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Abstract
The aim of this project is to make visible what it may look like at a school in an ongoing school development project concerning formative assessment. From a school development angle it is being investigated which techniques and key strategies within formative assessment the teacher at a high school
use and to which extent they use them. Further on I intend to investigate which techniques the teachers are most likely to use in the future.
I have carried out a quantitative survey in the form of a digital questionnaire.
The specific school in my study has carried out a school development project concerning Assessment
for Learning. The term Assessment for Learning is in my essay equated to the term formative assessment. The aim of the school project was amongst others to make sure that the teachers have a higher
agreement when it comes to assessment.
In the theoretical parts of the essay formative assessment, the five key strategies are explained together with their practical techniques. These practical techniques later occur in the questionnaire. Further on theories concerning school development are being explained from a perspective of implementation in general and school development projects in particular.
The result shows which key strategies the teacher work with the least and the most. From a school
development angle I analyze how the use of the different techniques and the work with formative
assessment at the school can be increased.

Key words
Formative assessment, summative assessment, assessment for learning, key strategies, school development, expert teachers, feedback, peer assessment

Sammanfattning
Syftet med det här arbetet är att synliggöra hur det kan se ut på en skola i ett pågående skolutvecklingsprojekt rörande formativ bedömning. Ur ett skolutvecklingsperspektiv undersöks vilka tekniker
och nyckelstrategier inom formativ bedömning lärare på en högstadieskola använder sig av och i vilken
utsträckning arbetar de med dessa. Vidare ämnar jag undersöka vilka tekniker lärarna kan tänka sig att
använda i framtiden.
Jag har genomfört en kvantitativ undersökning i form av en digital enkät.
Den aktuella skolan i min studie har valt att genomföra ett skolutvecklingsprojekt inom Bedömning för
lärande. Begreppet Bedömning för lärande likställs i arbetet med begreppet formativ bedömning. Skolans syfte med projektet var att rättssäkra betygen och nå högre måluppfyllelse för eleverna.
I teoridelarna redogörs för formativ bedömning, de fem nyckelstrategierna och dess tillhörande praktiska tekniker. Det är dessa praktiska tekniker som sedan ligger till grund för enkäten. Vidare redogörs
för teorier kring skolutveckling ur ett implementeringsperspektiv i allmänhet och skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning i synnerhet.
Resultatet visar vilka nyckelstrategier lärarna arbetar mest respektive minst med. Ur ett skolutvecklingsperspektiv analyseras hur användandet av de olika teknikerna och arbetet med formativ bedömning på den aktuella skolan kan öka.

Nyckelord
Formativ bedömning, summativ bedömning, bedömning för lärande, nyckelstrategier, skolutveckling,
expertlärare, feedback, kamratbedömning

Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 1
Syfte ..................................................................................................................................................... 3
Frågeställningar ................................................................................................................................... 3
Uppsatsens struktur ............................................................................................................................ 3
Bakgrund ................................................................................................................................................. 4
Skolutvecklingsprojektet ..................................................................................................................... 4
Metod ...................................................................................................................................................... 6
Urval .................................................................................................................................................... 6
Etik ....................................................................................................................................................... 7
Validitet och reliabilitet ....................................................................................................................... 7
Genomförandet ................................................................................................................................... 7
Bortfall ................................................................................................................................................. 8
Enkäten ................................................................................................................................................ 8
Formativ bedömning i teori och praktik.................................................................................................. 9
Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning....................................................................... 9
Formativ bedömning ......................................................................................................................... 10
Nyckelstrategi 1 – Att klargöra delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg
........................................................................................................................................................... 10
Nyckelstrategi 2 – Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett .......................................................................... 11
Nyckelstrategi 3 – Att ge feedback som för lärandet framåt ............................................................ 12
Nyckelstrategi 4 – Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra ............................ 14
Nyckelstrategi 5 – Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande ............................................... 15
Skolutveckling i teori och praktik .......................................................................................................... 17
Teorier om skolutveckling ................................................................................................................. 17
Skickliga lärare ................................................................................................................................... 18
Skolutveckling inom formativ bedömning ........................................................................................ 19
Resultat och analys ................................................................................................................................ 21
Nyckelstrategi 1 - Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg
........................................................................................................................................................... 22
Nyckelstrategi 2 - Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett .......................................................................... 25
Nyckelstrategi 3 - Att ge feedback som för lärandet framåt ............................................................. 28
Nyckelstrategi 4 - Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra ............................. 31
Nyckelstrategi 5 - Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande................................................ 35

Sammanfattning ................................................................................................................................ 39
Diskussion .............................................................................................................................................. 40
Kritisk granskning .............................................................................................................................. 40
Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................................. 41
Det fortsatta skolutvecklingsprojektet .............................................................................................. 41
Avslutning .......................................................................................................................................... 43
Referenser ............................................................................................................................................. 44

Inledning
I Sverige pågår en ständig diskussion runt skolor och skolors resultat. I massmedia diskuteras detta
ständig och det talas om att skolors och elevers resultat måste förbättras. Inte minst i debatter efter
PISA-undersökningarna talas det om svenska elevers låga resultat i dessa undersökningar1.
Det som ofta inte syns i debatter och massmedia är den ständiga skolutveckling som pågår på skolorna.
Skolverket beskriver att skolutveckling är en ”…ständig pågående lokal process som syftar till att varje
elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen”2. På Skolverkets
hemsida går det att löpande ta del av ny forskning som syftar till just detta.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla
kommuner och landsting och regioner. De jobbar bland annat för att Sveriges kommuner, landsting
och regioner ska utvecklas i den riktning som ger störst nytta för medlemmarna. De arbetar aktivt för
att öka möjligheterna för lärare att utvecklas genom att följa aktuell forskning. Som ett led i detta
presenterar de på sin hemsida3 en hänvisning till John Hatties forskning om Synligt Lärande. De har
publicerat en skrift som sammanfattar vad Hatties forskning handlar om och den innehåller även diskussionsmaterial som är ett stöd för personal på skolorna och förtroendevalda i kommunerna
(Håkansson, 2011).
Synligt lärande eller Visible Learning är en metastudie presenterad av John Hattie 2009. Den är byggd
på mer än 800 metaanalyser av 50 000 forskningsartiklar, cirka 150 000 effektstorlekar och ungefär
240 miljoner elever. I sin bok Synligt lärande för lärare berättar John Hattie själv om resultaten från
studien och hur dessa kan ge information som lärare, elever och skolor kan ha nytta av i det praktiska
arbetet i klassrummen (Hattie, 2012).
Hattie kom fram till 150 påverkansfaktorer som visade sig ha effekt på elevers lärande. Den påverkansfaktor som visade sig ha störst effekt på elevers lärande var läraren. Då handlar det inte bara om vilka
lärare som helst utan så kallade expertlärare (Hattie, 2012). Mer om detta kommer jag berätta senare
i den här uppsatsen.
Det som är intressant för den här undersökningen är också att formativ bedömning kommer som nummer fem bland de 150 påverkansfaktorerna i Hatties studie. Formativ bedömning är alltså en av de
allra största positiva faktorerna för lärande. Formativ bedömning är ett begrepp som handlar om att
forma elever till att nå målet. ”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, s. 11).

1

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/kraftig-forsamring-i-pisa1.167616
2
http://www.skolverket.se/skolutveckling
3
http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/forskning/synligtlarande.2166.html
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Att formativ bedömning är något som ska förekomma i pedagogerna och elevernas skolvardag finns
det tydlig indikationer på i Läroplan för grundskolan (Lgr11):
Skolans mål är att varje elev



Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
(Skolverket, 2011a, s. 18)

Vidare betonas i Skolverkets skrift Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter” (Skolverket, 2011b) vikten av formativ bedömning vid arbetet i skolan.
En kommun i Västsverige har tagit fasta på formativ bedömning genom att genomföra ett skolutvecklingsprojekt om just detta. Skolan påbörjade höstterminen 2013 ett skolutvecklingsprojekt inom BFL
(Bedömning för lärande). Målet var att öka samsynen på skolan runt bedömning och att öka måluppfyllelsen.4
Skolutvecklingsprojektet hade i huvudsak ett implementeringsperspektiv där det handlade om att introducera och försöka implementera BFL och formativ bedömning som ett naturligt arbetssätt i lärarnas vardagliga undervisning (jämför med Scherp, 2013).
Formativ bedömning kan sammanfattas i fem nyckelstrategier:
1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.
2. Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar
att lärande har skett.
3. Att ge feedback som för lärandet framåt.
4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra.
5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.
(Wiliam, 2013, s. 18)
Lundahl (2013) följer också de här punkterna medan till exempel Jönsson (2012) har en delvis annan
indelning. I grund och botten är de båda dock eniga om definitionen av formativ bedömning. Även
Hattie (2012) för fram en liknande uppdelning när han talar om så kallade expertlärare i sin bok. Hans
definition på dessa expertlärare kommer jag ta upp mer grundligt under avsnittet som handlar om
skickliga lärare under kapitlet Skolutveckling i teori och praktik. De här fem nyckelstrategierna kan ses
som en rimlig sammanfattning av formativ bedömning och är återkommande i litteratur och forskning.
Därför har jag i min studie har jag valt att utgå från dessa fem punkter.
De här fem nyckelstrategierna kommer att vara grundläggande genom hela mitt arbete. Jag kommer
vidare att beskriva fördelar och syfte med var och en av dem. Ett antal praktiska tekniker är kopplade
till varje nyckelstrategi och även dessa kommer att förklaras utförligt under kapitlet Formativ bedömning i teori och praktik.

4

Enligt skolans rektor.
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Syfte
Syftet med min uppsats är att synliggöra hur det kan se ut på en skola i ett pågående skolutvecklingsprojekt rörande formativ bedömning. Med avstamp i aktuell forskning om formativ bedömning vill jag
belysa hur lärarna arbetar med de olika nyckelstrategierna och dess tekniker.

Frågeställningar
Ur ett skolutvecklingsperspektiv:



Vilka olika tekniker och nyckelstrategier inom formativ bedömning använder sig lärarna av och
i vilken utsträckning arbetar de med dessa?
Vilka tekniker och nyckelstrategier kan lärarna tänka sig att arbeta med i framtiden?

Uppsatsens struktur
I uppsatsens inledning ges en förklaring till upphovet till undersökningen. Formativ bedömning introduceras som begrepp. Även skolutvecklingsprojektet som ligger till grund för undersökningen presenteras.
Därefter definieras syfte och frågeställningar.
I kapitlet bakgrund berättas om det aktuella skolutvecklingsprojektet som pågår på skolan som deltagit
i undersökningen. Därefter beskrivs undersökningens metod.
Under rubriken Formativ bedömning i teori och praktik beskrivs historiken bakom termen formativ
bedömning. Vidare definieras termen formativ bedömning och en förklaring av de olika nyckelstrategierna och tillhörande tekniker presenteras.
Under rubriken Skolutveckling i teori och praktik beskrivs teorier runt skolutveckling i allmänhet och
sedermera mer specificerat runt skolutveckling inom formativ bedömning.
Efter detta följer resultat och analys. Resultatet redovisas en nyckelstrategi i taget med efterföljande
analys. Analysen grundar sig såväl i teorierna kring formativ bedömning som i teorierna kring skolutveckling.
I diskussionen presenteras en kritisk granskning av arbetet. Där presenteras vidare förslag på fortsatt
forskning och tankar inför det fortsatta skolutvecklingsprojektet på den aktuella skolan.
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Bakgrund
Att formativ bedömning är ett aktuellt ämne finns det många argument för. Enligt Skolverkets hemsida5 finns det dock fortfarande inte mycket forskning om detta. Den forskning som ändå finns visar
att formativ bedömning har stor positiv betydelse för elevernas lärande. Det här visas bland annat i
studien Assessment and classroom learning (Black & Wiliam, 1998).
Att både Skolverket och till exempel SKL hänvisar till forskning kring formativ bedömning är något som
ytterligare talar för att det här är viktigt i dagens skolutveckling.
All undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt skolverket6. Vetenskaplig grund innebär att skolor måste följa med i diskussionen bland forskare om metoder
och vetenskaplighet. Beprövad erfarenhet innebär att skolor ska använda metoder och färdigheter
som prövats under längre tid och är systematiskt utvärderade och dokumenterade. ”För att en erfarenhet ska vara beprövad måste den användas av ett större flertal, vara delad och prövad i ett kollegialt
sammanhang och den måste vara dokumenterad” (Skolverket, 2013, s. 12).
”Skollagen slår fast att alla skolor och huvudmän ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete” (Skolverket, 2013, s. 32). Det beskrivs vidare att det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas kontinuerligt.
Vad skolan eller kommunen väljer att fokusera på kan styras av lokala behov. Det ska dock vara en
ständig process och bidra till en förbättring och en utveckling av området man fokuserar på. Systematiskt kvalitetsarbete är inte vetenskapligt arbete eftersom det inte är forskning men det bör baseras i
forskningsresultat (ibid.). Hur systematiskt kvalitetsarbete ska gå till beskrivs i Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2012).
Skolverket (2013) poängterar vidare att ”Lokalt drivna skolutvecklingsinsatser är mycket viktiga för
kvaliteten i alla skolsystem” (Skolverket, 2013, s. 32).

Skolutvecklingsprojektet
Den aktuella skolan i min studie har med stöd i ovanstående valt att genomföra ett skolutvecklingsprojekt inom BFL. Enligt skolans rektor var ett av syftena att öka skolans samsyn kring bedömning. Ett
annat syfte med projektet var att rättssäkra betygen och att nå högre måluppfyllelse bland eleverna
på skolan. Projektet hade sin utgångspunkt i olika styrdokument om måluppfyllelse och systematiskt
kvalitetsarbete.
Varför de valde just BFL som skolutvecklingsprojekt berodde på att aktuell forskning talar om de positiva effekterna BFL och formativ bedömning har på elevers resultat. En kartläggning genomfördes
också på skolan för att identifiera utvecklingsområden och där fick rektor indikationer att det här var
ett eftersökt område.
Projektet startade vid höstterminens start 2013. Rektor önskade en vardagsnära skolutvecklings-process där lärarna fick information i form av filmer och föreläsningar. Lärarna fick sedan på arbetstid
avsatt tid för att delta i seminariegrupper. Skolan valde att använda sig av en implementeringsmetod
för att få lärarna på skolan att få kunskap om och arbeta med BFL och dess nyckelstrategier. Det inne-

5

http://skolverket.se/skolutveckling/forskning/bedomning/undervisning/formativ-bedomning-1.100681
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-arbetssatt/vetenskaplig-grund-beprovad-erfarenhet-och-evidens-1.189565
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bar att olika praktiska tekniker som ingår i de olika nyckelstrategierna inom formativ bedömning presenterades. Lärarna fick sedan i uppdrag att prova några av de praktiska teknikerna för att sedan kunna
utbyta erfarenheter i seminariegrupperna.
Inför det fortsatta arbetet med projektet kan en inventering av vilka praktiska tekniker lärarna använder hjälpa skolan genom att olika lärgrupper kan skapas där lärarna med olika kompetenser kan utbyta
positiva och negativa erfarenheter inför det fortsatta arbetet med BFL och det formativa arbetssättet.
Enligt rektor var skolutvecklingsprojektet förankrat såväl på huvudmannanivå som bland lärarna på
skolan.
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Metod
Syftet med min uppsats är att synliggöra hur det kan se ut på en skola i ett pågående skolutvecklingsarbete om formativ bedömning. Jag vill belysa på vilket sätt och i vilken utsträckning lärarna arbetar
med de olika nyckelstrategierna och dess olika tekniker inom formativ bedömning. Ur ett skolutvecklingsperspektiv är syftet vidare att försöka jämföra individuella svar för att se skillnader i användandet
av formativ bedömning bland lärarna inför det fortsatta arbetet på skolan.
För att undersöka ovanstående hade jag att välja mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Vid en
kvantitativ metod kan man få ett helhetsgrepp över en hel grupp eller enhet och kan därefter sammanställa svaren i jämförande tabeller. En kvalitativ metod ger mer djupare kunskap (Patel & Davidson,
2014). Vid en kvalitativ intervju hade jag till exempel kunnat få en ökad förståelse för lärarnas situation
och jag hade även genom följdfrågor fått en ökad förståelse hur lärarna tänker kring sitt arbete med
formativ bedömning.
Några av de farhågor jag hade med min undersökning var att lärarna inte helt och fullt förstod innebörden av de olika teknikerna som enkätfrågorna handlade om. I en kvalitativ intervju hade jag kunnat
bidra med viss begreppsförståelse under själva intervjun (Holme & Solvang, B.K, 1997).
En observationsmetod handlar om att studera beteenden (Patel & Davidson, 2014). Vid strukturerade
observationer hade jag kunnat urskilja beteenden hos olika lärare och hur de arbetar med formativ
bedömning i klassrummet. En observationsmetod används också som komplettering för vidare studier
eller för att komplettera information som insamlats vid andra metoder (ibid.).
För att få mer djup i min undersökning hade jag också kunnat göra en fallstudie. Vid en fallstudie används flera olika metoder – till exempel intervju, enkät och observation – för att få både bredd och ett
rikt material (Johansson & Svedner, 2001).
Min metodiska ansats i min undersökning blev ändå att göra en studie med hjälp av en kvantitativ
undersökning i form av en enkät. ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många och hur vanligt, då
skall man göra en kvantitativ studie” (Trost, 2012, s. 23).
Att det slutligen blev en kvantitativ undersökning berodde på att jag vill belysa hela lärarkårens arbete.
Under det aktuella läsåret var 46 lärare anställda vid skolan och 46 intervjuer eller observationer hade
omöjligt kunnat genomföras inom den tidsram jag hade för genomförandet. Vidare var en av mina
ambitioner att försöka jämföra individuella svar och därför behövdes en totalundersökning på skolan
för att kunna få en helhet.

Urval
Min undersökning utgjordes av en totalundersökning på den aktuella skolan. Valet av skola berodde
på att just den här skolan under läsåret 13/14 påbörjat ett BFL-projekt. Eftersom jag själv är anställd
på den aktuella skolan så kan det hävdas att jag gjort ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Mina frågor
är dock inte knutna specifikt till skolan utan kan användas i andra kommuner eller på andra skolor eller
enheter i kommunen som befinner sig i liknande situation. Det skulle också kunna vara möjligt att
återkomma med samma studie vid ett senare tillfälle för att se en eventuell utveckling.
Totalt fanns 46 anställa lärare på skolan under läsåret 14/15. Skolan är den enda högstadieskolan i
kommunen och där undervisas 374 elever i åk 6-9. Den aktuella kommunen har drygt 9000 invånare
och ligger i Västsverige.

6

För att nå ett högre antal i urvalet hade jag eventuellt kunnat utöka min undersökning och även titta
på andra skolor eller enheter. Eventuellt skulle jag ha kunnat undersöka en liknande skola i en annan
kommun. Då hade jag haft en referens att utgå ifrån för att jämföra om lärarna på den aktuella skolan
arbetar med formativ bedömning i en högre eller lägre utsträckning än lärare på en annan skola.
Om jag istället hade valt att utöka min undersökning genom att titta på en skola där yngre eller äldre
elever undervisas hade jag kunnat jämföra hur formativ bedömning används på olika stadier inom
samma kommun.

Etik
Jag hade tillstånd från skolledningen att genomföra min undersökning.
Lärarna som besvarade enkäten var anonyma. Det enda som kunde identifiera dem var att de förväntades besvara vilket ämne i vilket de undervisar. Detta kan vara avslöjande då det till exempel bara
finns en eller ett par undervisande lärare i vissa estetiska ämnen. Min förhoppning var ändå att lärarna
skulle besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt. Jag avsåg att vara tydlig i min information till
lärarna att syftet med min uppsats inte avsåg att göra en värdering i enskilda lärares arbetsmetoder.
När min undersökning och sammanställning är klar kommer alla lärare såväl som skolledning få möjlighet att ta del av resultatet.
Alla deltagande har före undersökningen fått ta del av det som innebär med ”informerat samtycke”
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 107). Det innebär att de informerats om syftet med uppsatsen, frågeställningarna som ingår och vilka som kommer att ha möjlighet att ta del av den. Lärarna kunde också när
som helst avbryta sitt deltagande.

Validitet och reliabilitet
”I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilken kan stärkas med god
teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen” (Patel & Davidson, 2014,
s. 105). Trost (2012) menar att validitet handlar om giltighet. Det betyder att frågorna i en undersökning ska vara utformade på så vis att de mäter det de är avsedda att mäta (ibid.). Skolverket (2011b)
beskriver vidare att validitet handlar om trovärdighet.
”Reliabilitet handlar framför allt om tillförlitlighet och generaliserbarhet. En mätning med hög reliabilitet är stabil med litet inslag av slumpmässig påverkan och den ger samma resultat om den upprepas”
(Skolverket, 2011b, s. 34). Vidare beskrivs att maximal reliabilitet är näst intill omöjlig att uppnå eftersom det nästan alltid finns tolkning och tolkning innebär subjektivitet (ibid.).
Patel och Davidson (2014) beskriver också att reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Hög reliabilitet nås
om undersökningsmetoden kan motstå slumpmässiga variationer. När en enkät används som en kvantitativ metod måste man på alla möjliga sätt försäkra sig om att instruktionerna och enkätfrågorna inte
går att missuppfatta. Till exempel kan någon annan prova enkäten i förväg. Om en enkät är reliabel
eller inte kan dock inte helt fastslås förrän enkäten är genomförd (ibid.).

Genomförandet
Under vecka 49 fick lärarna på den aktuella skolan ett mejl med en bifogad Power Point innehållande
information om undersökningen med bland annat syfte och bakgrund. I mejlet fick de även en länk
som de kunde följa för att fylla själva enkäten. Veckan efter mejlet kom det in 23 svar. Efter ett påminnelsemejl veckan efter kom det in ytterligare nio svar. Totalt svarade 32 av 46 lärare på enkäten.
7

Enkäten genomfördes med hjälp av ett digitalt program – surveymonkey. Där fick jag hjälp med sammanställningar av svaren. Svaren sammanställdes i tabeller. Resultatet redovisas först en nyckelstrategi i taget. Det följs sedan av en sammanfattning. Jag gick också igenom de individuella svaren för att
kunna se skillnader i användandet av formativ bedömning.

Bortfall
32 av de 46 anställda lärarna på skolan svarade på enkäten. Det betyder att svarsfrekvensen blev 69,5
procent. Enligt Trost (2012) kan man idag räkna med att en svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent är
normal. ”Om undersökningen gäller speciella grupper eller kategorier kan man komma upp i högre
svarsfrekvenser…” (Trost, 2012, s. 147). Eftersom min undersökning gjordes på en utvald skola kan det
tyckas att de 69,5 procent som svarat på min enkät var lågt. Min tanke runt detta är att enkäten skulle
besvaras under just den veckan på höstterminen då lärarna på skolan var som mest stressade. Betygen
skulle sättas och två temadagar skulle planeras och detta upplevdes som stressande av lärarna.
För att få en högre svarsfrekvens kunde jag gått runt på skolan och hjälp till med själva genomförandet.
Jag kunde också valt en annan vecka då lärarna eventuellt inte känt sig så stressade.

Enkäten
Enkäten bestod av totalt 21 frågor. I den första frågan ombads lärarna att berätta vilka ämnen de undervisar i under läsåret 14/15. Resten av frågorna var indelade i fem delar – vilket motsvarar de fem
nyckelstrategierna. Runt varje nyckelstrategi fick lärarna besvara fyra frågor rörande vilka tekniker de
någon gång använt sig av, vilka tekniker de använt de senaste två veckorna, hur ofta de använder de
olika teknikerna och vilka tekniker de skulle kunna tänka sig att använda i framtiden.
Alla frågor i enkäten var utformade som flervalsfrågor. Det betyder att lärarna kunde och uppmanades
att fylla i ett eller fler svar på varje fråga. Under varje nyckelstrategi fanns, förutom de fyra frågorna,
även en möjlighet för lärarna att frivilligt lägga till synpunkter under övriga kommentarer.
Från början var tanken att jag skulle undersöka i vilka ämnen formativ bedömning förekommer mest.
På grund av detta fanns frågan om vilket ämne de undervisar i med. Som enkäten var utformad nu var
det dock svårt att utläsa detta eftersom lärarna inte specificerat i vilket ämne de använde de olika
nyckelstrategierna. Det här hade jag kunnat undvika genom att låta lärarna till exempel fylla i en enkät
per ämne de undervisar i. Ett annat alternativ hade kunnat vara att varje lärare fick välja vilket ämne
de anser sig undervisa mest i och utifrån det ämnet besvara enkäten.
Tre lärare fick i förväg läsa igenom min enkät för att ge mig feedback. Deras feedback handlade främst
om ordval, formuleringar och praktiska detaljer runt själva genomförandet. En av dessa lärare hjälpte
mig även med min Power Point. Även där fick jag feedback som handlade om ordval och formuleringar.
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Formativ bedömning i teori och praktik
Enligt Skolverkets (2011c) dokument Formativ bedömning – en översikt nämndes begreppen formativ
och summativ bedömning redan i slutet av 60-talet. Detta bekräftas även av Wiliam (2013) där han
refererar till att termen formativ bedömning användes första gången av Michael Scriven 1967. Begreppen ändrade dock senare sin innebörd och fick då den betydelse den har idag, nämligen att med
summativ bedömning avses det som eleven lärt medan formativ bedömning avser åtgärderna för att
stärka elevens lärande (ibid.).
Under senare år har det blivit allt vanligare att tala om bedömning för lärande (BFL) och lärande bedömning. Till exempel använder Jönsson (2012) termen lärande bedömning som en motsats till
summativ bedömning. Lundahl (2011) pratar om formativ bedömning men har ändå valt att använda
Bedömning för lärande som titel på sin bok för att betona ”… att bedömning kan användas för att
främja elevers lärande och kunskapsutveckling: bedömning kan och bör vara en bedömning för lärande” (Lundahl, 2011, s. 11)
Jag anser att alla dessa ovanstående begrepp är synonyma men väljer att i min uppsats uteslutande
använda termen formativ bedömning vilket Wiliam (2013) också gör. ”Det som verkligen betyder något
är vilken slags process vi värderar, inte vad vi kallar den” (Wiliam, 2013, s. 55). Även i sin artikel What
is assessment for learning diskuterar Wiliam (2011) de båda begreppen.

Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning
Med summativ bedömning menas den bedömning som görs när ett avsnitt, termin eller kurs är slut
och läraren ska summera vad en elev eller kursdeltagare lärt sig. Det här kan ske med hjälp av ett betyg
eller omdöme. Med formativ bedömning menas den bedömning som äger rum under själva arbetet
med en uppgift eller en kurs (Lundahl, 2011). Den är alltså tänkt att forma eleven till målet.
Lundahl skriver i sin bok Bedömning för lärande (2011) följande om summativ bedömning:
Summativa bedömningar är bedömningar, som sammanfattar (summerar)
elevens kunskapsnivå i förhållande till något kriterium, till exempel en betygsskala, ett statistiskt värde eller en norm. De kan användas för att beskriv
resultat på olika nivåer, på skol- och huvudmannanivå eller på nationell nivå.
(Lundahl, 2011, s. 11)
Vidare skriver han om formativ bedömning:
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, s. 11)
Summativ och formativ bedömning kan på många sätt komplettera varandra. Det är först när man ser
på vad bedömningen används till som det går att skilja dem åt (Lundahl, 2011).
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Formativ bedömning
Att formativ bedömning ökar elevers resultat i skolan finns många bevis på. Bland annat påstår Paul
Black och Dylan Wiliam i sin artikelserie The black box att det här är ett faktum (Black & Wiliam, 2010).
Som jag nämnde redan i inledningen kan formativ bedömning sammanfattas i fem nyckelstrategier:
1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.
2. Att åstadkomma effektiva klassrumdiskussioner, aktiviteter och inlärninguppgifter som visar
att lärande har skett.
3. Att ge feedback som för lärandet framåt.
4. Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra.
5. Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.
(Wiliam, 2013, s. 18)
De här nyckelstrategierna presenteras även bland annat i en artikel skriven av Leahy, Lyon, Thompson
och Wiliam (2005). Vidare exemplifierade de i den artikeln en mängd praktiska tekniker under varje
nyckelstrategi för att hjälpa lärare i ett skolutvecklingsprojekt att utveckla sitt arbete med formativ
bedömning (ibid.).
Thompson och Wiliam (2008) beskriver också hur formativ bedömning är uppdelad genom att börja
med att belysa att grundtanken handlar om att lärare och elever använder all form av bevis på lärande
för att planer upp hur det vidare lärande ska gå till. Därefter hänvisar de till de fem nyckelstrategierna
och ger ett antal exempel på dess tillhörande praktiska tekniker. Det påpekas dock att antalet tekniker
kan varieras i det oändliga beroende på årskurs, ämne och lärare. Det menar vidare att det är viktigt
att lärare presenteras för ett flertal olika tekniker som de sedan kan anpassa för egna behov utifrån
olika situationer (ibid.).
Leahy, et al. (2005) stöder teorin om att antalet praktiska tekniker och dess varianter är näst intill
oändliga. De har provat ut, anpassat och kommit på ett hundratal olika tekniker totalt (ibid.). De tekniker jag beskrivit under de olika nyckelstrategierna och sedermera använt i min enkät är således bara
ett urval.

Nyckelstrategi 1 – Att klargöra delge och skapa förståelse för lärandemål och
kriterier för framsteg
Att alla som arbetar i ett klassrum har ett gemensamt mål med undervisningen kan tyckas vara självklart. Men så är inte alltid fallet. Allt för ofta visar det sig att lärare och elever har olika uppfattning om
vad man arbetar med och vart man är på väg. Därför behöver lärare diskutera undervisningens mål
med eleverna. ”…om vi verkligen vill att eleverna ska lära sig, då bör vi vara så öppna som möjligt med
vad vi vill att de ska kunna – annars får de gissa sig fram” (Jönsson, 2012, s. 37).
Hur de här diskussionerna ser ut och hur själva målen ser ut kan variera. Beroende på vilket ämne och
arbetsavsnitt det rör sig om kan det alltså se olika ut. Till exempel kan det vara svårt att i ämnet idrott
sätta upp ett lektionsmål som handlar om att eleven under lektionen ska lära sig att simma 200 meter.
Här kanske läraren behöver precisera och tala om att eleven under lektionen ska öva på armtag för att
hen så småningom ska kunna simma på egen hand.
Om man tänker på skolan i stort så är målen i varje ämne alltid kunskapskraven som preciseras i Lgr11
(Skolverket, 2011a). Blir då verkligen undervisningen bättre om läraren varje lektion och inför varje
avsnitt preciserar just dessa kunskapskrav? Nej, målen måste konkretiseras och förtydligas (Leahy, et
al., 2005). Det kan till exempel vara så att läraren presenterar elevexempel på uppgifter som tidigare
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elever gjort. På så vis kan läraren få igång en diskussion om vilka styrkor och svagheter dessa exempel
har (ibid.).
Att visa konkreta exempel är ett tydligt sätt att visa eleven vart den är på väg. Om man tänker utifrån
ett sociokulturellt perspektiv lär elever sig bäst genom att härma (Säljö, 2005). Eleven ser hur någon
annan gör eller har gjort och försöker sedan göra samma sak med hjälp av stöd. Tanken är att eleven
senare ska kunna göra ett moment på egen hand utan stöd (Jönsson, 2012; Leahy, et al., 2005). Det är
också viktigt att läraren visar olika exempel så att eleverna kan se nivåskillnader. Det bästa här är om
läraren samlar på sig en egen bank med anonyma exempel. Har läraren inte detta kan eleverna ta del
av varandras arbeten (Jönsson, 2012; Thomson & Wiliam, 2008). De nationella proven kan också användas för att konkretisera vart eleven är på väg (Lundahl, 2011).
Ett annat exempel på en praktisk teknik för att förtydliga målet är att konstruera konkreta bedömningsanvisningar eller bedömningsmatriser (Skolverket, 2011b; Wiliam, 2013). Där kan läraren förtydliga
lärandemål för att skapa förståelse och diskussion bland eleverna. Wiliam (2013) hänvisar dock till en
studie av Kohn där han visar att alltför detaljerade bedömningsmatriser kan bli kontraproduktiva. Om
eleverna fokuserar på vad som står i en bedömningsmatris kanske de lär sig vad som står där och inget
mer (ibid.).
All information om var eleven befinner sig i förhållande till målet är av vikt för att läraren ska veta hur
den fortsatta undervisningen (Thompson & Wiliam , 2008). Läraren behöver veta om eleverna förstått
målbeskrivningarna. Några tekniker för att få den informationen är exit tickets, whiteboards och trafikljusmetoden. Med hjälp av dessa metoder kan läraren ställa kontrollfrågor under och vid slutet av
lektionen. Eleverna kan då signalera genom att skriva på sina exit tickets eller individuella whiteboards
om de har förstått. Vid trafikljusmetoden kan eleven signalera genom att välja färg om de förstått
(grönt), om de börjar tappa tråden (gult) eller om de behöver ytterligare förklaring (rött) (Lundahl,
2011).

Nyckelstrategi 2 – Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett
Den här nyckelstrategin handlar dels om att generera ett tänkande hos eleverna. Läraren måste utgå
från vad eleverna redan vet för att skapa en tänkande process och aktivitet hos eleverna (Lundahl,
2011; Wiliam, 2013).
Den här nyckelstrategin handlar vidare om att skapa ett engagemang i klassrummet. Undersökningar
visar att högengagerande klassrum verkligen ökar prestationer hos eleverna. Wiliam (2013) hänvisar
till en studie utförd av Dawes, Mercer och Wegerif från 2000 där elever fått hjälp att utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg för att tänka i naturkunskap och matematik. Det de kom
fram till var att ”Elever som deltar i klassdiskussioner blir verkligen klokare” (Wiliam, 2013, s. 96).
Många lärare spenderar allt för mycket tid för instruktioner i helklass. Vidare tenderar lärare att vara
ute efter ett rätt svar i stället för att vara lyhörda för vad eleverna faktiskt svarar och vad svaren säger
om hur eleverna tänker (Leahy, et al., 2005). Frågor i klassrummet ska enbart ställas för att läraren ska
få information om var eleverna befinner sig i sitt lärande eller för att skapa ett tänkande (ibid.; Wiliam,
2013).
Thompson och Wiliam (2008) sammanfattar den här nyckelstrategin med att säga att meningen är att
så många elever som möjligt ska tänka så djupt som möjligt så ofta som möjligt. För att utveckla detta
presenterar de en rad praktiska tekniker som lärare kan använda. Individuella whiteboards där alla
elever samtidigt kan svara på frågor och glasspinnar (eller liknande) med namn som dras slumpvis för
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att fördela frågan är två av dem (ibid.). Leahy, et al. (2005) stöder också användandet av whiteboards
och glasspinnar. Ett alternativ till glasspinnar kan vara att använda någon form av slumpgenerator på
datorn.
Många studier påpekar vikten av att läraren använder formativa frågor för att utveckla tänkandet och
engagemanget i klassrummet. Exempel på formativa frågor är sådana som fokuserar på skillnader och
konsekvenser. Vidare är hypotetiska frågor användbara (Skolverket, 2011b). Det kan dock vara värdefullt att också utveckla diagnostiska frågor som visar om eleven har förstått ett specifikt kunskapsinnehåll (ibid.). Även här kan whiteboards användas.
Det är viktigt att eleverna får gott om tid till att svara så de hinner tänka. Fler elever har då möjlighet
att vara med i diskussionen i klassrummet. Alla svar – rätta såväl som felaktiga – ger information till
läraren om hur eleverna tänker och var de befinner sig i sitt lärande (Black & Wiliam, 2010).
Flervalsfrågor är ytterligare ett exempel på en praktisk teknik att använda både för att skapa engagemang och ge läraren information (Leahy, et al., 2005). 4 hörn och heta stolen är varianter på detta där
eleverna fysiskt måste förflytta sig i klassrummet för att visa vilket alternativ de tycker passar bäst. Har
alla svarat rätt signalerar detta att läraren kan gå vidare i sin undervisning. Har flertalet svarat fel behöver läraren stanna upp och kanske förklara igen. Har några svarat rätt och några svarat fel kan läraren använda den här informationen till att skapa en diskussion i klassrummet där elever kan hjälpa
varandra (ibid.).
I slutet av lektionen kan läraren ha någon form av kontrollfråga för att se om de förstått lektionens
innehåll (Leahy, et al., 2005). Här kan teknikerna tänkande tummar och först till fem användas. Tänkande tummar handlar om att eleverna själva utvärderar om de förstått innehållet i lektionen. Tumme
upp betyder att de förstått, tumme ner att de inte förstått. Tummen i sidled betyder att de förstått det
mesta men gärna repeterar. Först till fem är även det en teknik där eleverna får använda sina fingrar
för att själva utvärdera lektionen. Fem fingrar betyder att de förstått allt medan ett finger betyder att
de inte förstått. De kan sedan välja att använda två, tre eller fyra fingrar också beroende på hur de
förstått lektionen (Wiliam, 2013). Även exit tickets kan användas här.

Nyckelstrategi 3 – Att ge feedback som för lärandet framåt
Feedback är en av de viktigaste influenserna som finns när det gäller lärande och prestationer (Hattie
& Timperley, 2007). Lundahl (2011) stödjer det här genom att beskriva feedback som ”…kärnan i bedömning för lärande” (Lundahl, 2011, s. 127). Man behöver dock vara medveten om att all feedback
inte är bra feedback (Hattie & Timperley, 2007).
Först och främst behöver läraren vara medveten om skillnaden mellan summativ och formativ feedback. Summativ feedback visar inte hur eleven ska bearbeta eller gå vidare i sin utveckling. Det kan till
exempel vara ett betyg eller poäng på ett prov. Formativ feedback ska vara framåtsyftande, konkret
och bör vara kopplad till en specifik uppgift (Skolverket, 2011b)
En grundläggande förutsättning för att feedback ska vara effektiv är att den svarar mot följande frågor:
1. Vart är jag på väg (dvs. vad är målet)?
2. Var befinner jag mig i förhållande till målet?
3. Hur ska jag nämna mig målet?
(Jönsson, 2012, s. 76; Hattie & Timperley, 2007)
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Fråga 1 handlar om målet. Här är det naturligtvis viktigt att målet är tydligt och att eleverna känner att
de har möjlighet att nå målet. Fråga 2 handlar om att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande
till målet. För att få svar på den frågan behöver eleven hjälp av en lärare, en kamrat eller göra en egen
bedömning – fortfarande med målet i sikte. Fråga 3 handlar om hur eleven ska gå vidare. Även här
behöver eleven hjälp från en lärare, en kamrat eller sig själv för feedback (Hattie & Timperley, 2007).
Hattie och Timperley (2007) har vidare skapat en modell för feedback. Den presenterar hur feedback
ges i relation till: uppgifts-, process-, metakognitiv respektive personlig nivå (Jönsson, 2012; Hattie &
Timperley, 2007). Feedback på uppgiftsnivå handlar om hur eleven presterar på enskilda uppgifter.
Feedback på processnivå handlar om att eleverna får feedback som hjälper dem att lösa liknande uppgifter i framtiden. Feedback på metakognitiv nivå handlar om att hjälpa eleverna så att de i framtiden
förstår att de kan skapa sin egen feedback. Feedback på personlig nivå handlar om att läraren ger
feedback på själva eleven (ibid.). Jönsson sammanfattar vidare att ”De mest effektiva nivåerna är processnivån och den metakognitiva nivån, medan uppgiftsnivån ger svagare resultat. Feedback på den
personliga nivån har sällan positiva effekter på lärandet överhuvudtaget och ibland till och med negativa effekter” (Jönsson, 2012, s. 77).
Tajming är en viktig faktor när det handlar om feedback. Feedback bör inte ges för tidigt innan eleven
hunnit tänka igenom uppgiften på egen hand. Det bör heller inte komma för sent så att eleven känner
sin klar (Wiliam, 2013). Tajming handlar vidare om att olika elever behöver olika former av feedback
vid olika tillfällen. Läraren behöver här vara lyhörd för olika behov. Medan en del elever är mottagliga
för feedback under lektionstid kan andra elever vara mer betjänta av feedback efter lektionen (ibid.).
Både positiv och negativ feedback kan vara effektiv (Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2013). Även här
måste läraren vara lyhörd. En del elever behöver uppmuntran för att ta itu med nästa bearbetning
medan andra behöver sporras av att se vad som är fel. Det är viktigt dock att eleven känner att de trots
misslyckanden har en förmåga att i framtiden kunna lösa uppgiften för att negativ feedback ändå ska
vara betydelsefull (ibid.).
Black och Wiliam (2008) skiljer på feedback som sker one-to-one och group-based. Thompson och
Wiliam (2008) beskriver också att feedback i helklass är användbar för att diskutera kvaliteter i olika
arbeten och för att förklara olika former av feedback.
När det gäller feedback one-to-one så kan läraren välja att ge den muntligt eller skriftligt. Fördelen med
muntlig feedback är att den kan ges direkt i klassrummet och har vidare fördelen att läraren direkt får
respons på om eleven uppfattat rätt. Nackdelen kan vara att läraren upplever att det tar mycket tid att
ge individuell muntlig feedback till alla elever. Fördelen med skriftlig feedback är att eleven i lugn och
ro kan läsa sin feedback och arbeta med bearbetningar. Skriftlig feedback kan skrivas direkt på arbeten
elever gör eller på någon form av nätbaserad lärplattform om sådan finns på skolan. Även här är dock
tidsfaktorn en nackdel. Det tar mycket tid för läraren att sätta sig in i varje elevs arbete och formulera
skriftliga kommentarer (Lundahl, 2011).
Feedback ska ge mer jobb till mottagaren än till givaren (Hattie & Timperley, 2007). Vidare måste läraren säkerställa att elever får tid till att bearbeta sina arbeten utifrån den feedback de fått. Annars är
tiden läraren använt till att ge feedback bortkastad (bland andra Thompson & Wiliam, 2008; Hattie &
Timperley, 2007).
Elever kan ibland uppfatta feedback som ett straff (Wiliam, 2013). De upplever att de gjort sitt bästa
men måste ändå bearbeta. Elever kan också tycka att de får olika mycket feedback på sina arbeten och
att detta känns orättvist (ibid.). Thompson och Wiliam (2008) presenterar en teknik där läraren markerar ett visst antal fel arbetet – lika många hos alla elever. Deras uppgift blir då att identifiera felen
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och rätta till dem. Det kan till exempel handla om stavfel eller grammatikfel (ibid.). Wiliam (2013) kallar
den här tekniken tre frågor (Wiliam, 2013).
Loggbok kan användas för feedback. Där kan både eleven och läraren kommunicera med varandra och
ge feedback (Skolverket, 2011b).
2 stars and a wish och minus, lika med, plus (-, =, +) är ytterligare två praktiska tekniker. 2 stars and a
wish förklaras mer utförligt under nyckelstrategi 4 men kan användas även vid feedback. Minus, lika
med, plus är en teknik som betyder att elever i återkommande intervaller få en bedömning jämfört
med vad de gjort tidigare. Det här sätter stor press även på högpresterande elever eftersom de måste
kämpa högt för att få ett plus (Wiliam, 2013).
Bra kvalitet på feedback från läraren leder till att eleverna får en ökad metakognitiv förmåga genom
att de blir bättre på att själva identifiera vad de behöver bearbeta (Parr & Timperley, 2010).

Nyckelstrategi 4 – Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra
Att elever hjälper varandra i lärsituationer kallas för kollaborativt lärande. Detta kollaborativa lärande
är en av de största framgångsfaktorerna som finns inom lärande. Detta beskriver Wiliam (2013) när
han hänvisar till en studie gjord av Slavin, Hurley och Chamberlain 2003. Schacter (2000) stöder det
här påståendet. I en studie med 109 elever i fjärde, femte och sjätte klass visade han att elevledda
grupper lärde sig nästan lika mycket som elever som fick individuell hjälp av lärare. Elever i elevledda
grupper lärde sig till och med mer än elever i lärarledda grupper (Schacter, 2000). Det här kan förklaras
genom att elever sinsemellan använder ett enklare språk för att förklara ett problem och att elever
ibland har lättare för att fråga en kamrat än en lärare (Wiliam, 2013; Thompson & Wiliam, 2008).
Det här betyder dock inte att läraren inte behövs. Men läraren kan lägga mer tid på att se till att eleverna får så bra studiemiljö som möjligt (Thompson & Wiliam , 2008). Kamratbedömning ska inte ersätta lärarbedömning. Avsikten med kamratbedömning är heller inte att elever ska göra summativa
bedömningar av varandra (Wiliam, 2013; Leahy, et al., 2005).
Lundahl (2011) beskriver tre stora fördelar med kamratbedömning. Den första handlar om att elever
som hjälper andra även ökar sin förmåga att bedöma sina egna förmågor. Wiliam (2013) stöder detta.
Den andra fördelen handlar om att elever ibland är utgör bättre lärresurser för varandra än läraren
gör. Det här stöds även av Schacter (2000). Eleverna är ibland mer mottagliga för feedback av kamrater
än feedback från sin lärare (Leahy, et al., 2005).
Den tredje fördelen handlar om att genom att bedöma varandra får eleven en ökad metakognitiv förmåga. Genom att jämföra olika bedömningar kan eleverna reflektera över det egna lärandet (Lundahl,
2011; Parr & Timperley, 2010). Det är inte bara mottagarna av feedback som gynnas utan även de som
ger feedback (Leahy, et al., 2005).
Många praktiska tekniker under den här nyckelstrategin handlar om att elever ger feedback till
varandra (Thompson & Wiliam , 2008). Det här ökar tillfällen till feedback samtidigt som det avlastar
lärarens arbete (ibid.). Varianter av feedback kan vara 2 stars and a wish, feedback med hjälp av bedömningsmallar eller matriser och bedömning med hjälp av checklistor. 2 stars and a wish innebär att
eleverna ger feedback till varandra genom att kommentera två saker som är bra och en sak som behöver förbättras. Det här övar eleverna i att se både positiva och negativa kvaliteter i ett arbete (Wiliam,
2013).
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Bedömningsmallar eller bedömningsmatriser är andra tekniker som kan användas för kamratrespons.
Här hjälper läraren eleverna med var som ska bedömas (Skolverket, 2011b). Olika former av checklistor
kan även liknas vid den här tekniken (Wiliam, 2013; Lundahl, 2011).
Om man genom kollaborativt lärande tänker att eleverna arbetar i grupp så är utvärderingar om gruppens arbetsinsats en användbar teknik. I en sådan utvärdering kan eleven både utvärdera gruppens
såväl som individuella arbetsinsatser (Wiliam, 2013).
Gruppbaserade provförberedelser är en teknik som kan varieras på många sätt. Det kan till exempel
både handla om att eleverna hjälps åt att sammanställa frågor till ett kommande prov och att i grupp
förbereda och genomföra prov (Wiliam, 2013).
C3B4ME är en teknik som handlar om att eleverna först måste fråga minst tre kamrater innan de frågar
lärare i klassrummet (Willis, 2011). Det kan också handla om olika former av läxhjälp både på lektionstid, via sociala medier eller via en lärplattform. Här kan eleverna själva ställa frågor och förklara för
varandra (Wiliam, 2013).
Thompson och Wiliam (2008) presenterar ett alternativ till tekniken heta stolen där en elev utses till
lektionens elevrapportör eller hemlige elev. Det betyder att en elev – slumpvis utvald eller utsedd i
förväg – djupare får förklara lektionens innehåll. För elever betyder det här att de behöver vara engagerade för att de eventuellt kan bli utsedda till elevrapportör. Det betyder också att hela gruppen får
en repetition i slutet på lektionen från en kamrat (Thompson & Wiliam, 2008; Wiliam, 2013).

Nyckelstrategi 5 – Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande
Ett av målen med dagen skola är att elever ska utvecklas till att bli allt mer självständiga i sitt eget
lärande (Willis, 2011). Hon konstaterar vidare att vi efter 20 år med BFL tyvärr inte är där än. För att
utveckla det här föreslår hon att elever behöver ännu mer kamratbedömning och bedömning av sitt
eget arbete för att öka den metakognitiva förmågan (ibid.)
Metakognition är en förmåga som eleverna behöver både mognad och övning för att behärska. ”Metakognition omfattar … att känna till vad man vet (metakognitiv kunskap), vad man kan göra (metakognitiva färdigheter) och vad man vet om ens egen kognitiva begåvning (metakognitiv erfarenhet)”
(Wiliam, 2013, s. 162).
Ytterligare en faktor som behöver finnas för att eleverna ska bli mer självständiga i sitt lärande är motivation. För att känna motivation behöver de ha förstått målet och känna att det finns inom räckhåll
(Wiliam, 2013).
Svaga elever har svårt med självreglerande strategier. De behöver ett stort stöd från till exempel lärare
(Hattie & Timperley, 2007). Ett steg mot att bli mer självreglerande är dock att be om hjälp. Därför är
det viktigt att läraren introducerar sådana tekniker i klassrummet (ibid.).
En praktisk teknik som handlar just om att signalera till läraren att man behöver hjälp är trafikljusmetoden (Thompson & Wiliam , 2008). Den här metoden kan också varieras genom att läraren parar
ihop elever på olika kunskapsnivåer så att de kan förklara för varandra (Black & Wiliam, 2010).
Nyckelstrategi 5 har en tydlig koppling till nyckelstrategi 4 genom att det handlar om att elever bedömer och ger feedback – både till sig själv och till sina kamrater (Black & Wiliam, 1998). Därför är många
av de praktiska teknikerna desamma i de båda nyckelstrategierna. Tekniker som redan tagits upp under
andra nyckelstrategier är loggbok, C3B4ME, checklistor, bedömningsmatriser och exit tickets. De här
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teknikerna kan alla anpassas för att var tillämpliga även under den här nyckelstrategin (Leahy, et al.,
2005; Thompson & Wiliam, 2008).
En portfölj kan användas där eleven och läraren kan lägga till nya alster. På så vis kan eleven se tillbaka
och sedan jämföra och därigenom reflektera över sin utveckling (Wiliam, 2013). Ge bara halva svaret
är en teknik som liknar tekniken tre frågor som förklarats tidigare. Det handlar om att läraren vid till
exempel ett matteprov säger att bara två av fyra svar är rätt. Eleven måste då själv lista ut vilka svar
som är felaktiga och rätta till dem (Lundahl, 2011).
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Skolutveckling i teori och praktik
Att all utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har jag redan hänvisat till tidigare. Det här bekräftas också av Timperley, Wilson, Barrar och Fung (2007). I sin
metastudie av forskning kring lärares professionsutveckling bekräftar de just detta. De beskriver vidare
att lärares möjligheter att vara involverade i professionell utveckling kan ha avsevärd effekt på elevers
lärande (ibid.).
I skollagen står det att rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet. Det är
vidare huvudmannen som ska se till att lärare ges möjlighet till kompetensutveckling7. I LGR11 beskrivs
att det är rektors ansvar att ”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2011a, s. 19). Det är viktigt att rektor är lyhörd för
lärarnas åsikter när det gäller skolutveckling och ibland kanske det krävs extra tid och arbetsinsatser
när lärare ska arbeta systematiskt med ett skolutvecklingsprojekt (Skolverket, 2013). Ett skolutvecklingsprojekt tar vanligtvis mellan sex månader och två år (Timperley, et al., 2007).

Teorier om skolutveckling
Scherp (2013) beskriver två olika utgångspunkter för skolutveckling – New Public Management (NPM)
respektive lärande organisationer. NPM är importerad från näringslivet och bygger på att det finns
tydliga, preciserade och mätbara mål på ett överliggande plan som ska styra utvecklingen. Underliggande nivå ska därefter utarbeta planer för hur målen ska nås. Lärande organisationer präglas av att
utvecklingen måste komma från lärarna själva. Genom samarbete, samtal och reflektion utvecklar lärarna sitt tankesätt och sina beteendemönster. Det här genomförs genom att skolledning möjliggör
detta genom att till exempel avsätta tid till lärgrupper där lärare möts och samverkar (ibid.).
Skolverket (2013) bekräftar de här två teorierna när de hänvisar till att det finns teorier där lärare
betraktas som forskningskonsumenter respektive producenter. Med det menas att när lärare betraktas som forskningskonsumenter sker direktiven uppifrån och utifrån. När lärare betraktas som producenter betyder det att lärare och rektorer är medskapare av kunskap. Det är då kunskapen hämtas ur
den beprövade erfarenheten. De betonar vidare vikten av att forskning inte upplevs fjärran från det
som sker i skolan. Lärare och rektorer måste kunna implementera forskningsbaserad kunskap i sen
egen verksamhet (ibid.).
Scherp (2013) argumenterar vidare för fördelarna med en lärandebaserad skolutveckling. Han hänvisar
också till ”…omfattande forskning som tydligt och samstämmigt visar på en positiv koppling mellan
elevernas kunskapsbildning och pedagogernas gemensamma lärande i och utifrån sin egen vardagsverksamhet” (Scherp, 2013, s. 34). Timperley et al. (2007) bekräftar detta i sin metastudie när de påstår
att kunskap som kommer från experter utifrån kanske kan påverka lärarens sätt att arbeta men det
har visat sig ha begränsad effekt på elevers resultat.
Scherp (2003) skriver i sin skrift Att leda lärande samtal att ”Lärares erfarenhetslärande utgör således
en grundstomme i skolutvecklingssammanhang. En konsekvens av detta bli att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärares erfarenhetsutbyte för att därigenom generera lärdomar om hur man
kan bidra till elevers lärande och utveckling” (Scherp, 2003, s. 7). Han beskriver vidare erfarenhetslärande som en process där lärare utifrån egna erfarenheter reflekterar och därigenom bygger föreställningar som får betydelse för hur de agerar i olika situationer. Han förklarar att det på en skola är viktigt
7

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010800/?bet=2010:800#K4
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att skapa ett positivt förändringsklimat där det är accepterat att dela med sig av erfarenheter – positiva
såväl som negativa – eftersom alla erfarenheter leder till lärdomar (ibid.).

Skickliga lärare
Hattie (2012) beskriver i sin bok Synligt lärande att den påverkansfaktor som visade sig har störst effekt
på elevers lärande var läraren. Då handlar det om så kallade expertlärare. Hans beskrivning av expertlärare har stora likheter med de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning. Han beskriver nämligen att expertlärare kan identifieras genom fem kriterier. Det första handlar om att ”Expertlärare kan
identifiera de viktigaste sätten att presentera ämnet de undervisar i” (Hattie, 2012, s. 45). Det handlar
inte om hur stor mängd kunskap lärarna har i sitt ämne utan hur de använder och presenterar sina
ämneskunskaper i relation till elevernas förkunskaper och klassrumssituationer. Det andra handlar om
att ”Expertlärare är skickliga på att skapa ett optimalt klassrumsklimat för lärande” (Hattie, 2012, s.
46). Det är viktigt att kunna skapa ett klassrumsklimat där det är ok att säga fel eftersom eleverna kan
lära sig av misstag. Det är också ett klassrumsklimat engagemang är normen. Det tredje handlar om
att ”Expertlärare följer upp lärandet och ger återkoppling” (Hattie, 2012, s. 47). Expertlärarna är flexibla och lyhörda och kan anpassa sin feedback beroende på situation och elev. Det fjärde handlar om
att ”Expertlärare tror att alla elever kan nå kriterierna för måluppfyllelse”. (Hattie, 2012, s. 47). Expertlärarna har stora förväntningar på alla sina elever. De tror på att alla elever har förmågan att utvecklas
i samverkan och respekt. Det femte handlar om att ”Expertlärare påverkar elevernas resultat både på
ytan och på djupet” (Hattie, 2012, s. 48). Expertläraren påverkar här eleverna till att inte bara nå kortsiktiga resultat utan även våga tro på sig själva och är villiga att lära. För att nå dit måste läraren bjuda
in eleverna i ett engagemang för både sitt lärande och för sin omgivning.
Vid en jämförelse mellan de här fem kriterierna och de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning blir stora likheter synliga. Till exempel kan likheter ses när det gäller att arbeta målmedvetet.
Utbildning handlar inte bara om att förmedla kunskaper utan det handlar till stor del om att lärare
måste ha kunskap om elevers förkunskaper och sedan diskutera målen och guida eleverna så att de är
på väg åt rätt håll (Lundahl, 2011).
Man kan också se stora likheter när det gäller att skapa ett klassrumsklimat som är gynnsamt för lärande. Hattie (2012) såväl som Wiliam (2013), Jönsson (2012) och Lundahl (2011) med flera poängterar
hur viktigt det är att läraren skapar ett klimat där det är ok för elever att delta i diskussioner och svara
på frågor utan att vara rädd för det ska bli fel. Feedback/Återkoppling är en tredje stor likhet. Hattie
(2012) ger många exempel på effektiv återkoppling. Bland annat påpekar han att ”återkopplingen
måste vara fokuserad, specifik och tydlig” (Hattie, 2012, s. 182). Wiliam (2013) bekräftar detta och
talar vidare om att ”tajmingen av feedback är också avgörande (Wiliam, 2013, s. 124).
Hatties (2012) teori om expertlärare återkommer på fler ställen inom skolutveckling. I Skolverkets skrift
Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken (2013) är utgångspunkten att skickliga lärare är professionella och använder sin erfarenhet samtidigt som hen ständigt
utvecklas. Där beskrivs vidare att ”Ansvaret för lärandet får aldrig skjutas över helt på eleven, även om
målet med undervisningen är att göra eleven allt mer självgående och ansvarstagande” (Skolverket,
2013, s. 17).
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Skolverket (2013) har en definition på verktyg som kan användas för att stärka lärarledd undervisning:






att läraren använder en bred och varierad repertoar av undervisningsmetoder
att läraren skapar ett dialogklimat
att läraren skapar trygghet och ser varje elev
att läraren uppmuntrar erfarenhetsutbyte mellan elever
att läraren använder formativ bedömning.
(Skolverket, 2013, s. 19)

Den första punkten kan jämföras med Hatties (2012) första kriterium. En skicklig lärare kan anpassa
sin undervisning på att den passar den specifika kontexten. Den andra och tredje punkten kan liknas
både till Hatties (2012) andra kriterium och till nyckelstrategi 2 inom formativ bedömning. Den fjärde
punkten kan jämföras med nyckelstrategi 4 inom formativ bedömning. Den femte punkten är tydlig
med att formativ bedömning är något som ska ingå i lärares vardagliga arbete (Skolverket, 2013).

Skolutveckling inom formativ bedömning
Thompson och Wiliam (2008) beskriver två faser som de anser behövs för ett lyckat skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning ur ett implementeringsperspektiv. Den första fasen handlar om att
lärarna måste få information och inspiration. Den andra fasen handlar om att lärarna behöver fortlöpande ledning, övning, reflektion och anpassningar. I den första fasen ingår information om formativ
bedömning, dess fem nyckelstrategier och de tillhörande praktiska teknikerna. Lärarna får också ta del
av tankarna bakom och forskning om formativ bedömning och hur formativ bedömning påverkar elevers lärande. De betonar vikten av fas ett som betydelsefull för att lärarna ska förstå varför de ska
arbeta med formativ bedömning.
I den andra fasen handlar det om att lärarna provar de olika teknikerna för att själva lära sig hur det
funkar. Möjligheter till att testa själva följt av tid för reflektion måste finnas. De beskriver vidare att
det är viktigt att lärare i olika grupper kan utbyta positiva och negativa erfarenheter. Kraven på alla
lärarna – utan undantag – är att de aktivt deltar i gruppdiskussioner och att de arbetar med att förbättra och utveckla de praktiska teknikerna. Gruppdiskussionerna har alltid en pedagogisk fråga för att
fördjupa lärarnas kunskaper (Thompson & Wiliam, 2008)
Lärgrupperna behöver ha en ledare. Det här kan vara någon som är engagerad och själv har goda erfarenheter av formativ bedömning och dess praktiska tekniker. De här ledarna behöver i sin tur tid att
planera innehållet och utvecklingsarbetet i grupperna (Thompson & Wiliam, 2008).
Här möts således skolutvecklingsteorin om lärande organisationer (Scherp, 2013) och Hatties (2012)
föreställning om expertlärare. Lärgrupperna har sin utgångspunkt i att skolutveckling genereras ur lärarnas erfarenhet med hjälp av engagerade expertlärare (Thompson & Wiliam, 2008; Hattie, 2013;
Skolverket, 2013).
Att genomföra ett skolutvecklingsprojekt just inom formativ bedömning är ett svårt projekt. Det kräver
en kulturförändring för läraren (Parr & Timperley, 2010). Lärare med stort självförtroende när det gäller att vara lärare lyckas bättre med att implementera formativ bedömning än de med sämre självförtroende (Black & Wiliam, 1998). Timperley et al. (2007) beskriver klassrumsobservationer som en bra
metod för att öka självförtroendet bland lärarna. Lärarna i studien fick feedback från mer erfarna lärare
eller experter utifrån efter klassrumsobservationer och det stärkte dem genom att bekräfta om de var
på rätt väg med att implementera nya metoder i klassrummet. Thompson och Wiliam (2008) beskriver
att minst två år behöver avsättas för ett skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning. Det kan
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jämföras med vad Timperley et al. (2007) menade om att ett skolutvecklings-projekt vanligtvis tar mellan sex månader och två år.
Sach (2013) beskriver att det är viktigt att lärares själva ska bestämma över den pedagogiska verksamheten. På det sättet skulle formativ bedömning och dess praktiska tekniker lättare kunna implementeras i skolor. Det här stöder också Scherps (2013) teori om lärande organisationer.
Leahy et al. (2005) beskriver ett skolutvecklingsprojekt som genomfördes 2003 och 2004. Där fick lärarna information och utbildning genom workshops och sedan blev de introducerade för en mängd
praktiska tekniker som var tillämpliga inom formativ bedömning. Lärarna fick sedan prova de olika
teknikerna och sedan dela med sig av positiva och negativa erfarenheter till varandra i grupper. Slutsatsen de drog var att lärarna måste kunna anpassa teknikerna efter olika klassrum och situationer.
När det gäller implementering av formativa tekniker handlar det bara om att få lärarna att testa nya
tekniker. När de väl provat en kommer de prova fler och fler eftersom de kommer se nyttan av det
(Thompson & Wiliam , 2008). Det är viktigt att lärare förstår att de hela tiden kan komma på och utveckla nya och egna tekniker (Leahy, et al., 2005). Varje lärare känner sin egen klass och sina egna
elever, därför kan de göra en professionell bedömning av vilka praktiska tekniker som passar i olika
sammanhang (Thompson & Wiliam , 2008).
Människor har olika förhållningssätt när det gäller att ta till sig (adopt) nya idéer. Rogers (2002) har
beskrivit fem olika kategorier. Dessa presenterar han i sin skrift Diffusion of preventive innovators.
Först finns innovators. Det handlar om de personer som först anammar en ny idé. Efter dessa kommer
early adopters, early majority, late majority och laggards. Han beskriver vidare att de här kategorierna
finns i alla olika yrkesgrupper och enheter i samhället vilket gör att det här kan appliceras det på en
lärarkår (Rogers, 2002).
Innovators består av 2,5 % av lärarna. Early adopters består av 13,5 %. Rogers (2002) beskriver vidare
att de som är innovators oftast påverkas av och socialiserar sig med andra innovators medan de individer som är early adopters är dem som är förebilder och dem som andra går till för goda råd och
information. De här early adopters är således viktiga i ett skolutvecklings- och implementerings-perspektiv (Rogers, 2002). Den sista kategorin, laggards, består av 16 % och kan jämföras med de lärare
som Laura Goe och Diane Mardy beskriver som inte först deltog i det aktuella skolprojektet (Thompson
& Wiliam , 2008). Laggards accepterar bara nya idéer när de omgivs av kollegor som visar på positiva
erfarenheter av de nya idéerna (Rogers, 2002). Diffusion of Innovation är en teori som Rogers utvecklade redan 1962. Invändningar mot Rogers teori handlar om att den inte beaktar processer där till
exempel lärare är mer eller mindre tvingade att ingå i ett implementerings-projekt8.
I Thompson och Wiliam (2008) beskriver Laura Goe och Diane Mardy ett skolutvecklingsprojekt inom
formativ bedömning som genomfördes på en skola i New Jersey, USA. Deras slutsats var att det som
behövs för ett framgångsrikt resultat är bland annat att det finns engagerade, respekterade lärare som
kan verka som förebilder och leda kollegor i lärgrupper. I det aktuella skolprojektet var deltagandet
bland lärarna på skolan frivilligt men positiva erfarenheter från kollegor gjorde att implementeringen
lyckades spridas bland fler lärare (Thompson & Wiliam , 2008). Detta talar för att Rogers (2002) teori
om att early adopters är viktiga.

8
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Resultat och analys
Hattie (2012) baserar sin bok Synligt lärande för lärare på sin evidensbaserade metastudie från 2009
där han listar påverkansfaktorer på studieprestationer. Där kommer formativ bedömning som nummer
fem av de 150 faktorer som mest påverkar elevers prestationer (Hattie, 2012, s. 312). Vidare påpekar
han också vikten av expertlärare. Terhart (2011) stödjer Hatties tankar i sin artikel och beskriver Hatties
verk som en milstolpe. ”Teachers matter – in a positive and negative respekt!” (Terhart, 2011, s. 432).
Skolutveckling med fokusering på att ge lärare professionell utveckling inom till exempel formativ bedömning är därför av stor vikt – något som den aktuella skolan i min studie tagit fasta på.
I det här avsnittet redovisar jag hur lärarna svarat på frågorna i min enkät. Den första frågan handlar
om vilka ämnen lärarna undervisar i. När det gäller de övriga frågorna har jag valt att redovisa resultatet en nyckelstrategi i taget.
I de flesta tabeller redovisas resultatet både med procentsatser och totalt antal. I min textdel har jag
dock valt att använda mig av det totala antalet svarande. När det gällde frågorna runt de olika nyckelstrategierna har lärarna haft möjlighet att svara på ett eller flera alternativ. Därför kan antalet svar
vara olika och kan bara mätas mot totala antalet svarande på varje fråga. Efter varje nyckelstrategi
fanns det möjlighet för lärarna att skriva övriga kommentarer.
32 av 46 lärare svarade på enkäten. Fördelningen av ämnen framgår av tabell 1.1. Då lärarna ombads
fylla ett eller fler ämnen i vilka de undervisar visade det sig att inom de 32 svaren undervisas det i
sammanlagt 67 ämnen. Det ämnet från vilket det inkom flest svar var svenska. 13 lärare svarade att de
undervisar i svenska. Inga svar inkom från lärare i bild, modersmål och musik.
Tabell 1.1 Fördelning av undervisande ämnen under läsåret 14/15. (N=28)
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Nyckelstrategi 1 - Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och
kriterier för framsteg
Nyckelstrategi 1 handlar om att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för
framsteg. 28 av 32 lärare har svarat på den här frågan. Fyra lärare har valt att hoppa över. När det
gäller den här nyckelstrategin har 14 lärare uppgett att de använder någon eller några av de aktuella
teknikerna inför varje arbetsområde. Elva lärare har uppgett att de arbetar med detta varje vecka och
nio lärare någon gång i månaden.
Endast två lärare har uppgett att de arbetar med detta varje lektion. En lärare har också uppgett att
hen aldrig arbetar med detta. De två lärarna som har skrivit eget förslag har skrivit ”vid behov och
efterfrågan från elever” respektive ”flera gånger i månaden”. Svaren på denna fråga kan även utläsas
av tabell 2.1.
Två lärare har uppgett att de arbetat med den här nyckelstrategin någon gång varje termin. Båda dessa
lärare har dock uppgett ett flertal tekniker de kan tänka sig att använda sig av i framtiden vilket stöder
teorin om att de behöver introduceras för nya tekniker (Thompson & Wiliam, 2008).
Tabell 2.1 Hur ofta använder du dig av de olika teknikerna i din undervisning? (N=28)

De tekniker som lärarna har uppgett att de någon gång använt och de tekniker som de använt under
de senaste två veckorna går att utläsa av tabellerna 2.3 respektive 2.4. Främst handlar det om att lärarna visar och diskuterar kunskapskraven för eleverna. Hela 25 respektive 26 lärare uppger att de
någon gång arbetat med detta. Däremot har bara 14 respektive 17 lärare uppgett att de arbetat med
detta under de senaste två veckorna. Att visa elevexempel och att använda sig av gamla nationella
prov och diagnoser med mera har 14 respektive 18 lärare uppgett att de någon gång arbetat med och
sju respektive sex lärare har uppgett att de arbetat med detta under de senaste två veckorna.
Två lärare har uppgett att de inte arbetat med någon av teknikerna under den här nyckelstrategin alls
under de senaste två veckorna. Den/de lärare som skrivit eget förslag på de båda frågorna har angett
”stickor med namn” på båda.
En lärare svarade också att hen inte vet om hen någon gång arbetat med detta. Om man går in på
individnivå går det ändå utläsa att den här läraren uppgett att hen någon gång provat fyra av de olika
teknikerna. Eventuellt kan svaret då antyda att hen behöver erfarenhetsutbyte och eventuellt information om syfte (jämför med Thompson & Wiliam, 2008). Hen behöver eventuellt också få stöd att utveckla teknikerna så att det passar det aktuella sammanhanget (jämför med Leahy, et al., 2005).
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Under nyckelstrategi 1 handlar formativ bedömning om två saker – dels att klargöra målen och dels
om att använda information för att se om eleverna är på rätt väg (Jönsson, 2012). De tekniker som
lärarna i den här undersökningen säger sig använda mest handlar om att klargöra målen. Däremot har
de inte uppgett att de använder sig av exit tickets, whiteboards och trafikljusmetoden lika ofta. Dessa
tekniker handlar mer om att guida eleverna så att de är på rätt väg. Även här behövs information till
lärarna om det bakomliggande syftet med teknikerna (jämför med Thompson & Wiliam, 2008). ”…om
fler elever inte uppfattat lektionen i linje med det tänkta syftet, då kan läraren behöva stanna upp och
börja nästa lektion med en diskussion om eventuella missförstånd eller otydligheter kring budskapet”
(Lundahl, 2011, s. 102-103).
Tabell 2.2 Vilka tekniker har du någon gång använt? (N=28)
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Tabell 2.3 Vilka tekniker har du använt de senaste två veckorna? (N=28)

De tekniker som lärarna kan tänka sig att använda sig av i framtiden kan utläsas av tabell 2.4. Här har
25 respektive 25 lärare uppgett att de kan tänka sig att visa och diskutera kunskapskraven med eleverna i framtiden. 17 respektive 17 lärare kan tänka sig att arbeta med att visa elevexempel och visa
gamla nationella prov. Det är således fler lärare som kan tänka sig att visa elevexempel i framtiden än
som någon gång har gjort det hittills.
En lärare har uppgett att hen inte vet om hen kommer kunna arbeta med den här nyckelstrategin i
framtiden. Den läraren har dock uppgett att hen arbetar med den här nyckelstrategin varje vecka. Två
lärare har uppgett egna förslag. Det första svaret är ”stickor med namn”. Det andra svaret är ”tummen
upp tummen ner”. De två lärare som uppgett att de arbetar med den här nyckelstrategin varje lektion
har också uppgett att de använt ett flertal av teknikerna och även kan tänka sig att använda ett flertal
av teknikerna i framtiden. De här två lärarna kan eventuellt identifieras som engagerade lärare som
kan vara förbild i det fortsatta skolutvecklingsprojektet (jämför med Rogers, 2002; Skolverket, 2013;
Thompson & Wiliam, 2008).
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Tabell 2.4 Vilka tekniker kan du tänka dig att använda i framtiden? (N=28)

Nyckelstrategi 2 - Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter
och inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett
Nyckelstrategi 2 handlar om att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som visar att lärande skett. ”Högengagerande klassrumsmiljöer tycks ha markant inverkan på elevprestation” (Wiliam, 2013, s. 96). Även här har 28 av 32 lärare valt att svara medan fyra har
valt att hoppa över. Här har 17 lärare uppgett att de arbetar med den här nyckelstrategin varje vecka.
Fyra lärare har uppgett att de arbetar med detta varje lektion. Av tabell 3.1 går det vidare att utläsa
att alla lärare har uppgett att de arbetar med detta. Den lärare som skrivit eget förslag har uppgett
”när det passar”.
Tabell 3.1 Hur ofta använder du dig av de olika teknikerna i din undervisning? (N=28)
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De tekniker som lärarna använt mest är öppna frågor, skrivplattor och någon form av slumpgeneratorer för vem som ska få ordet i klassrummet (med glasspinnar eller på webben). Det är även de tekniker
som används mest under de senaste två veckorna. Detta kan utläsas av tabellerna 3.2 respektive 3.3.
Vidare går det där att utläsa att endast en lärare uppgett att hen arbetat med tekniken först till fem.
Om man tittar på hur lärarna uppgett att de arbetat med nyckelstrategi 2 de senaste två veckorna så
går det att utläsa att sex lärare har uppgett att de inte arbetat med någon av teknikerna de senaste två
veckorna. Här är det dock fortfarande öppna frågor, skrivplattor och någon form av slumpgenerator
som använts mest. Den lärare som uppgett eget förslag i tabell 3.2 har skrivit ”reflektion genom frågeformulär”. Den lärare som uppgett eget förslag i tabell 3.3 har skrivit ”rotation”.
Tabell 3.2 Vilka tekniker har du någon gång använt? (N=28)

26

Tabell 3.3 Vilka tekniker har du använt de senaste två veckorna? (N=28)

Även här (liksom i nyckelstrategi 1) går det att utläsa att nya tekniker behöver introduceras och utvecklas (jämför med Leahy, et al., 2005).
Bland annat har en lärare svarat att hen bara arbetar med den här nyckelstrategin någon gång varje
termin. Samma lärare har uppgett att hen har provat teknikerna men inte kan tänka sig att arbeta med
någon av dem i framtiden. Samtidigt finns exempel på bland annat en lärare som uppgett att hen arbetar med den här nyckelstrategin varje lektion och både har använt sig av ett flertal tekniker och kan
tänka sig att använda dessa även i framtiden. De här båda lärarna skulle kunna ha ett erfarenhetsutbyte i enlighet med att engagerade expertlärare kan verka som förebilder (jämför med Thompson &
Wiliam, 2008; Scherp, 2013; Rogers, 2002; Skolverket, 2013; Hattie, 2012).
De tekniker som lärarna kan tänka sig att använda i framtiden är samma som de som redan används –
nämligen öppna frågor, skrivplattor och någon form av slumpgeneratorer. 18, 16, 13 respektive 11
lärare uppger detta. Detta kan utläsas i tabell 3.4. Ingen kan tänka sig att använda tekniken först till
fem. Det är heller inte många som kan tänka sig de övriga teknikerna. De här lärarna kan behöva upplysas och introduceras för nya tekniker (jämför med Leahy et al., 2005). Tre lärare har uppgett att de
inte vet om de kan tänka sig att arbeta med detta i framtiden.
Att så många lärare uppgett att de använt sig av öppna frågor och skrivplattor skulle kunna användas
i lärgrupperna (jämför med Scherp, 2013). Här skulle lärarna kunna utbyta positiva erfarenheter som
ännu fler lärare skulle kunna ha nytta av i ett implementeringsperspektiv (jämför med Thompson &
Wiliam, 2008).
Den lärare som uppgett ett eget förslag har skrivit ”kreativa tekniker som dyker upp efter hand”. Det
här är intressant ur synpunkten att varje lärare hela tiden kan utveckla egna tekniker (jämför med
Thompson & Wiliam, 2008; Leahy, et al., 2005). Skolverket talar också om lärare som forskningsproducenter vilket stämmer här med att lärare använder sig av nya kreativa tekniker (Skolverket, 2013).
Många lärare har uppgett att de inte kan tänka sig att använda de olika teknikerna under den här
nyckelstrategin i framtiden (tabell 3.4). Till exempel uppgav 19 lärare att de någon gång använt
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glasspinnar i klassrummet. 11 lärare har uppgett att de använt detta någon gång under de senaste två
veckorna medan bara 13 kan tänka sig att använda detta i framtiden. Det här kan vara en indikation
på att lärare har provat tekniken och att den av någon anledning inte fungerat som den skulle. Här kan
det vara på sin plats att lärarna får diskutera möjliga orsaker till detta i lärgrupper (jämför med Scherp,
2013). Där kan både positiva och negativa erfarenheter diskuteras för att se efter varför den här tekniken eventuellt inte fungerat som den skulle och se på eventuella sätt att utveckla den så den passar
den aktuella situationen (jämför med Thompson & Wiliam, 2008).
Hattie (2012) identifierar så kallade expertlärare enligt fem kriterier. Ett av dessa kriterier handlar om
att ”Expertlärare är skickliga på att skapa ett optimalt klassrumsklimat för lärande” (Hattie, 2012, s.
46). Skolverket (2013) bekräftar detta genom att belysa vikten att läraren behöver skapa ett dialogklimat och skapa trygghet i klassrummet. Det här är viktigt att beakta i ett skolutvecklings-perspektiv
under den här nyckelstrategin.
Tabell 3.4 Vilka tekniker kan du tänka dig att använda i framtiden? (N=28)

En lärare har skrivit en kommentar på övriga kommentarer om nyckelstrategi 3. Den läraren har skrivit
”Bra att upprepa samma 'ticket' eller öppna frågor så att eleven ser sin utveckling från gång till gång”.

Nyckelstrategi 3 - Att ge feedback som för lärandet framåt
Nyckelstrategi 3 handlar om att ge feedback som för lärandet framåt. 27 lärare har svarat på dessa
frågor. Fem har således hoppat över dessa. Här har 18 lärare uppgett att de arbetar med detta varje
vecka. Tre lärare har uppgett att de arbetar med detta varje lektion och fem lärare har uppgett att de
arbetar med detta någon gång i månaden. Endast en har uppgett att hen arbetar med detta någon
gång varje termin. Sju lärare har uppgett att de arbetar med detta inför varje arbetsområde/kapitel
(tabell 4.1).
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Tabell 4.1 Hur ofta använder du dig av de olika teknikerna i din undervisning? (N=27)

I tabell 4.2 respektive 4.3 går det att utläsa vilka tekniker lärarna har uppgett att de någon gång använt
i sin undervisning respektive vilka tekniker de använt de senaste två veckorna. Resultatet i de här två
tabellerna liknar varandra väldigt mycket. Skriftliga och muntliga individuella kommentarer respektive
feedback i helklass är det som används mest. 23, 27 respektive 22 lärare har uppgett att de någon gång
använt detta. 19, 25 respektive 18 lärare har uppgett att de arbetat med detta under de senaste två
veckorna. Elva lärare har uppgett att de någon gång använt 2 stars and a wish och sju lärare har uppgett
att de använt 2 stars and a wish under de senast två veckorna. De två teknikerna som använts och
används minst eller inte alls är -, =, + och tre frågor.
Tabell 4.2 Vilka tekniker har du någon gång använt? (N=27)
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Tabell 4.3 Vilka tekniker har du använt de senaste två veckorna? (N=27)

Det här är den nyckelstrategi som lärarna på den aktuella skolen uppgav att de arbetade mest med.
Hela 18 av lärarna uppger att de arbetar med feedback minst en gång i veckan (tabell 4.1). Det här
stämmer bra överens med vad bland andra Hattie (2012) säger. ”Återkoppling är ett av de vanligaste
inslagen i framgångsrik undervisning och framgångsrikt lärande” (Hattie, 2012, s. 157).
Förutom att den här nyckelstrategin har de tekniker som flest lärare uppger att de någon gång använt
så är det också den nyckelstrategi med flest tekniker som lärarna kan tänka sig att använda sig av i
framtiden. När det gäller 2 stars and a wish är det till exempel hela 14 lärare som kan tänka sig att
använda i framtiden jämfört med 11 lärare som faktiskt provat den.
Två lärare har uppgett att de inte vet om de kommer att arbeta med den här nyckelstrategin i framtiden. De två lärarna har också uppgett att de använt någon av teknikerna någon gång i månaden respektive någon gång varje termin. Båda dessa har dock uppgett att de provat ett flertal tekniker. Här
kan lärarna ha ett utbyte av positiva erfarenheter. Kunskap ska hämtas ur beprövad erfarenhet (Skolverket, 2013). Erfarenhetslärande leder till nya lärdomar och kan även leda till en kulturförändring hos
lärarna genom att nya tekniker diskuteras och visar sig fungera i klassrummet (jämför med Parr & Timperley, 2010). Genom att diskutera positiva erfarenheter kan implementering spridas bland övriga lärare (Thompson & Wiliam, 2008).
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Tabell 4.4 Vilka tekniker kan du tänka dig att använda i framtiden? (N=27)

Även när det gäller den här nyckelstrategin går det att utläsa det som gäller även för de andra nyckelstrategierna hittills – de tekniker som lärarna kan tänka sig att arbeta med i framtiden stämmer till stor
del överens med de tekniker som de redan använt och använder. Detta kan utläsas i tabell 4.4. Skriftliga och muntliga individuella kommentarer respektive feedback i helklass är de tekniker som lärarna
mest kan tänka sig att arbeta med i framtiden. 22, 24 respektive 19 lärare har uppgett detta. Lärare
behöver här hjälp att introduceras för nya tekniker för att få till en kulturförändring (jämför med Parr
& Timperley, 2010).
Det vore intressant under den här nyckelstrategin att undersöka hur muntlig och skriftlig feedback ser
ut för lärare och elever. Även om de här teknikern är de som är oftast förekommande så skulle lärarna
kunna diskutera hur det praktiskt ser ut. Hur ser lärarens feedback ut? Var och när får eleven feedback?
Hur följs feedback upp? Vilken skillnad görs mellan formativ och summativ feedback? Genom att diskutera positiva och negativa erfarenheter kan lärarna anpassa och förbättra tekniker (Leahy et al.
2005).

Nyckelstrategi 4 - Att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra
Nyckelstrategi 4 handlar om att aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. Här valde 27
av de 32 lärarna att svara och fem lärare valde att hoppa över dessa frågor. Elva lärare har uppgett att
de arbetar med den här nyckelstrategin varje vecka och nio stycken har uppgett någon gång i månaden.
Endast en lärare har uppgett att hen arbetar med detta varje lektion. Två lärare har uppgett att de
arbetar med detta någon gång varje termin medan hela fyra lärare har uppgett att de inte vet om de
arbetar med den här nyckelstrategin alls (tabell 5.1).
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Tabell 5.1 Hur ofta använder du dig av de olika teknikerna i din undervisning? (N=27)

Att arbeta med den här nyckelstrategin är inte helt lätt. ”Kollaborativ lärande bryter mot accepterade
normer för roller i skolan” (Wiliam, 2013, s. 156). Med detta menar han att ibland kan högpresterande
elever opponera sig mot kamratlärande eftersom de hävdar att de själva vill nå så långt som möjligt i
sin egen utveckling och inte hindras av att behöva hjälpa sina kamrater. Det här bekräftas också av
Parr och Timperley (2010) som menar att ett skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning kan
vara ett svårt projekt att genomföra eftersom det kräver en kulturförändring. Här handlar det om att
stärka lärarnas självförtroende genom argument och kunskap för att de lättare ska lyckas bemöta motstånd från elever och implementera de olika teknikerna framgångsrikt (jämför med Black & Wiliam,
1998).
När det gäller vilka tekniker lärarna någon gång använt har 13, 12, 10 respektive 9 lärare uppgett att
de använt checklistor/utvärderingar, kamratrespons enligt mall, 2 stars and a wish respektive kamratbedömning av läxan. Det är de här fyra tekniker som har provats mest. Hemlige eleven, läxhjälp på
tavlan eller i sociala medier, exit tickets i grupp respektive gruppbaserad provförberedelse har använts
minst. C3B4ME och elevrapportör har dock inte provats av någon lärare. Detta kan utläsas av tabell
5.2. En lärare har uppgett att hen inte vet om hen arbetar med någon av teknikerna. Den läraren som
skrivit eget förslag har uppgett ”Vi jobbar 2 och 2 och eleverna ska alltid 1. tänka själva 2. fråga kamraten 3. be läraren om hjälp”. Det här kan tolkas som någon form av C3B4ME.
I tabell 5.3 går det att utläsa vilka av de olika tekniker som lärarna har uppgett att de använt under de
senaste två veckorna. Tio lärare uppger att de då inte arbetat med någon av de aktuella teknikerna
under de senaste två veckorna. De två tekniker som ändå använts mest är gruppbaserad provförberedelse och 2 stars and a wish. Fyra lärare har uppgett att de arbetat med respektive teknik. En lärare
har svarat att hen inte vet om hen arbetat med någon av de olika teknikerna de senaste två veckorna.
De två lärare som skrivit eget förslag har skrivit ”Instuderingsfrågor och enskild diskussion i anknytning
till dessa” och ”Samma som ovan”. Det senare svaret torde hänvisa till det egna svaret på föregående
fråga vilket betyder att svaret är ”Vi jobbar 2 och 2 och eleverna ska alltid 1. tänka själva 2. fråga kamraten 3. be läraren om hjälp”.
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Tabell 5.2 Vilka tekniker har du någon gång använt? (N=27)

Tabell 5.3 Vilka tekniker har du använt de senaste två veckorna? (N=27)
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Det här är en av de nyckelstrategier som lärarna uppgett att de arbetar med mest sällan. Hela 10 lärare
har vidare uppgett att de inte arbetat med någon av teknikerna inom nyckelstrategi 4 under de senaste
två veckorna (tabell 5.3). Om man går in på individuella svar går det också att utläsa att det finns några
lärare som aldrig har provat någon av de olika teknikerna och som heller inte kan tänka sig det i framtiden. Eventuellt kan dessa lärare definieras enligt Rogers teori (2002) som laggards. Dessa lärare accepterar bara nya idéer (tekniker) när de sett eller erfarit positiva erfarenheter av dem.
Det är dock många lärare som uppgett att de kan tänka sig att använda de olika teknikerna inom den
här nyckelstrategin i framtiden (tabell 5.3). I Skolverkets definition på verktyg som kan användas för
att stärka lärarledd undervisning finns ett verktyg med som beskrivs ”att läraren uppmuntrar erfarenhetsutbyte mellan elever” (Skolverket, 2013, s. 19). Det här pekar på att det här är en nyckelstrategi
som behöver användas mer.
När man tittar på tabell 5.4 som handlar om vilka tekniker lärarna kan tänka sig att använda sig av i
framtiden går det att se att fler lärare kan tänka sig att använda de olika teknikerna i framtiden än de
gör idag. 15 lärare kan tänka sig att arbeta med 2 stars and a wish, 13 kan tänka sig att arbeta med
kamratrespons enligt mall och tolv kan tänka sig kamratbedömning av läxan. De tekniker som minst
antal lärare kan tänka sig att arbeta med eller inte alls arbeta med är C3B4ME och elevrapportör. En
lärare har uppgett att hen inte kan tänka sig att arbeta någon av dessa tekniker i framtiden. Fem lärare
har uppgett att de inte vet om de skulle kunna arbeta med det här i framtiden. Den läraren som har
uppgett ett eget förslag har skrivit ”samma som ovan” vilket kan tolkas som om det handlar om samma
svar som uppgetts i tabell 5.2 vilket i så fall är ”Vi jobbar 2 och 2 och eleverna ska alltid 1. tänka själva
2. fråga kamraten 3. be läraren om hjälp”.
Att så många lärare har uppgett att de kan tänka sig att arbeta med den här nyckelstrategin i framtiden
kan vara ett tecken på att lärarna är nyfikna och villiga att arbeta mer men behöver hjälp med att
introduceras för de olika teknikerna. Det här bekräftar Scherps (2013) teori om lärande organisationer
som handlar om att utvecklingen måste komma från lärarna själva. Genom att få tid till att introduceras
för nya tekniker och reflektera över dessa kan lärarna öka sin användning av nyckelstrategin eftersom
de redan uttryckt en nyfikenhet att prova på nya tekniker (jämför med Scherp, 2013; Thompson &
Wiliam, 2008).
Att utveckla användandet av den här nyckelstrategin uppmuntras också av Hatties definition av expertlärare. En expertlärare har stora förväntningar på sina elever och tror på att alla elever har förmågan att utvecklas i samverkan med andra (Hattie, 2012).
När det gäller den här nyckelstrategin har en lärare skrivit en kommentar på övriga kommentarer. Den
läraren har skrivit ”Jag skulle vilja ha tips och stöd på hur jag kan göra”. Även här finns alltså tydliga
tecken på att mer information och kunskap eftersöks.
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Tabell 5.4 Vilka tekniker kan du tänka dig att använda i framtiden? (N=27)

Nyckelstrategi 5 - Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande
Nyckelstrategi 5 handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Här valde 27 lärare att
svara på frågorna medan fem valde att hoppa över. När det gäller hur ofta lärarna arbetar med den
här nyckelstrategin går det att konstatera att svaren är utspridda. Det alternativ som flest lärare ändå
svarat är att de arbetar med den här nyckelstrategin varje vecka. Nio lärare har uppgett detta. Sju
lärare har uppgett att de arbetar med detta någon gång varje månad och en lärare har uppgett någon
gång varje termin. Sex lärare har uppgett att de arbetar med detta inför varje arbetsområde och två
lärare har uppgett varje lektion. Två lärare har uppgett att de inte vet om de arbetar med den här
nyckelstrategin medan hela tre lärare har uppgett att de aldrig gör det (tabell 6.1.).
Enligt tabell 7.1 går det att konstatera att det här är den nyckelstrategi som lärarna uppgett att de
arbetar med mest sällan. I LGR står det att ”Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för
sina studier och sin arbetsmiljö” (Skolverket, 2011a, s. 15). Vidare står det att ”Läraren ska utgå från
att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (Skolverket,
2011a, s. 15). Det här bekräftas också av Hattie som beskriver expertlärare som en lärare som har stora
förväntningar på sina elever och vidare påverkar sina elever att våga tro på sig själva och att vara villiga
att lära (Hattie, 2012).

35

Tabell 6.1 Hur ofta använder du dig av de olika teknikerna i din undervisning? (N=27)

I tabell 6.2 kan utläsas att bedömningsmatris är den teknik som flest lärare har uppgett att de någon
gång använt. Hela 19 lärare har använt sig av denna teknik. Vidare har tio lärare uppgett att de använt
loggbok. De tekniker som minst antal lärare använt sig av är C3B4ME och ”Ge bara halva svaret”. En
respektive fyra lärare har uppgett att de använt detta. Två lärare har uppgett att de aldrig använt sig
av någon av de olika teknikerna. En lärare vet inte om hen använt sig av någon av teknikerna. Den
lärare som har uppgett eget förslag har skrivit ”samtal”.
Tabell 6.3 visar vilka tekniker lärarna har uppgett vilka tekniker som de använt de senaste två veckorna.
Även här är bedömningsmatriser den teknik som använts mest. Mellan en och fyra lärare har uppgett
att de använt sig av de övriga teknikerna de senaste två veckorna. Sju lärare har uppgett att de inte
använt någon av de olika teknikerna de senaste två veckorna. Tre lärare har uppgett att de inte vet om
de arbetat med någon av teknikerna. Den lärare som har uppgett eget förslag har skrivit ”samtal”.
Tabell 6.2 Vilka tekniker har du någon gång använt? (N=27)
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Tabell 6.3 Vilka tekniker har du använt de senaste två veckorna? (N=27)

Den här nyckelstrategin har stora likheter med nyckelstrategi 4 eftersom det handlar mycket om metakognition och om sitt eget lärande. Enligt Hattie (2012) kommer ”metakognitiva strategier” på plats
nummer 14 av 150 när det gäller påverkansfaktorer på elevers studieresultat (Hattie, 2012, s. 312).
Willis (2011) konstaterar att vi har lång väg kvar för att nå målet med att elever ska bli allt mer självständiga i sitt eget lärande. Hennes förslag är arbeta ännu mer övning i kamratbedömning och bedömning av sitt eget arbete är ett utvecklingsområde för att öka den metakognitiva förmågan (ibid.).
De tekniker som lärarna har uppgett att de kan tänka sig att använda i framtiden visas i tabell 6.4. Här
har hela 17 lärare uppgett att de kan tänka sig att arbeta med bedömningsmatriser. Nio respektive åtta
lärare kan tänka sig att använda sig av checklistor och exit tickets. Mellan en och fem lärare har uppgett
att de kan tänka sig att använda sig av de övriga teknikerna. En lärare har uppgett att hen inte kan
tänka sig att använda sig av någon av teknikerna och fem lärare har uppgett att de inte vet om de kan
använda sig av dessa tekniker.
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Tabell 6.4 Vilka tekniker kan du tänka dig att använda i framtiden? (N=27)

Om man jämför den här nyckelstrategin med nyckelstrategi 4 går det att utläsa att de här båda nyckelstrategierna är de som lärarna arbetar mest sällan med. Det finns här också ett fåtal lärare som uppgett att de aldrig arbetat med den här nyckelstrategin och inte heller vet om de kan tänka sig att arbeta
med någon av de olika teknikerna i framtiden. Men medan det under nyckelstrategi 4 kunde konstateras att de var fler lärare som kunde tänka sig att använda de olika teknikerna i framtiden än som
faktiskt använder dem i nuläget är det här tvärtom. Det är färre lärare som kan tänka sig att använda
de olika teknikerna i framtiden än som använder dem i nuläget. Varför det är så är omöjligt att svara
på men även här skulle ett erfarenhetsutbyte i lärgrupper kunna hjälpa lärarna att utvärdera användandet av de olika teknikerna (jämför med Thompson & Wiliam, 2008).
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Sammanfattning
De nyckelstrategier som lärarna har uppgett att de arbetar med oftast är nyckelstrategi 2 och 3. Det
här går att utläsas i tabell 7.1. Detta grundas på att flest lärare har uppgett att de arbetar med just de
två nyckelstrategierna varje vecka. Nyckelstrategi 1 har fått flest svar när det gäller Inför varje arbetsområde/kapitel. Den nyckelstrategi som lärarna arbetar med mest sällan är nyckelstrategi 5. Det är till
exempel tre lärare som uppger att de aldrig arbetar med den nyckelstrategin.
Tabell 7.1 Hur ofta lärarna arbetar med de olika nyckelstrategierna.
Nyckelstrategi
1
2
Varje lektion
Inför varje arbetsområde/kapitel
Varje vecka
Någon gång i månaden
Någon gång varje termin
Aldrig
Vet ej
Annat förslag

2
14
11
9
2
1
0
2

4
3
17
5
3
0
0
1

3

4

5

3
7
18
5
1
0
0
0

1
4
11
9
2
0
4
0

2
6
9
7
1
3
2
0

Ur ett skolutvecklingsperspektiv betonas i Thompson och Wiliam (2008) vikten av att alla lärare på
skola aktivt deltar för att ett skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning ska ha möjlighet att bli
framgångsrikt. Med det menas att alla aktivt ska delta i diskussioner i de olika lärgrupperna och att de
vidare provar några av de olika praktiska teknikerna för att kunna utbyta positiva och negativa erfarenheter. För att kunna prova olika tekniker måste teknikerna introduceras för lärarna. Den här introduktionen kan ske av experter utifrån eller av lärare som redan provat teknikerna med positiva erfarenheter(ibid.).
På den aktuella skolan går det att se att de allra flesta lärarna någon gång provat de olika teknikerna
och att många använder dem kontinuerligt skulle kunna utläsas av att många uppgett att de använt de
olika teknikerna de senaste två veckorna.
Det går att utläsas att de tekniker som lärarna uppgett att de någon gång provat ofta stämmer överens
med de tekniker som de kan tänka sig att använda sig av i framtiden. Det här tyder på att skolan kan
behöva arbeta med attitydförändringar och normförändringar (jämför med Skolverket, 2013). De tekniker som lärarna har sett funkar är också de som de kan tänka sig att använda. Genom att reflektera
och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte kan positiva erfarenheter spridas för att öka implementeringen av tekniker (jämför med Scherp, 2013).
I resultatet i undersökningen går det också att utläsa att det finns positiva förebilder bland lärarna på
skolan. Det är de lärare som arbetar med formativ bedömning ofta (jämför med Skolverket, 2013; Rogers, 2002). De här lärarna skulle kunna användas som förebilder och ledare för att leda kollegor för
att öka implementeringen av teknikerna (jämför med Thompson & Wiliam, 2008). Erfarenhetslärande
skulle kunna ske i lärgrupper eller genom klassrumsobservationer (Timperley, et al., 2007).
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Diskussion
Tidigare I den här uppsatsen reflekterade jag över termen formativ bedömning. Jag jämförde då med
begreppen bedömning för lärande och lärande bedömning och kom fram till att dessa tre är synonyma.
Alla dessa tre formuleringarna innehåller dock ordet bedömning. Den stora frågan torde vara om det
som den här uppsatsen handlar om egentligen är bedömning. Är det inte egentligen undervisning? Och
borde det i så fall inte helt enkelt kalla det för formativ undervisning, undervisning för lärande och
lärande undervisning.
Holmgren (2010) sammanfattar den här diskussionen om de olika begreppen genom att skriva ”Om
det är undervisning eller bedömning är egentligen betydelselöst” (s. 179). Det handlar inte om vad vi
kallar det utan vad vi gör. ”Genom att undervisa om bedömning och med bedömning får eleverna en
medvetenhet om kunskapandets villkor” (s. 179). Holmgren skriver vidare att formativ bedömning eller
BFL handlar om kvalitet. ”…kvalitet i kunskap, i förmåga, i förståelse och i förtrogenhet” (s. 180). Det
här stämmer väl överens med mina egna tankar om vad formativ bedömning handlar om.

Kritisk granskning
Min undersökning handlade om att synliggöra hur det kan se ut på en skola som befinner sig i ett
skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning. Det är en relativt liten undersökning och tyvärr svarade endast 32 av 46 lärare på enkäten. En kvalitativ undersökning i form av intervjuer hade kunnat ge
information om hur det faktiskt går till när lärare arbetar med de olika formativa nyckelstrategierna
och dess tekniker. Observationer hade också kunnat ge mer information om hur det faktiskt går till i
klassrummet när läraren arbetar med formativ bedömning.
De tekniker jag valde att exemplifiera i min undersökning och enkät är endast ett urval av de tekniker
som finns inom formativ bedömning och dess nyckelstrategier. I en kvalitativ undersökning i form av
intervjuer hade lärarna kunnat beskriva hur de själva arbetar med formativ bedömning utan att specificera enskilda tekniker. Ur det här hade jag kunnat få ökad förståelse om vilka tekniker de använder.
De kanske till exempel använder sig av en annan teknik som funkar lika bra som de som jag exemplifierat. De kanske också använder sig av en variant av de tekniker som jag exemplifierat och därför har
ett annat namn för tekniken.
När det gäller undersökningens omfattning så hade en mer omfattande studie varit att föredra. Som
det var nu var det svårt att veta hur resultatet i min studie på den aktuella skolan förhåller sig till ett
eventuellt resultat på en annan skola. En jämförelse mellan två olika skolor, två olika stadier eller två
olika kommuner hade gett upphov till en mer intressant diskussion där jag hade haft fler variabler att
analysera.
Det är också svårt, om inte omöjligt, att veta om resultatet i min undersökning kan härledas till det
aktuella skolutvecklingsprojektet. Det här hade också kunnat ställas i ett annat perspektiv om det funnits en jämförelse med en annan skola eller enhet.
Från början var en av mina ambitioner att undersöka i vilka undervisande ämnen formativ bedömning
och dess nyckelstrategier och tekniker förekommer mest. Det är därför som frågan om vilket
ämne/vilka ämnen lärarna undervisar i finns med. Tyvärr upplevde jag att jag inte fick svar på den
frågan. Det här vore dock intressant att undersöka eftersom lärarna då skulle kunna lära av varandra
över ämnesgränserna vilket i sin tur eventuellt skulle kunna leda till mer ämnesövergripande arbete.
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Förslag till fortsatt forskning
Under arbetet med min undersökning har en mängd olika tankar väckts kring förslag till framtida forskning. Först och främst skulle en likadan eller liknande studie ha kunnat utföras på fler skolor eller enheter för att kunna göra en jämförelse. Därifrån hade bakomliggande faktorer för resultatet kunnat
undersökas för att sedan ha erfarenhetsutbyte för att fundera över hur ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt skulle kunna se ut.
Det finns inte mycket forskat om huruvida de formativa teknikerna verkligen ger resultat (SimpsonBeck, 2011). I en större studie under en längre tid skulle det kunna undersökas om formativ bedömning
verkligen ökar elevers prestationer och betyg.
En begränsning jag gjorde i min uppsats var också att inte undersöka lärares inställning, attityd och
förhållningssätt till formativ bedömning. I enlighet med Yan och Cheng (2014) skulle såväl lärares som
elevers uppfattning om hur formativ bedömning fungerar i praktiken kunna undersökas och om de
anser att det är till hjälp för att öka elevers prestationer.
De olika nyckelstrategierna är var för sig intressanta att vidare undersöka. Till exempel anses nyckelstrategi 3, som handlar om feedback, vara den nyckelstrategi som är mest komplex eftersom det finns
så många faktorer att tänka på (Hattie & Timperley, 2007). På grund av komplexiteten i feedback väcks
många frågor om framtida forskning här. Hur upplevs feedback av elever? Hur skiljer sig formativ och
summativ feedback åt? Hur följs feedback upp i undervisningen? Havnes, Smith, Dysthe och Ludvigsen
(2012) tar i sin artikel upp att feedback ser olika ut i olika ämnen. Till exempel upplevs att matematik
är det ämne där feedback förekommer minst. Det här skulle kunna undersökas ur ett lokalt skolutvecklingsperspektiv.

Det fortsatta skolutvecklingsprojektet
På den aktuella skolan i min studie är det i skrivande stund ungefär ett och ett halvt år sedan skolutvecklingsprojektet startades. Skolans skolutvecklingsprojekt pågår fortfarande och där finns fortfarande ambitionen att få upp lärarnas användande av de olika teknikerna inom formativ bedömning för
att nå syftet med att öka skolans samsyn kring bedömning och att nå högre måluppfyllelse9. Förhoppningen är att skolan kan använda resultatet av den här undersökningen i sitt fortsatta arbete. Eventuellt skulle den här undersökningen till exempel kunna användas som diskussionsunderlag i någon av
de lärgrupper som finns på skolan. De skulle till exempel i ämnesgrupper kunna diskutera de olika
teknikerna och utbyta positiva och negativa erfarenheter.
Under det här arbetet har jag återkommande hänvisat till olika former av kollegialt lärande. En skolutvecklingsteori handlar om lärande organisationer där lärarna själva genom samarbete, samtal och reflektion utvecklas i olika lärgrupper (Scherp, 2013). Det talas också om att lärarna kan ses som forskningsproducenter. Det handlar om att lärarna själva är medskapare av kunskap (Skolverket, 2013).
Båda dessa teorier stödjer att skolutveckling handlar om någon form av kollegialt lärande där kunskap
och erfarenhet kommer från lärarna själva.
Kollegialt lärande kan finnas i olika former. På en skola kan olika former av lärgrupper finnas. Det kan
handla om lärgrupper inom olika ämnen eller ämnesövergripande. Jag tror det är viktigt inom alla former av skolutveckling att skolor försöker att hitta så många olika former av lärgrupper som möjligt.
Det kan handla om att grupper bildas där lärare är representerade från olika stadier och ämnen. Det
kan också handla om att det möjliggörs för lärare på olika skolor och i olika kommuner att träffas för
9

Enligt skolans rektor.
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att utbyta erfarenheter. Det här är extra viktigt i de ämnen där det inte finns så många undervisande
lärare på en skola – till exempel inom vissa estetiska ämnen.
I dag finns också ett utökat kollegium på sociala medier att tillgå. På till exempel Facebook och Twitter
finns en rad olika grupper där det diskuteras bland annat bedömning10. På sociala medier kan många
engagerade och erfarna lärare identifieras som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Genom att få
fler lärare att dela med sig ökar möjligheterna för alla lärare att hitta nya metoder och tekniker som
kan användas vid just sin egen undervisning. Det finns även olika sätt för både elever och lärare att
diskutera bedömning och utbyta erfarenheter med andra via till exempel Skype. Även olika bloggar
och hemsidor med tips och idéer finns att läsa om bedömning11.
Klassrumsobservationer är ett sätt för att öka självförtroendet bland lärare och för att konkret få lärare
att diskutera tekniker med varandra (Timperley, et al., 2007). Mig veterligen har det inte genomförts
medvetna klassrumsobservationer på den aktuella skolan och det skulle således vara ett tips inför det
fortsatta skolutvecklingsprojektet. Det som däremot har införts sedan skolutvecklingsprojektet startades är dubbla pedagoger. Det innebär att skolan siktar mot att så många lektioner i framför allt kärnämnena ska ledas av två pedagoger. Detta för att dels öka samarbetet mellan lärarna när det gäller
planering och genomförande av lektioner och dels för att eleverna ska få en rättvis bedömning eftersom de båda lärarna tillsammans bedömer elevernas prestationer. Klassrumsobservationer skulle
således kunna vara en lämplig metod för att öka erfarenhetsutbyte eftersom många lärare redan nu
får ta del av varandras tankar runt planering och bedömning.
För att öka lärarnas självförtroende är det också viktigt att de får kunskap om syfte och fördelarna med
formativ bedömning. När det till exempel handlar om att elever ska vara läranderesurser för varandra
så kan elever ha synpunkter på detta. Wiliam (2013) beskriver att högpresterande elever ibland opponerar sig mot kamratlärande eftersom de hävdar att de vill nå så långt som möjligt i sin egen utveckling
och inte hindras av att behöva hjälpa sina kamrater. Här är det viktigt att läraren har självförtroende
och kan presentera argument för varför hen använder de olika teknikerna. De här argumenten kan
läraren få i lärgrupper eller via experthjälp utifrån.
I min undersökning fanns en fråga om vilka tekniker inom formativ bedömning lärarna kan tänka sig
att använda sig av i framtiden. Den här frågan skulle kunna vara aktuell för skolan att använda sig av i
det fortsatta skolutvecklingsprojektet. Till stor del går det att utläsa att de tekniker som lärarna redan
använt sig av även är de tekniker de kan tänka sig att använda i framtiden. Här behöver skolan fundera
över hur nya tekniker kan implementeras. Thompson och Wiliam (2008) beskriver vikten av att alla
lärare kommer igång och provar nya tekniker för att de ska kunna se nyttan av dem.
Hur skolan ska få alla lärare aktiva i skolutvecklingsprojektet är också något som skolan behöver fundera över. Thompson och Wiliam (2008) förklarar vikten av att alla lärare – utan undantag – aktivt
deltar i skolutvecklingsprojektet. Här tror jag att skolledningen på en skola har ett stort ansvar att förklara och leda arbetet så att alla har möjlighet och både testa tekniker och att få tid att delta i lärgrupper för reflektion. Anledningen till att bara 32 av 46 lärare besvarade min enkät är omöjligt att veta.
Eventuellt var de stressade över tidspressen den aktuella veckan. Eventuellt kan det dock vara så att
de inte kände det angeläget att delta i en undersökning om formativ bedömning.
Som jag nämnt tidigare har det inte bedrivits mycket forskning om huruvida formativ bedömning verkligen ökar elevers prestationer (Simpson-Beck, 2011). Det har heller inte på den aktuella skolan under-

10
11

https://www.facebook.com/groups/bedomningforlarande/?fref=ts, https://twitter.com/GRbfl
http://www.bedomningforlarande.se/
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sökts något liknande. Det vore därför intressant att vidare undersöka hur arbetet med formativ bedömning påverkat skolan och eleverna. Eventuellt skulle en uppföljande enkät om något eller några år
kunna genomföras för att helt enkelt se hur användandet av de formativa teknikerna utvecklats. Skolan
skulle också kunna undersöka elevers och lärares uppfattningar kring arbetet. En annan tanke är att
statistiskt undersöka måluppfyllelsen på skolan och eventuellt jämföra med andra skolor.
I min undersökning går det att utläsa individuella skillnader när det gäller användandet av de praktiska
teknikerna. Några lärare arbetar inte så mycket med formativ bedömning medan andra arbetar desto
mer med det. Genom att identifiera så kallade expertlärare kan hjälpa skolor att gå vidare i ett skolutvecklingsprojekt. Dessa expertlärare kan nämligen användas för att leda lärgrupper. De kan också användas genom att vara inspirerande och agera förebilder för lärare som vill utvecklas i sitt arbete med
formativ bedömning.

Avslutning
Under arbetet med den här undersökningen har jag fått en chans att fördjupa mig i formativ bedömning, de fem nyckelstrategierna och dess tillhörande tekniker. Jag har själv fått chans att prova på några
av dem som lärare och har mestadels positiva erfarenheter. Jag har även fått sätta mig in i teorier om
skolutveckling allmänhet och skolutvecklingsprojekt inom formativ bedömning i synnerhet vilket har
gett mig ökad förståelse hur implementering kan se ut ur ett skolutvecklingsperspektiv.
Mitt allmänna råd till den aktuella skolan i min undersökning är att ihärdigt fortsätta med det lokala
skolutvecklingsprojektet. Skolverket (2013) poängterar vikten av lokalt drivna skolutvecklingsinsatser
och förhoppningsvis kan min undersökning vara till hjälp för skolan inför framtiden. Det vore också
intressant att få ta del av framtida undersökningar och resultat.
Som jag nämnde i inledningen pågår en ständig diskussion i dagen samhälle om dagens skolors låga
resultat. Det är nu dags att i debatten lyfta fram de positiva utvecklingarna som faktiskt pågår hela
tiden runt om på Sveriges skolor. Till exempel kan alla de lokala skolutvecklingsprojekten lyftas fram
som exempel på den ständiga positiva process som pågår. På Sveriges skolor finns också otaliga expertlärare som är föredömen och förebilder både för elever och kollegor och som villigt delar med sig
av sina erfarenheter med elevers bästa för ögonen.
Om man använder begreppen formativ bedömning, bedömning för lärande eller lärande bedömning
har ingen betydelse när det kommer till det praktiska arbetet i klassrummet. Det är undervisning det
handlar om och nu är det dags att det positiva som sker i dagens skolor synliggörs!
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