning. Man kan kanske tycka att lärarna har en syn 

som skiljer sig från tidigare forskning (se Wiliam, 2013; Jönsson, 2011) på den här punkten 

men jag menar att det här är något som hänger ihop med den spontana formativa bedömning 

som, enligt lärarna, ständigt äger rum.  

 

Vi kan alltså se att det finns både likheter och skillnader med hur lärarna på skolan jobbar 

med formativ bedömning och de aktiviteter som forskning har presenterat. Jag menar att det 

inte finns någon anledning att värdera dessa gentemot varandra utan man måste inse att det 

finns så många faktorer som har betydelse för vilket arbete man kan genomföra. Detta är nå-

got som Jönsson (2011) också betonar då han menar att det finns olika sätt att jobba med for-

mativ bedömning och att man som lärare behöver fundera över vilka förutsättningar man har 

och utveckla en strategi som fungerar där man arbetar utan att frångå den grundläggande idén 

med ett formativt arbetssätt.  

 

Den andra frågeställningen berörde vilken inställning lärarna har till formativ bedömning och 

vilka för- respektive nackdelar de ser. Det visar sig att lärarna tycker det finns specifika tillfäl-

len då de känner att en formativ bedömning ger goda resultat. Lärarna ser också vissa svårig-

heter eller nackdelar med formativ bedömning. Tiden beskrivs ur flera perspektiv som ett 

problem. Dels att det tar mycket tid att i en klass med 20-30 elever verkligen aktivt arbeta 

formativt med samtliga elever och ge dem regelbunden feedback. Ett annat problem är att 

vissa kurser bara löper över en termin, vilket gör det svårt att hinna applicera en formativ be-

dömning och se effekterna av den innan kursen är avslutad. Just tidsbristen är något som 

Jönsson (2011) också har lyft fram som ett vanligt problem med formativ bedömning. 

 

Under intervjun framkom, som tidigare nämnts, att den formativa bedömningen också innebär 

positiva effekter. Under kursernas gång kan man när som helst ge en F-varning till en elev 

som visar tendenser till att inte klara kursen. Detta kommer både elev och vårdnadshavare 

direkt kunna se i det webbaserade program som skolan använder som kommunikationsmedel 

med hemmet. Jag menar också att det här är ett bra verktyg då man verkligen ger eleverna, 

tillsammans med sina vårdnadshavare, chansen att lösa problemet innan det är för sent. Det 
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här uttalandet och även andra saker som framkommer under intervjun antyder att det är lättare 

att tillämpa formativ bedömning på lågpresterande elever än högpresterande. Black och Wili-

am (2006) har genomfört en undersökning där det visar sig att formativ bedömning hjälper 

lågpresterande elever mer än övriga. Enligt dessa författare skulle det innebära att man förut-

om att stärka lärandet också minskar den kunskapsmässiga spridningen i elevgrupperna. Jag 

håller dock inte med Black och Wiliam (2006) på den här punkten. Enligt min mening är detta 

synsätt lite farligt då det kan innebära att man enbart fokuserar på de elever som riskerar att 

inte klara kursen och att minska den kunskapsmässiga spridningen tycker jag inte är enbart 

positivt. En av de största utmaningarna man har som lärare är att motivera och stärka lärandet, 

även hos de högpresterande eleverna. 

 

Jag känner mig till övervägande del nöjd med vad undersökningen har gett utifrån det syfte 

och de frågeställningar som presenterades. Detta är, enligt mig, ett intressant område där det 

finns flera områden där en framtida forskning skulle vara intressant. Exempelvis har lärarna 

under intervjun antytt att formativ bedömning eventuellt skulle vara lättare att genomföra på 

högstadiet där man undervisar eleverna i samma kurs under en längre period. Så en liknande 

undersökning med fokus på högstadiet skulle vara intressant. Även en bredare undersökning 

kring lärarattityder om formativ bedömning med lärarenkät som metod tycker jag skulle vara 

intressant. 

 

Jag hoppas att undersökningen kan hjälpa framtida läsare att få en större insikt i hur formativ 

bedömning kan se ut och vilka förtjänster det kan ge men också vilka eventuella hinder man 

kan tänkas möta vid arbetet med formativ bedömning. För min egen kommande yrkesproffe-

sion kommer den här undersökningen att följa med ut i mitt arbetsliv och jag hoppas den 

kommer bidra till att jag, tillsammans med eleverna, utvecklar deras lärande. 
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