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Abstract 

 

In Swedish schools the interest for formative assessment practices has increased during the 

last decade. This can partly be seen as a response to Sweden’s poor performance in 

international tests and rankings but it is also reflecting the advancement of knowledge within 

the field. This research paper aims to examine teachers understandings of the term formative 

assessment and what practices they associate to the term. It is carried out by semi-structured 

interviews of primary school teachers. The material has then been subjected to an inductive 

content analysis. To ensure reliability of the results teachers have been chosen from two 

different municipalities and four different schools. One of the municipalities has an explicit 

interest in formative assessment and has developed a local program for teachers to participate 

in. The results of the study show a vide range of varieties in how teachers comprehend the 

term formative assessment. The lack of a common understanding of the term creates 

consequences for the equality of education, both between classrooms and between schools. 

Furthermore the results show that there is a correlation between the time and support teachers 

are given to implement formative assessment in their teachings and the depth of their 

understanding of the term. If the results are confirmed by further research and causality is 

established, further steps should be taken to examine key factors for a successful 

implementation.  

 

Key words: formative assessment, research implementation, understandings of formative 
assessment, attitudes and practices   
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Ansvarsfördelning  

Vi har under arbetets gång aktivt bearbetat alla texter gemensamt. Men för att möjliggöra 

betygsättning redovisar vi här den ansvarsfördelning som gjorts för vissa delar av arbetet.  

I den inledande delen av uppsatsen som leder fram till uppsatsens resultat har Anja 

Schultzberg tagit huvudansvaret för metoddelen medan huvudansvaret för tidigare forskning 

har tillfallit Noopur Parekh Nordberg. De övriga delarna har uppstått ur ett samarbete. I 

resultatdelen har den inledande grupperingen och abstraktionen gjorts tillsammans. Även 

delen om lärarens förståelse av och inställning till formativ bedömning har gjorts tillsammans. 

Övriga delar av resultatet har fördelats enligt följande: 

● Anja Schultzberg – forskning och implementering, kritiska överväganden 

● Noopur Parekh Nordberg - praktiker som lärare knyter till begreppet, metoder 

och läromedel  

Övriga delar av uppsatsen är skrivna tillsammans.  

 

Vi vill tacka alla respondenter för deras deltagande som gjort studien möjlig!  
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1. Inledning 
 

Människan gör ständigt bedömningar av sin miljö och omgivning, men bedömning är även en 

central del av skolans verksamhet. Skolan bedömer elever kunskapsmässigt bland annat vid 

betygssättning, nationella prov och internationella mätningar. Skolan som verksamhet bedöms 

dessutom i stor utsträckning utifrån de resultat eleverna uppnår i dessa mätningar (Folke-

Fichtelius & Lundahl, 2011, s.9).  

 

Idag finns det ett stort medialt intresse för hur Sverige står sig i internationella mätningar. En 

sökning i en artikeldatabas, där de flesta tryckta svenska dagstidningar finns med visar att 

över 3500 artiklar skrivits endast om PISA- resultaten de senaste tre åren (Retriever research, 

5 juni- 2015). Detta mediala fokus tillsammans med de dalande svenska resultaten i 

internationella mätningar aktualiserar frågan om vilka nya didaktiska val läraren och skolorna 

kan göra för att de svenska eleverna bättre ska tillgodogöra sig undervisningen och nå en 

högre kunskapsnivå. Som ett av många svar på den frågeställningen har intresset de senaste 

åren ökat för formativ bedömning.   

 

Skolverket rekommenderar alla lärare att använda bedömning i formativt syfte i sin 

undervisning på grund av det forskningsstöd som finns (Skolverket, 2011, s.17). Det är i den 

kontexten intressant att lyfta frågan hur införandet av formativ bedömning ser ut i praktiken.  

Vetenskapsrådet menar att det ofta är svårt att direkt överföra forskningsresultat till 

undervisningspraktik och att det saknas forskning om vad som sker med nya kunskaper under 

överförandet (Vetenskapsrådet, 2015, s.33). De menar att nya metoder riskerar att lösryckas 

ur sitt sammanhang och därigenom tappa sin forskningsförankring. Detta är något som även 

förespråkare för formativ bedömning understryker när de uttrycker att inte finns några 

magiska svar till hur elevresultaten ska höjas. De menar att förändringsarbetet måste ske över 

tid och bygga på fungerande praktiker och utvecklande professionella program (Black & 

Wiliam, 2013, s.82). 

 

 

Lärares förståelser av formativ bedömning skapas i en komplex situation och får reella 

konsekvenser för elevernas lärande. Det är intressant att studera vad som händer med 

forskningensrönen när de översätts till klassrumspraktik, alltså hur effektiv och ändamålsenlig 
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implementeringsprocessen är. Den här uppsatsen ämnar studera lärares förståelser av formativ 

bedömning, hur förståelserna ser ut samt vilka uttryck förståelserna tar i pedagogernas 

undervisningspraktiker. 

2. Bakgrund 
Efter att begreppet formativ bedömning myntades 1967 glömdes det bort i nästan 20 år inom 

den akademiska forskningen (Wiliam, 2014, s. 49). Det vetenskapliga intresset kring ämnet 

har varit lågt och forskningen har länge varit eftersatt. 

 

På grund av det låga vetenskapliga intresset finns det begränsad kunskap om vilka metoder 

och redskap lärare väljer och vilka konsekvenser det får på olika nivåer inom skolsystemet. 

Olika skolor och kommuner arbetar med olika redskap för bedömning. Vid bedömning som är 

obligatorisk används olika modeller och redskap när pedagoger arbetar med individuella 

utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, omdömen och betyg. I tillägg till det används bland annat 

matriser, portfolio och loggböcker i det dagliga arbetet med bedömning. Dessutom finns det 

en variation i hur redskapen används. Om detta och konsekvenserna av de olika praktikerna 

saknas det idag forskning (Lindberg, 2013, s.235-238).  

 

Generellt, vid formativ bedömning flyttas fokus från slutresultat, i form av till exempel betyg, 

till att använda bedömningen för att styra lärandet. Synen på vad som är bra bedömning och 

vad bedömningen ska leda till eller hur den ska användas har förändrats många gånger 

historiskt.  

 

Att formativ bedömning är något som används mer och mer i praktiken blir tydligt om man 

ser till det stora utbud av vidareutbildande kurser i formativ bedömning som ges till 

verksamma pedagoger, både av universitet och privata aktörer. Det ökade intresset för 

formativ bedömning kan ses som en del av ett fortsatt utforskande av bedömningens möjliga 

innebörder. Längre fram i uppsatsen under avsnittet tidigare forskning kommer det att 

redogöras att en del forskning pekar på att formativ bedömning kan fungera som ett verktyg 

för att hjälpa elever att ta ytterligare steg vidare i sin kunskapsutveckling. Begreppet formativ 

bedömning, eller snarare de praktiker som ofta kopplas till begreppet, går att tolka och 
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använda på många sätt. Dessa tolkningar, precis som alla andra didaktiska val, leder till reella 

konsekvenser för lärandet.  

 

Black och Wiliam (2013) menar att det inom skolforskning tidigare saknats tillräckliga studier 

som undersöker vad det är som egentligen händer under läroprocessen. De kallar klassrummet 

för “the black box” och menar att politiker har tillfört olika hjälpmedel och resurser och 

förväntat sig resultat utan att studera vad som egentligen sker där inne (s.81-82). Tidigare har 

nationell forskning relaterad till bedömning bedrivits av främst staten i form av Skolverket 

och de högskolor som utformar de nationella proven, och inte av verksamma pedagoger.  

 

Generellt sett kan vi se ett ökat intresse för bedömning i relation till lärarens didaktiska arbete 

även om mycket av den forskning som bedrivs fortfarande fokuserar på elevprestationer i 

förhållande till betyg/ meritvärden. Ur ett svenskt perspektiv kan en förklaring till det nyfunna 

intresset av bedömningsforskning förstås mot bakgrund av övergången från ett normrelaterat 

betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterade betygsystem (Lundahl, 2014, s. 13).  

 

Internationellt väcktes intresset då Black och Wiliam 1998 publicerade en genomgång av 580 

vetenskapliga artiklar om formativ bedömning som publicerade under 80- och 90-talet. 

Publikationen kom att initiera en våg av ny forskning kring formativ bedömning (Lundahl, 

2014, s.52, Wiliam, 2014, s.49-52) som kommer att presenteras mer ingående senare i 

uppsatsen.  

3. Forskningsöversikt och centrala begrepp 
Denna del behandlar inledningsvis några centrala begrepp för att möjliggöra en förståelse av 

studiens forskningsfråga. Dessa begrepp är; bedömning, praktiker, summativ samt formativ 

bedömning. Därefter går kapitlet in på en forskningsöversikt som presenterar 

sammanställningar av metastudier och dess överförbarhet. Slutligen tar kapitlet upp forskning 

kring implementering av reformer i en svensk kontext.  
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3.1 Centrala Begrepp 

3.1.1 Bedömning 
Som begrepp kom bedömning att börja användas först vid 1900-talets början, men praktiken 

har en lång tradition. Dessförinnan användes begreppet tester för att kvantifiera kunskap och 

inbördes rangordna individer med varandra. Bedömning innebär att pedagogen följer elevens 

kunskapsutveckling för att kunna värdera kunskaper. Bedömning är en naturlig del av alla 

pedagogers dagliga verksamhet, och det uppdrag som många pedagoger upplever som det 

absolut svåraste i sin profession (Nordgren, Odenstad & Samuelsson 2012, s. 9).    

 

Bedömning handlar om att ställa elevers prestationer i förhållande till något annat, något som 

sett olika ut under olika tidsperioder. Fram till 1960-talet dominerade det absoluta 

betygssystemet vilket innebar att elevers kunskaper jämfördes mot ett bestämt innehåll. 

Därefter infördes det normrelaterade betygssystemet, som bygger på att jämföra individer 

inom en viss grupp med varandra.  

 

I och med kommunaliseringen under mitten av 90-talet, och den reform det innebar, 

påverkades även betygssystemet. Införandet av mål- och kunskapsrelaterade betyg bröt den 

moderna traditionen av ett normrelaterat betygssystem. För pedagoger innebar detta ett 

svårare uppdrag, då de nu skulle jämföra elevprestationer mot öppna mål istället för mot 

varandra. Det innebar också att lärare förväntades informera eleverna om vilka betygskriterier 

som satts upp innan examination. Detta var inte möjligt vid ett normrelaterat system eftersom 

placeringarna och nivåerna utgjordes av elevresultaten. Under samma period sker en 

attitydförändring, där man kräver att lärare nu endast skulle bedöma eleven utifrån de aktuella 

kunskapskraven. Tidigare fanns en elevsyn som vid bedömning tog i beaktning 

mognadsgraden hos eleven, vilket gjorde att betygen kom att inkludera elevens egenskaper i 

tillägg till kunskaper. Detta kom att innebära ytterligare en förändring i lärarnas uppdrag, 

nämligen att gå från att bistå med god undervisning till att se till att alla elever når målen 

(Lindberg, 2013, s.257-262, Jönsson, 2013, s.13-14; Skolverket, 2009,s. 42; Samuelsson, 

2012, s.21).   

 

Bedömning kan vara informell och ske löpande genom lärarens observationer och frågor till 

eleven i olika klassrumssituationer. Den kan även vara formell och då ske i helgrupp och 

under specifikt avsedda bedömningssituationer, t.ex. prov eller muntliga redovisningar 
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(Skolverket, 2011, s.10). Enligt skolverket ska bedömning ske på ett medvetet, systematiskt 

och pedagogiskt sätt. Bedömning kan sägas ha fem framträdande syften (Skolverket, 2011, s. 

6-9); 

 

1. Kartlägga kunskaper – beskriver elevens utgångsläge inför ett nytt undervisningsområde, 

2. Värdera kunskaper – elevens arbetsprestationer och utveckling värderas i förhållande till 

kunskapskraven, 

3. Återkoppla för lärande – bedömningen fungerar formativt, 

4. Synliggöra praktiska kunskaper – förekommer ofta i estetiska och yrkesutbildningar, 

5. Utvärdera undervisning för både lärare och elev. 

3.1.2 Praktiker 
 

I den här studien används begreppet praktiker för att beskriva handlingsmönster. Och då 

specifikt hur pedagoger bedriver sin undervisning. En pedagogs praktik kan ses som en 

produkt av medvetna och omedvetna förståelser och inställningar. Praktiker kan ta sig uttryck 

i olika återkommande val av metoder. Vi försöker klargöra det här genom ett exempel:  

 

Förståelse och inställning: elevdemokrati är viktigt. 

Praktik: att återkommande ge möjlighet till inflytande. 

Metod: elevråd varje vecka. 

 

Begreppet praktiker kommer vi återkomma till i studiens resultat och analysdel.  

3.1.3 Summativ bedömning 
Skolverket definierar begreppet summativ bedömning som; “bedömning som används för att 

beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen och betyg”(Skolverket, 2011, 

s.64-65). Det är bedömningar som sammanfattar elevers kunskapsnivåer i förhållande till 

tidigare uppsatta mål, en form av utvärdering som sker i efterhand och påverkar kommande 

utbildning.  

 

Summativ bedömning kan ibland uppfattas som en motpol till den formativa bedömningen 

men i skolan kompletterar dock de båda formerna av bedömning varandra och används för att 

uppnå olika syften. (Lundahl, 2014, s. 11-12). Samtidigt visar forskning att elever som får 
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återkoppling i form av betyg och kommentarer bortser från kommentarerna och tar endast till 

sig betyget vilket motverkar det formativa syftet (OECD, 2005, s. 229; Lundahl, 2014, s. 61). 

3.1.4 Formativ bedömning 
Första gången begreppet formativ bedömning användes var 1967 av Michael Scriven1 i syftet 

att beskriva utvärderingens viktiga roll för fortgående förbättring av en undervisningsplan. 

Två år senare hörde man begreppet igen av Benjamin Bloom för att beskriva skillnaden 

mellan det formativa och det summativa. Han formulerade då att formativ bedömning syftar 

till återkoppling och förbättring i varje stadium i lärprocessen (Wiliam, 2014, s. 49). 

 

Skolverket definierar begreppet som; “bedömning som används för att stödja elever lärande 

och utveckla lärarens undervisning”(Skolverket, 2011, s.64). Även formativ återkoppling 

definieras som; “Återkoppling som innefattar någon form av åtgärd eller på annat sätt bidrar 

till att stödja elevens lärprocess.” (Skolverket, 2011, s.64-65).  

 

Formativ bedömning handlar om att för eleverna tydliggöra målen med undervisningen, 

kartlägga var eleverna befinner sig och hur de ska ta sig framåt samt att ge återkoppling som 

strävar framåt. Återkoppling kan komma från läraren men även kamratbedömning är relevant 

samt självbedömningsfärdigheter (Jönsson, 2012, s.20, Skolverket, 2013,s.16, Marshall & 

Drummond, 2006,s. 134, Holmgren, 2010, s.166-168). Formativ bedömning innebär att samla 

information om elevernas kunskapsläge för att sedan kunna anpassa sin undervisning för att 

möta elevernas nivå och behov (Black & Wiliam, 2013, s.82). 

 

Vad gör bedömning formativ?  
 

Begreppet formativ bedömning används och definieras på många snarlika, men skilda sätt. 

Därför är det relevant att ge en tydlig översiktsbild av begreppets olika definitioner i 

forskning och befintlig litteratur. En definition som är vanligt förekommande formulerades av 

Wiliam och Black. De menar att formativ bedömning: 

 

“(...) omfattade alla aktiviteter som lärare och/ eller deras elever företar sig som ger information 
 att använda som feedback för anpassningen av de undervisnings- och läraktiviteter  

                                                        
1 Sekundärkälla då primärkällan inte går att finna via bibliotek eller digitalt.  
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de håller på med” (Black & Wiliam, 1998, s.7).  

 

Några har, när de tolkat begreppet, fokuserat på den process som tar plats för att utveckla och 

förbättra undervisning och lärande. Medan andra definitioner ser på formativ bedömning som 

ett verktyg för att mäta huruvida eleverna har förstått ett specifikt kunskapsinnehåll. I den 

tolkningen används verktyget formativ bedömning under undervisningen och kan anpassas till 

den. Här under visas i en figur hur olika formativa förlopp kan se ut och uppfattas. 

 

 
Figur 1. Figuren visar hur formativa förlopp kan se ut och uppfattas. Det övre delen av bilden visar 

formativ bedömning som ett verktyg skilt från själva undervisningsprocessen. Den nedre bilden visar 

formativ bedömning som en del av undervisningsprocessen. 

 

Wiliam menar att det är ogynnsamt att försöka reducera förståelsen av formativ bedömning 

till att vara antingen en process eller ett verktyg. För att läroprocesser ska fungera krävs det 

välfungerande verktyg, men samtidigt är dessa verktyg meningslösa om de inte används på ett 

genomtänkt sätt (Wiliam, 2014, s.53-55). Wiliam har i senare litteratur formulerat följande 

definition; 

 

“Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, 

elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, 

eller bättre grundad, än de beslut som skulle ha fattat om bevis inte hade funnits”. (Wiliam, 2014, s. 

58).    
 

Till vilken grad formativa bedömningstillfällen behöver vara närvarande för att kunna kalla 

ett undervisningsförlopp formativt som helhet finns inte.  
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Wiliam (2014) pekar ut tre nyckelaktörer i lärprocesser; läraren, eleven och kamrater.  

 

 
 

Figur 2. I figuren representerar mittfältet som är markerat F, en formativ zon där de tre aktörerna 

samverkar för att uppnå kunskapsmålen. Alla de överlappande zonerna visar på olika formativa 

möten. Mellan lärare och elev kan det formativa ta en individuell form. Mellan lärare och kamrater är 

den formativa processen kollektiv. Och mellan elev och kamrater sker en peer-to-peer process.  

 

 

Wiliam menar vidare att lärprocesser utgår ifrån tre frågor; var eleven befinner sig, vart de är 

på väg och hur de ska nå dit. Ur dessa frågor, tillsammans med de tre huvudaktörerna, har fem 

nyckelstrategier vuxit fram (Wiliam, 2014, s.60-61). Nyckelstrategierna formulerades 

ursprungligen av Wiliam, men har kommit att anpassas och förändrats något i översättningar 

av bland annat Lundahl och Skolverket. I den här uppsatsen utgår vi ifrån Skolverkets 

formulering men väljer att i tabellen nedan även presentera Wiliams ursprungliga version. 
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              Tabell 1: Nyckelstrategier enligt skolverket och Wiliam. 

Andra begrepp som liknar formativ bedömning 
 

I den här uppsatsen ses formativ bedömning som ett parablybegrepp men det används ibland i 

andra kontexter synonymt med andra begrepp som lärande bedömning, bedömning för 

lärande (BFL), processinriktad bedömning och pedagogisk bedömning. Vanligtvis fylls dessa 

begrepp med liknande val av arbetssätt och ett liknande synsätt på bedömning. Bedömning för 

lärande (BFL) myntades först 2008 under arbetet med att översätta Dylan Wiliams forskning 

till svenska och till en svensk kontext. Detta skedde under det så kallade Boråsprojektet där 

Borås kommun satsade på att vidareutbilda lärare i formativ bedömning (Samuelsson, Ing- 

Marie; Utvecklingsledare vid Borås stad, E-post- korrespondens 2015 -06 -08). 

Vissa förespråkare av BFL (2005) menar att formativ bedömning skiljer sig ifrån BFL genom 

att främst syfta till att informera läraren om elevens kunskapsförståelse, medan BFL handlar 

om att informera eleven. Denna uppfattning delar inte Skolverket och tas därför inte hänsyn 

till i denna uppsats. (Wiliam, 2014, s.55, Skolverket, 2011, s.64).  

Med en djupare förståelse för de begrepp som används i uppsatsen presenteras nu tidigare 
forskning.  
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3.2 Tidigare forskning  
 

Forskningsöversikten är uppdelad över tre områden; forskning om bedömning, 

implementering av forskning i den svenska skolan samt forskning som behandlar 

implementering av formativ bedömning i skolan. Under forskning om bedömning presenteras 

resultaten av flera större metastudier som behandlar effekten av formativ bedömning på 

kunskapsutvecklingen. Den andra delen som behandlar implementering av forskning klargör 

olika steg i implementeringsprocesser och behandlar vad som händer med forskning när den 

ska implementeras. Den tredje delen sammanför de två tidigare genom att behandla 

implementeringsprocessen av formativ bedömning i den svenska skolan och det kunskapsgap 

som finns där.  

3.2.1 Tre stora forskningssammanställningar 
Black och Wiliams sammanställning av tidigare forskning från 1998, som tidigare nämnts i 

bakgrunden, hade som syfte att försöka se samband och variabler som leder till 

prestationsökningar. De fann då, trots svårtydig empiri och motsägelsefulla resultat beroende 

på olika metoder och andra variabler, att bedömning för att anpassa undervisning, formera 

den, leder till en ökad hastighet i elevers lärande (Wiliam, 2014, s. 49-52). 

 

En mer uppdaterad sammanställning av befintlig forskning på formativ bedömning i 

grundskolan har genomförts av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2015). Denna inkluderar 

både nationella och internationella forskningsrön. Drivkraften bakom Vetenskapsrådets 

sammanställning av forskning var det stora genomslag som formativ bedömning fått under 

2000-talet, och den utsträckning som metoden används i svensk skolverksamhet.  

 

I tillägg till de två forskningssammanställningarna ovan sammanställde OECD 2005 en 

rapport som presenterade litteratur kring formativ bedömning från åtta olika länder vars 

resultat kommer att presenteras nedan.  

 

3.2.2 Resultat av metastudierna och OECD-rapporten 
Den sammanställning som Black och Wiliam presenterar i “Inside the black box” (1998) 

påvisar tydliga fördelar med att arbeta med formativ bedömning och signifikanta effekter på 

resultaten på femåriga elever upp till universitetsstudenter. Sammanställningen visar på ett 
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markant ökat lärande. Ytterligare en effekt som studier visar med arbetet med “assessment for 

learning” är att lågpresterande elever gynnas mer än andra elever, vilket minskar gapet av 

prestationer mellan elever (Black & Wiliam, 2013, s. 83; Lundahl, 2014, s. 51-54).     

Forskning som gjorts på effekten av återkoppling (feedback) visar på övervägande positiva 

effekter för lärande. Däremot ser vi en stor andel negativ påverkan, vilket beror på hur 

återkopplingen ges och är utformad. Det är viktigt att återkopplingen riktar sig mot uppgiften, 

istället för personen som utför uppgiften, samt att den är framåtsträvande för att få positiva 

effekter (Lundahl, 2014, s. 55-56).    

I OECD-rapporten från 2005 sammanställs och undersöks den litteratur som finns kring 

formativ bedömning samt det arbete som sker med beteckningen “formativ bedömning” i åtta 

olika länder. De lyfter fram olikheter i utövandet av formativ bedömning och en avsaknad av 

ett systematiskt arbetsätt mellan lärare, skolor och länder (s.13). I punkterna nedan listas sex 

metoder upp som samtliga lärare använder, i olika stor utsträckning.  

1. Establishment of a classroom culture that encourages interaction and the use 
of assessment tools. 

2. Establishment of learning goals, and tracking of individual student progress 
towards those goals.  

3. Use of varied instruction methods to meet diverse student needs. 
4. use of varied approaches to assessing student understanding. 
5. Feedback on student performance and adaptation of instruction to meet 

identified needs. 
6. Active involvment of students in the learning process. (OECD, 2005, s. 44) 

 

I jämförelse med de nyckelstrategier som Skolverket och Wiliam punktar upp (se tabell 1, 

s.15) ser vi en något förändrad bild av vad de verksamma lärarna i OECD-rapporten uppfattar 

som formativt arbete. Dessa metoder utvecklas djupgående i rapporten där lärarna även 

beskriver vad de upplever som fungerande metoder. Bland dessa metoder lyfts bl.a. trafikljus 

där eleverna signalerar med färger till vilken grad de förstått, “no-hands-up” där elever som 

får svara på frågor väljs slumpvis, och portfolios där elevarbeten samlas och synliggörs. 

(OECD, 2005, s. 44, 62-63).  

 
Vidare lyfter rapporten hur pedagoger arbetat med formativ bedömning, trots svårigheter som 

stora elevgrupper, en omfångsrik läroplan och tidsbrist. Genom ett välutvecklat kollegialt 

samarbete menar dessa lärare att de vinner tid genom att arbeta formativt samt att de kan 
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fokusera på behoven av de lågpresterande eleverna (OECD, 2005, s.69). Att lågpresterande 

elever vinner på ett formativt arbetsätt är något som även Black och Wiliams forskning visar 

på. Deras sammanställning visar på att lärare som arbetade formativt började fokusera allt mer 

på att formulera meningsfulla uppgifter och uppföljningsarbete för att eleverna skulle kunna 

utvecklas. Arbetet krävde ett allt mer interaktivt klassrum och förändringar i lärstil. 

Svårigheterna i att omstrukturera klassrummet består och många lärare upplever detta som det 

svåraste vilket vi kan se i fortsatta studier, där detta är de lärare misslyckas mest med. 

Däremot sågs tydliga fördelar med kamrat- och självbedömning. För att lyckas med ett 

lärandemål behöver eleven förstå målet och bedöma sina färdigheter i förhållande till målet. 

Ytterligare en fördel är den jämställda maktstrukturen mellan elever som ger återkoppling 

vilket gör dem mer mottagliga. (OECD, 2005, s.229-230).    

En svensk förespråkare av formativ bedömning, Christian Lundahl, menar att studier av 

effekten av formativ bedömning visar på en tydlig positiv effekt på lärandet. Han hänvisar då 

bland annat till en studie av Kluger och DeNisi utförd 19962. Effektstorleken har tagits fram 

genom att jämföra två matchande grupper varav den ena fått formativ bedömning medan den 

andra gruppen inte har det (Lundahl, 2014, s.53). Denna effektsiffra menar Bennett (2011) är 

opålitlig, både vad gäller vilken empirisk grund och forskningsmetoder som används för att nå 

resultatet men även överförbarheten mellan elevgrupper ifrågasätts. Andra forskningsresultat 

framhållas vara föråldrade, metodiskt felaktiga, berör andra åldrar än grundskolan eller så 

visar de helt enkelt lägre effektresultat. Dessutom måste implementeringen av formativ 

bedömning anpassas till varje elevgrupp och förstås som en helhet bestående av flera olika 

betydelsebärande enheter (Bennett, 2011, s. 20). Begreppet är fortfarande, både teoretiskt och 

i praktiken, ett pågående utvecklingsarbete vilket innebär att forskare behöver vara 

uppmärksamma i sina anspråk av resultat och förväntningar i effekter (Bennett, 2011, s.21).   

3.2.3 Problem med forskningens överförbarhet  
Ett problem som uppstår är att det är få studier som utgår ifrån grundskolan men att 

forskningsresultaten direkt överförs från vuxna studenter till elever i grundskolan. Att arbeta 

med t.ex. kamratbedömning och självbedömning kan vara gynnsamt för vuxna elever medan 

                                                        
2 Sekundärkälla då primärkällan inte går att finna via bibliotek eller digitalt.  
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det kan bli hämnande för elever i grundskoleålder (Vetenskapsrådet, 2015, s. 28-29). Detta 

ifrågasätts av Black och Wiliam (2013) som menar att forskning visar på fördelar med själv- 

och kamratbedömning från åldern 5 och uppåt (s. 85). 

 

Ytterligare en svårighet är att metastudier om formativ bedömning visar på positiva effekter 

av fenomenet i sin helhet, men formativ bedömning är ett paraplybegrepp som innefattar en 

mängd olika metoder och verktyg (Vetenskapsrådet, 2015, s. 28-29). Vad som ger positiva 

utslag specifikt har forskning ännu inte säkerställt. Trots bristen på studier utförda i en svensk 

kontext är Skolverket en stark förespråkare av formativ bedömning. 

 

Både Black och Wiliam (1998) och Lundahl (2014) nämner att höga förväntningar påverkar 

elevernas resultat på ett positivt sätt, och antyder att det är en del av formativ bedömning. 

Detta kan bli problematiskt då vi inkluderar lärare -elev relation som en variabel i formativ 

bedömning och som en framgångsfaktor men egentligen är det inte en del av det formativa 

arbetet. (s. 85; 54). 

 

3.2.4 Läraren och formativ bedömning 
Det ökade intresset för formativ bedömning som skett under senare tid kan även ses som en 

reaktion från lärarprofessionen på den styrning som sker i skolverksamheten. En tolkning är 

att lärarkåren försöker återerövra mark och på nytt etablera sig som en kunskapsbedömande 

profession, genom att utveckla en arbetsmetod som arbetar inifrån (Lundahl & Tveit, 2014, s. 

299).             

 

Ett dilemma som kan uppstå när pedagoger både ska bedöma summativt och formativt är att 

de känner sig som både elevernas ”coach” och deras ”domare”. Ett sätt att hantera detta är att 

vara tydlig med i vilket syfte bedömningen sker (Skolverket, 2011, s. 17; Black & Wiliam, 

2013, s.84). 

Förespråkare av metoden menar att förändringen i bedömningsmetoder beror på ett skifte i 

synen på kunskap. Det etablerade systemet fungerade då skolan ansågs vara en passage i livet, 

ett medel för att nå ett mål medan det nya synsättet fokuserar på det livslånga lärandet, där 

kunskap är ett mål i sig. Det nya perspektivet på kunskap, som något ständigt utvecklande, 

ställer högre krav på lärandeprocesser. Skolans och lärarens uppdrag är inte längre 
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kunskapsöverföring från generation till generation utan snarare att bilda elever för ett livslångt 

lärande (Lundahl, 2014, s. 45-48).  

3.2.5 Implementering av reformer i Svenska skolan 
Begreppet implementeringsgap syftar till det avstånd som finns mellan det som egentligen 

sker i skolan och det vi faktiskt vet genom forskning (Riksdagen, 2013, s.10). Enligt 

skollagen framgår det att “undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Skollagen 2010:800, 2014, kap.1, § 5). Trots lagstiftningen upplevs en svårighet 

bland pedagoger att ta del av och implementera nya forskningsrön i deras vardag. Metoder 

med starkt forskningsstöd implementeras inte alltid medan andra metoder snabbt kan få 

genomslag trots avsaknad av stöd i forskning (Riksdagen, 2013, s. 25). Skollagens 

formulering syftar till att ämnesinnehållet som undervisas ska ha vetenskapligt korrekt, men 

även att de metoder och lärstilar som används ska vara vetenskapliga och beprövade. 

I en rapport av utbildningsutskottet (Riksdagen, 2013) tydliggörs det att implementering är en 

process snarare än en händelse. Processen kan se olika ut och ta olika lång tid men bör 

betraktas som cyklisk och överlappande. Med detta menar de att verksamheten hela tiden 

behöver utvecklas i takt med nya forskningsrön samt att implementeringsstegen inte kan 

åtskiljas utan är ofta överlappande. De implementeringsmoment som identifieras är;     

●       identifiera behov och möjliga nya arbetsätt 

●       välj metod och förankra beslutet 

●       utbilda och implementera 

●       följ upp, utvärdera och anpassa 

●       håll fast vid det nya i den ordinarie verksamheten (s.24) 

Av dessa implementeringsdelar ställs den första i centrum, då ny kunskap måste möta ett 

befintligt behov för att kännas relevant. Vidare måste den valda metoden upplevas som bättre 

än tidigare rutiner. Svårigheterna kring implementering lyfts och en slutsats är att framgång 

inte kan nås med endast ändamålsenlig utbildning utan pedagoger behöver få träna och 

utveckla en säkerhet kring utövandet i sitt eget klassrum.    
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Med utgångspunkt i att människor inte är passiva mottagare av kunskap utan aktiva 

kunskapare, ser vi att kunskapsimplementering inte kan förenklas. Hur ny kunskap mottas 

beror främst på subjektiva uppfattningar hos användarna och hur relevant de uppfattar den nya 

kunskapen. Utöver detta bör det skapas en samsyn mellan användare och beslutfattare. 

Dessutom rekommenderas bland annat även att nya metoder testas i mindre skala, en adekvat 

utbildning som inkluderar träning för de som ska utöva den nya metoden, tydlig 

ansvarsfördelning, samt kollegialt samarbete med ”coacher” (Riksdagen, 2013, s.56-59). 

Svårigheterna i att realisera teori och forskning i praktiken kan bero på olika faktorer. 

Skolverket lyfter fram att forskning vanligtvis inte syftar till att studera kunskaper om lärarens 

vardagliga klassrumsarbete utan snarare kunskap om undervisning och lärande. De 

undervisningsproblem som forskning försöker angripa är inte alltid de samma som läraren 

behöver svar på. Ytterligare en orsak kan vara lärarens oförmåga att tillgodose sig med 

publicerade artiklar, både vad gäller det formella språket, tillgängligheten och 

tidsbegränsningar (Skolverket, 2015-06-08).  

Samtidigt visar en enkätundersökning från Riksdagens utbildningsutskott att 90 % av lärarna 

uppger att de tar del av ny forskning på olika sätt; de deltar i möten (seminarier, utbildningar, 

konferenser), läser information som skickas ut eller söker information på egen hand. Främst 

handlar det om information från Skolverket eller kollegor. Vidare visar undersökningen att 80 

% av lärarna säger att de använder sig av den nya kunskapen i sitt arbete och det är främst nya 

kunskaper om tekniker och metoder som används. Däremot menar nio av tio lärare att de inte 

får tillräckligt med tid för att implementera ny kunskap i sitt arbete som också är den faktor 

som lärare, åtta av tio, skattar som viktigast i införandet av ny kunskap. Andra faktorer som 

anses betydelsefulla är egen motivation, tydligt syfte och stöd från ledning för en lyckad 

implementering (Riksdagen, 2013, s.65- 68, 72-74).  

3.2.6 Forskning som behandlar implementering av formativ bedömning i 
skolan 
En rapport från OECD hävdar att det är betydligt svårare att forska om hur lärare applicerar 

och tillgodogör sig forskning om formativ bedömning än att forska om effekterna av 

exempelvis en ny läroplan eller minskade elevgrupper (OECD, 2005, s. 237). Den omfattande 

sammanställning som Black och Wiliam (1998) gjort pekar på hur pedagoger misslyckas att 

anamma de metoder som forskning presenterar. Arbetet med formativ bedömning tycktes inte 

fått ett ordentligt fotfäste i pedagogernas arbetsätt. Detta syns bl.a. i återkopplingen som 
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eleverna får, som oftast inte är tillräckligt fokuserad på att stärka lärandet utan snarare fyller 

en social funktion (OECD, 2005, s. 224).  

Flera studier visar att förståelsen för begreppet formativ bedömning blir instrumentell dvs. att 

metoder och arbetsätt, verktyg, implementeras i klassrummen på ett ateoretiskt sätt och 

”pseudo- formativa” praktiker växer fram. Med pseudo- formativa praktiker menas att läraren 

tar till sig begreppet men fyller det med ett annat innehåll än det som ursprungligen var tänkt. 

Det finns en obalans mellan den utbredda acceptansen och användningen av formativ 

bedömning i svenska klassrum och den föga mängd aktuell forskning som finns i svensk 

kontext. (Vetenskapsrådet, 2015, s. 28-29).  

Bennett menar att för en meningsfull forskning och implementering av formativ bedömning 

ska kunna ske behövs först en tydlig definition av begreppet, vilka artefakter det inkluderar 

samt vilka metoder. Implementeringen av formativ bedömning ser olika ut vilket gör att 

resultatet varierar oerhört mycket beroende på vilka praktiker man knyter till begreppet 

(Bennett, 2011, s.19-20).  

Vidare fäster Bennett uppmärksamheten på den tid implementeringen krävs. Vanliga lärare 

besitter inte den kunskap som krävs för att arbeta formativt och behöver stöd och avsatt tid för 

arbetet. Utöver tidsaspekten behövs även stöd i form av material som fungerar formativt för 

att lära och visa pedagoger (Bennett, 2011, s.19-20). 

Studierna i forskningsöversikten ger en bild av ett forskningsfält som är i ett initialt skede, där 

begreppets bredd gör det svårt att dra konkreta slutsatser om olika effekter på lärandet. Även 

om det inte står direkt utskrivet tolkar vi forskningen som att den utgår i från ett 

sociokulturellt perspektiv, så som den beskrivs i Lärande i praktiken (Säljö, 2010), där lärare, 

elever, klasskamrater samt olika artefakter samverkar i en lärandeprocess.  
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3. 3 Slutsatser av forskningsöversikt 
Eftersom största delen av forskningsöversikten behandlar metastudier är det svårt att dra 

lärdomar från dess metodval och val av forskningsfrågor. Uppsatsen har därför självständigt 

valt en metod som möjliggör ett försök till att klargöra uppsatsens forskningsproblem som 

presenteras i nästa stycke. 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera vilka förståelser av formativ bedömning som kan växa 

fram under en implementeringsprocess. Detta kan ge kunskap, inte bara specifikt om formativ 

bedömning, utan även implementeringsprocesser i en svensk kontext generellt, då uppsatsen 

studerar sambandet mellan förståelsen och kringliggande faktorer. Vad lärare har för 

förståelse av formativ bedömning kan tydliggöras med hjälp av vilken forskning de tagit del 

av, deras personliga inställning och vilka praktiker de knyter till sin förståelse. Detta 

övergripande syfte mynnar ut i tre frågeställningar.   

4.1 Frågeställningar:  
 

● Hur förstår lärare begreppet formativ bedömning? 

● Vilka praktiker knyter de till sin förståelse? 

● Vilka samband kan vi se mellan lärarens förståelse av formativ bedömning, inställning 

till formativ bedömning samt implementeringsprocessens utformande?  

 

5. Metod 
Nedanstående avsnitt behandlar tre övergripande områden; metod och överväganden för 

inhämtning av material, analysmetod med samtliga faser, samt studiens validitet och 

reliabilitet.  
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5.1 Metod för inhämtning av material 
 

Studiens metodiska val för inhämtningen av material kommer utgå ifrån en 

respondentundersökning, vilket innebär att de personer som intervjuas och deras egna tankar 

är objekten för studien. Detta i motsats till en informantundersökning som utgår ifrån att 

personen som studeras är en ”sanningssägare” och personen används som källa till t.ex. att 

beskriva ett händelseförlopp. I den valda metoden handlar det om att finna mönster i svaren 

och förklaringar till varför respondenters svar eventuellt skiljer sig åt. Det har därför ett värde 

att fråga flera personer samma frågor.  

Samtalsintervjuundersökning är en vidare specificering av metodvalet för denna studie, vilket 

innebär att ett samtal sker mellan forskaren och respondenten.  

Samtalsundersökningen som metod möjliggör studiens syfte att kartlägga pedagogers 

förståelser om begreppet formativ bedömning samt att lägga fokus på de tankar som ges 

uttryck för. Metodvalet fångar upp oväntade svar och kan följa upp dessa och syftar till att 

möjliggöra en förståelse för hur de deltagande pedagogerna beskriver och upplever fenomenet 

formativ bedömning. (Esaiasson, 2007, s.227-228, 251-253).           

5.1.1 Urval 
I valet av respondenter bör tre huvudsakliga punkter reflekteras över; vem är det vi intervjuar, 

hur många och kan de anses vara subjektiva experter. Detta för att kunna hålla en 

vetenskaplig distans som möjliggör mer detaljerade frågor och ingående och ärliga svar 

(Esaiasson, 2007, s.259). Denna studie inkluderar 9 intervjuer med pedagoger verksamma i 

åk.4 -6. De arbetar i två olika kommuner, Sigtuna och Uppsala, och i totalt fyra olika skolor. 

Sigtuna kommun driver implementeringen av formativ bedömning i skolan genom projektet 

Sigtunaboxen som syftar till att öka kompetensen bland lärare (Sigtuna.se, 2015-06-05). 

Uppsala kommun har inte någon motsvarande satsning. Pedagogerna tog examen mellan år 

1974 och 2013 och det finns både mer centrala skolor och landsbygdsskolor representerade. 

Urvalet bör allstå fånga upp en variation av förståelser som Trost menar är centralt vid 

kvalitativa intervjustudier (Trost, 2010, s.137). 

De är ett litet antal och de är inte experter i formativ bedömning, förutom att de av skolverket 

rekommenderas (Skolverket, 2011, s.17) att dagligen arbeta med metoden. Vissa av de 

intervjuade är samtalsledare, vilket innebär att de driver utbildning och utvecklingen på sin 
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egen arbetsplats. Vi har använt vårt nätverk för att få kontakt med pedagoger som har varit 

villiga att ställa upp. Att vi har en personlig koppling till de intervjuade har vi försökt 

motverka genom att den andra studenten, som inte känner respondenten i fråga, har fått 

intervjua ensam eller ta den ledande rollen under intervjun.  

5.1.2 Forskningsetiska överväganden 
Det är enligt Forskningsrådet (2011) viktigt att överväga vad man som forskare kan lova de 

medverkande och hur man ska hantera insamlad data. Esaiasson (2007, s.257) menar att man 

bör vara extra vaksam på de forskningsetiska aspekterna inför en intervjustudie då dess form 

gränsar till vardagliga samtal. Därför utformades ett dokument som behandlade information 

kring studien och samtycke. Detta dokument informerade de medverkande om deras 

rättigheter och finns som bilaga till denna studie. Dokumentet utgick ifrån de fyra 

forskningsetiska huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet, som finns beskrivna i Vetenskapsrådets publikation Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002, s.7-14). 

Informationskravet innebär att de deltagande har rätt till att känna till studiens syfte samt 

villkoren för deras egen medverkande. Deltagare ska dessutom informeras om att deltagande 

är frivilligt samt att de kan avbryta studien när de vill. (Vetenskapsrådet, 2002, s.7) 

Samtyckeskravet innebär att de deltagande har rätt att välja “(…) om, hur länge och på vilka 

villkor de skall delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s.8). I praktiken innebär det att en deltagare har 

rätt att avbryta sitt medverkande i studien när som helst. För att säkerställa att samtycket är 

reellt bör inget beroendeförhållande råda mellan den intervjuande och den intervjuade. 

Konfidentialitetskravet föreskriver att alla, genom studien insamlade, personuppgifter ska ges 

största möjliga konfidentialitet samt att uppgifterna ska förvaras på ett sätt som säkerställer att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Anonymisering och avidentifiering betyder att kopplingen 

mellan insamlad data och deltagare i studien har eliminerats på ett sådant sätt att den inte går 

att återupprätta, eller att personuppgifter aldrig samlats in.  

Nyttjandekravet innebär att studiens data endast får användas i forskningsändamål. Det 

betyder mer konkret att studiens material inte får användas till icke-vetenskaplig syften så 

som kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-14).  

I information - och samtyckesblanketten informerade vi de deltagande om vad syftet med 

studien är i enlighet med informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de 
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deltagande informerades kring sin rätt till samtycke. I dokumentet lämnade vi 

kontaktuppgifter som säkerställde deras möjlighet att kontakta oss om de av någon anledning 

skulle vilja strykas ur studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vi i studien inte 

har samlat in personuppgifter. Även nyttjandekravet möts och det framgår tydligt i 

informationsdokumentet att insamlad data ej kommer att användas till icke-vetenskapliga 

syften. 

5.1.3 Förförståelsens påverkan på resultatet 
 

Den rådata som studien bygger på är inspelade intervjuer av pedagoger som arbetar med 

formativ bedömning. Dessa inspelningar kommer att transkriberas för att sedan kunna 

analyseras. Redan i transkriberingsprocessen kommer en viss nivå av analys ske. I 

överföringen av det inspelade till det nerskrivna kan en omedveten tolkning av innehållet 

göras. Med detta menar vi att vissa pauser kan förstärkas eller försummas, vissa ord kan lyftas 

upp eller negligeras och andra liknande småtolkningar av innehållet kan ske. Detta är 

oundvikligt eftersom vår vetenskapsproduktion är avhängig våra egna erfarenheter och 

kunskaper.   

I tolkningen av innehållet kan vi se olika element som påverkar materialet. Dessa är texten, i 

vårt fall de transkriberade intervjuerna, kontexten i vilka dessa tar form, avsändaren, 

mottagaren samt uttolkaren. Denna studie sker i ett specifikt syfte, vilket kan påverka vad som 

sägs, hörs och tolkas. De intervjuade pedagogerna kan anpassa sitt sätt att uttrycka sig för att 

tillmötesgå en underliggande avsikt. En del av förförståelsen handlar om att vara kritisk 

uppmärksam när innehållsanalysen görs för att kunna undgå tolkningsmisstag och säkra 

studiens validitet (Bergström & Boréus 2005, s. 25, 35).    

Det är därför viktigt att reflektera över sin egen förförståelse och delaktighet som forskare och 

vara tydlig med det personliga ingången i arbetet (Lykke, 2009, s.19-22; Bergström & Boréus 

2005, s.26).   

Vi som skriver uppsatsen kan omedvetet ha vissa förutfattade meningar eller göra tolkningar 

av materialet. Vid tvetydigheter har vi valt att låta citat utgå ur materialet för att var säkra på 

att inte snedvrida resultatet. 
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5.1.4 Intervjufrågor och transkribering  
 

Med stöd från Esaiasson (2007, s. 264-265) har vi utformat intervjufrågorna som finns som 

bilaga till denna studie. Intervjuerna har utgått från dessa frågor men vid behov av förtydligan 

har ytterligare frågor ställts som syns i transkriberingen av intervjuerna. Inledningsvis ställdes 

ett antal bakgrundsfrågor och därefter följer mer öppna frågor om formativ bedömning. 

Under transkriptionen finns det enligt Trost (2010, s.149-150) många frågor att ta ställning 

till. I stycket nedan utreds vilka val uppsatsen gjort.  

Vid transkriptionen har den transkriberande översatt det talade språket till skriftspråk så nära 

den talade versionen som möjligt utan att hamna allt för långt ifrån skriftspråkliga normer. 

Upprepningar av ord och pauser har bara tigits med eller markerats om de under 

transkriptionen upplevts vara betydelsebärande. När det gäller röstläge har detta endast 

noterats om det kraftigt har avvikit ifrån den samtalston som varit rådande. 

Enligt Trost kan det anses oetiskt att använda sig av talspråk i citaten eftersom talspråket är 

skilt från skriftspråket och de intervjuade kan uppleva det pinsamt att se sitt talspråk i skrift 

(2010, s.157). 

5.2 Analysmetod 
Bergström & Boréus (2005) presenterar fem olika textanalytiska inriktningar, varav en är 

innehållsanalys. Metoden möjliggör kvalitativa jämförelser av vissa element som förekommer 

i texter och kan fokusera på två aspekter; innebördsaspekten och den interpersonella aspekten 

(s. 19-20). Den här studiens innehållsanalys kommer fokusera på innebörden i materialet. 

Mer specifikt har vi valt att utföra en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Induktiv 

innehållsanalys är speciellt lämplig när ett nytt kunskapsområde utforskas där det saknas 

tidigare studier (Elo & Kyngäs, 2008, s.108) vilket är fallet får vår uppsats. Valet av en 

kvalitativ analys framför en kvantitativ grundar sig på att insamlad data är i form av 

semistrukturerade intervjuer.  

Under genomförandet av den induktiva kvalitativa innehållsanalysen har arbetet följt den 

process som Elo & Kyngäs beskriver i The qualitative content analysis process. Efter figuren 

nedan kommer de olika stegen att beskrivas mer i detalj.  
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Figur 3. Analysprocessen så som den är beskriven av Elo & Kyngäs (2008, s.110). I modellen ovan 

har den induktiva processen lyfts ut från en mer komplex figur och av oss översatts till svenska. 

Modellen beskriver processen från förberedelsefas till rapportering av analysprocess och resultat. I 

texten som följer beskrivs de olika stegen mer i detalj. 

Under förberedelsefasen bestäms vilka analysenheter som ska hämtas ur texten. En 

analysenhet “är den textenhet som behandlas separat och där noteringar för förekomst av 

någon kodningsenhet görs” (Bergström & Boréus, 2005, s.51). Det vill säga text som vidare 

ska analyseras. Detta sker genom att forskaren på förhand bestämmer vilket ord eller tema 

som den transkriberade texten ska behandla för att gå vidare till nästa steg. Stöd för val av ord 

eller teman finns i studiens syftesbeskrivning (Elo & Kyngäs, 2008, s. 109).  

En analysenhet kan bestå av mer än en mening. En enhet bör vara lång nog att kunna förstås 

som en helhet och kort nog att den ska kunna hållas i minnet under analysen. Risken med för 

små enheter är att de kan upplevas som fragmentariska. Stora enheter riskerar å andra sidan 

att göra analysen svår att genomföra. De enheter som väljs ska vara representativa för det 

sammanhang de tas ur för att studien inte ska bli missvisande. Under förberedelsefasen och 

den första genomläsningen av materialet skapas även en första övergripande bild av materialet 

(Elo & Kyngäs, 2008, s.109). 
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Nästa fas i innehållsanalysen är organisationsfasen. Under organisationsfasens första steg 

genomförs en öppen kodning (Elo & Kyngäs, 2008, s.110). Öppen kodning innebär att 

materialet läses igenom med ett öppet sinne (Trost, 2010, s.155). Att ha ett öppet sinne 

beskrivs i den här kontexten som att vara öppen för andra tolkningar än de mest uppenbara. 

(Elo & Kyngäs, 2008, s.110; Trost, 2010, s.155) 

Under genomläsningen markeras betydelsebärande ord och utsagor och anteckningar och 

rubriker skrivs i texten. Under nästa genomläsning överförs dessa rubriker till marginalen. För 

att täcka in så många aspekter av materialet som möjligt är det viktigt att skriva ned många 

rubriker (Elo & Kyngäs, 2008, s.110).  

Under steg två i organisationsfasen förs rubrikerna över till ett kodningsdokument för att i 

steg tre gruppera rubrikerna. Grupperingen sker genom att rubriker ifrån marginalerna med ett 

relaterat innehåll förs samman under gemensamma mer övergripande, abstrakta, kategorier. 

(Elo & Kyngäs, 2008, s.110) Grupperingen sker för att skapa möjligheter att beskriva ett 

fenomen, för att skapa en förståelse för ett område samt för att kunna generera ny kunskap 

(Elo & Kyngäs, 2008, s.110). 

De nya överrubrikerna ges innehållsrelaterade namn. Följande figur (Elo & Kyngäs, 2008, 

s.111) ger en översikt över hur grupperingsstrukturen, kan se ut.  

 

Figur. 4. En modell över hur kodningen kan struktureras upp enligt Elo och Kyngäs (2008, s.111). 

Figuren ger ett exempel på abstraktionsnivåer i en studie om miljömässiga problem. Den inkluderas 

för att ge en tydlig översikt över uppsatsens induktiva abstraktionsprocess som börjar vid 

underrubriker för att sedan abstraheras till generiska kategorier och slutligen en huvudkategori. 
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I den sista fasen, rapportering av analysprocess och resultat betonas forskarens objektiva roll 

och dennes ansvar att var utförlig för att skapa tillförlitlighet i rapporten. Den första delen av 

analysen är deskriptiv och illustrativ. I presentationen av resultaten bör autentiska citat vävas 

in för att styrka den beskrivande texten. Det är viktigt att deltagare i studien inte ska kunna 

identifieras utifrån dessa citat (Elo & Kyngäs, 2008, s.112).  

Därefter söker vi efter samband, mönster och motsägelser och slutligen görs en analys av det 

beskrivande materialet, det som bearbetats hittills. Denna del är tolkande och här drar vi 

slutsatser genom att jämföra praktisk förståelse av formativ bedömning mot en teoretisk 

förståelse.   

5.3 Validitet och reliabilitet 
En studies nivå av validitet har stor betydelse då detta säger oss huruvida det som mäts är det 

som påstås mätas. Valet av en intervjustudie gjordes för att metoden är lämplig till det 

uppsatsen ämnade undersöka. Metodvalet stärker uppsatsens validitet då intervjuerna 

möjliggör en insikt i pedagogers förståelse av begreppet. Ytterligare åtgärder för att stärka 

studiens validitet är väl genomtänkta och välformulerade frågor som stämmer överrens med 

studiens syfte. Validitet handlar om att få det teoretiska att överensstämma med det praktiska 

som utförs, och att detta sker i frånvaro av systematiska fel.  

Valet av att utföra en intervjustudie med semistrukturerade frågor samt en induktiv 

innehållsanalys kan också påverka resultatet. En svaghet med intervjustudier är att 

respondenterna kan försköna verkligheten för att vara tillmötesgående eller för att framställa 

sig själv i god dager. Detta kan förhindras med en observationsstudie parallellt med en 

intervjustudie, för att på så sätt synliggöra vilka praktiker som faktiskt används. Detta har inte 

varit möjligt inom uppsatsens ramar. Respondenternas utsagor kan dessutom påverkas av vad 

de nyligen arbetat med eller läst och därför inte ge en fullständig bild. 

 

En annan begränsning med en innehållsanalytisk metod är att endast det uttalade blir 

analyserat.  Det som förblir outtalat kan inte fångas upp av ett kodningsschema och därför inte 

analyseras vilket kan skapa en missvisande bild av sanningen. Det outtalade kan vara osagt av 

två anledningar; det saknar relevans och representerar inte någons åsikt eller så är det en 

självklarhet och nämns därför inte. Problemet med en självklarhet som inte nämns är att det 
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kan vara avgörande för förståelse men helt exkluderas från analysen (Bergström & Boréus, 

2010 s. 78-79).  

 

Studien omfattar 9 respondenter eftersom bearbetning av mer material bedömdes bli 

svårhanterligt.  För att studien ska ge en så rättvisande bild som möjligt, trots det begränsade 

underlaget, är respondenterna utvalda från kommuner och skolor med olika förutsättningar. 

Respondenterna representerar även en bred variation i utbildningsbakgrund vilket nyanserar 

studiens resultat. Trots att studien tagit hänsyn till många aspekter när det gäller 

representation så representerar varje respondent endast sin egen förståelse och inställning till 

formativ bedömning. Det är på grund av studiens ringa omfattning svårt att generalisera 

resultaten till att gälla andra lärare på kommunal eller nationell nivå. 

 

Valet av en intervju med semistrukturerade frågor gjordes för att kunna fånga upp lärares 

förståelser utan att styra deras utsagor allt för mycket. Några områden har behandlats av 

respondenter utan att specifika frågor ställts kring just dem. Hade alla respondenter fått frågor 

kring dessa ämnen är det möjligt att bilden som vuxit fram hade blivit en annan vilket kan 

leda till ett något missvisande resultat. Ett exempel på det är att det i resultatet finns endast en 

respondent som talar om formativ bedömning ur ett holistiskt perspektiv. Andra respondenter 

tangerar vid perspektivet men inga tydliga uttalanden görs vilket kan bero på deras förståelse 

av formativ bedömning. Men det kan också bero på just att de inte fått direkta frågor om det. 

Det här en begränsning med valet av öppen kodning av en semistrukturerad intervju.  

 

Ytterligare en betydelsefull faktor är reliabiliteten, det vill säga frånvaron av slumpmässiga 

eller osystematiska fel (Esaiasson, 2007, s.57-65). Reliabilitetsaspekten i en innehållsanalytisk 

studie innebär att vara noggrann i alla led och eliminera fallgropar (Bergström & Boréus, 

2005, s. 37). Den öppna kodningen, grupperingarna och rubriksättningarna uppsatsen gjort 

är till viss del subjektiva i det att de påverkats av förförståelsen för ämnet. För att höja 

transparensen kring kodning och tolkning av data kommer uppsatsen detaljerat beskriva alla 

steg i processen. Detta möjliggör en kritisk granskning.  
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6. Resultat 
Vår analysprocess har börjat i detaljer för att sedan skapa grupperingar och abstraktioner. I 

presentationen av vårt resultat väljer vi istället att först presentera grupperingarnas rubriker 

för att därefter gå in på deras innehåll. Denna omvända ordning tror vi kan hjälpa läsaren att 

lättare följa med i texten.   

 

Resultatet presenteras i två delar. Den första delen visar resultatet av grupperingsfasen och 

abstraktionsfasen. Detta presenteras i form av en illustration och löpande text och är tänkt att 

ge läsaren en överblick av det komplexa samspel där den nyfunna kunskapen kan placeras. I 

del två av resultatet går uppsatsen in på djupet i innehållet under de rubriker som presenteras i 

del ett. Avslutningsvis finns en sammanfattning av resultatet till stöd för det efterföljande 

kapitlet diskussion.  

6.1 Resultat av gruppering och abstraktion 
Arbetet inleddes genom en öppen kodning av den delen av det transkriberade materialet som 

behandlade formativ bedömning. Detta ledde till 54 olika kodningsord/fraser. Dessa 

grupperades och därefter abstraherades dessa till fyra olika rubriker som presenteras i figur 5.  

 

Figur. 5 Resultat av uppsatsens abstraktionsprocess. Hela abstraktionskedjan finns ej representerad. 

Detta eftersom de fyra underrubrikerna stammar ur 54 kodningsord och ett flertal abstraktionsnivåer, 

och därmed skulle vara svåra att presentera i uppsatsens format. 
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Av denna initiala gruppering har vi valt att konstruera en ny bild. 

 
 

Figur 6. I den nya figuren placeras rubrikerna in i ett sambandsschema. Ur figuren framgår hur 

uppsatsen tolkar att de olika rubrikerna förhåller sig till samt interagerar med varandra. Sambanden, 

samt stjärnans innebörd presenteras nedan. 

 

Figur 6 kan ses som ett första resultat på den forskningsfråga som behandlar sambandet 

mellan lärares förståelser, deras inställning till formativ bedömning och hur 

implementeringsprocesserna har sett ut. I tillägg till att presentera lärarens förståelser och 

definitioner samt åsikter och inställning presenteras lärares praktiker. 

Undervisningspraktikerna konkretiserar och ger exempel på hur lärare förstår formativ 

bedömning samtidigt som de besvara en annan av forskningsfrågorna. Stjärnan som finns vid 

den övre pilen symboliserar att det i vissa fall sker ett urval av forskning samt 

implementeringsstrategier ifrån kommun - eller skolnivå. Dessa implementeringsansatser tas 

upp tillsammans med forskningen under rubriken forskning och implementering i resultatet. 

Hur olika implementeringsprocesser påverkar lärarens förståelse av begreppet kommer tas 

upp längre fram i resultatet.  

 

6.2 Djupgående resultat och analys 
För att bättre synliggöra lärares förståelse av formativ bedömning samt vilka praktiker de 

knyter till begreppet, redovisas inledningsvis vilken forskning lärarna tagit del av samt vilka 
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implementeringsstrategier kollegiet använt. Sedan presenteras studiens huvudresultat; lärarnas 

förståelse av formativ bedömning som även inkluderar deras inställning. Därefter presenteras 

de praktiker som lärarna kopplar till sin förståelse, för att ge ytterligare en aspekt av deras 

förståelse. I slutet av kapitlet görs en kort sammanfattning av resultatet.  

 

6.2.1 Forskning och implementering 
 

Forskning och litteratur 
I avseende till vilken forskning pedagoger har tagit del av visar resultatet att nästan alla är 

bekanta med begreppet formativ bedömning och har en förståelse som liknar den som Wiliam 

och Lundahl presenterar. En övervägande del av de intervjuade pratar om Bedömning för 

lärande (BFL) synonymt med formativ bedömning samt kopplar begreppet till de fem 

nyckelstrategierna. Vidare ser vi att en övervägande del av respondenterna nämner just 

Wiliam och Lundahl. En tredjedel av de intervjuade nämner även The black box som en källa 

och litteratur utgiven av Skolverket. Även om respondenterna känner till litteraturen upplever 

sig många av dem sig inte helt trygga på vad litteraturen säger. Tydlig forskningsförankring 

definieras i uppsatsen som att pedagogen refererar till litteratur eller studier med förtrogenhet. 

Detta kan ses i kontrast till att endast nämna titlar knutna till formativ bedömning.  

Implementeringsprocessen 
Det här avsnittet behandlar hur enskilda lärare, kollegor och kommuner översätter forskning 

till praktik. Det finns stora skillnader i vilka förutsättningar lärare ges att implementera 

formativ bedömning på ett fungerande sätt. Men ett tydligt resultat är att lärarna har en stark 

önskan om att bearbeta den nya kunskapen kollegialt, en önskan om en dela-kultur. 

 

Vi jobbar tillsammans med olika uppgifter, ser på olika inspirationsfilmer och jobbar 

med olika begrepp. Sen testar vi strategier och metoder i våra egna klassrum och 

återsamlas för att prata om vad vi har gjort och hur det har gått. Vi hjälper varandra 

med formativ bedömning. 

  
Många menar som ovan att arbetet med formativ bedömning ofta sker kollegialt i ett 

samarbete ibland inom skolan, och ibland inom kommunen. Organisationen kring fortbildning 

om formativ bedömning ser dock olika ut. Några av respondenterna får regelbunden 

utbildning via kommun medan andra format en frivillig bedömningsgrupp på sin skola. 



34 

 

Genom att lära av varandra upplevs den nya forskningen inte behöva bli så abstrakt. Lärarna 

verkar positivt inställda till att dela tips och idéer med varandra. De ser fördelar med 

arbetssättet som de menar både utvecklar deras praktiker och minskar den individuella 

arbetsbördan.  

  
Samtidigt påpekar en lärare att det är viktigt att inte bara redovisa de övningar eller strategier 

man har testat utan att en diskussion hela tiden förs kring vad som gör övningarna formativa.  

  

Det gäller att inte bara hamna i övningar utan vad ledde övningarna till, blev det 

något formativt, blev det någonting fördjupad kunskap som man kan se eller är det 

på sikt.  

  
Andra lärare menade samtidigt att kompetensutbytet och samarbetet på deras arbetsplats är 

begränsat, och att tidsbristen skapar en isolation mellan lärare och förhindrar ett utbyte av tips 

och idéer. För att ett kollegialt arbete ska fungera menar de att det behövs avsatt tid. De skolor 

som får mycket stöd och utbildning från kommunen uttrycker detta som något positivt, att alla 

gör samma sak. Samtidigt ser vi en önskan hos lärare på skolor som inte får samma 

kommunala stöd, att ett gemensamt initiativ tas kring frågan. 

  

I övrigt tycker inte jag att kommunen har gjort mycket för att driva på den här 

processen, utan det är bara ”gör” och det är på skolorna man får driva det själv. 

 

De lärare som har haft starkt stöd ifrån skolledning och kommun menar att implementeringen 

har skett i en lagom takt och att de har haft en möjlighet att hänga med. Lärare utan samma 

stöd anser att, trots sin positiva inställning till formativ bedömning, implementeringen skett 

väl hastigt. Det har inneburit svårigheter och tagit mycket tid och energi. Detta gäller speciellt 

för verksamma lärare med en äldre utbildning.  

 

En lärare uttrycker att kommunen förväntar sig av lärarna att de redan har förstått begreppet 

och implementerat arbetssättet. Detta upplevs som ett problem då hen anser att 

arbetskollegorna ännu inte är helt med på banan.  

 



35 

Man snackar inte på skolorna om det längre, nu ska man kunna det. Det tror jag är 

ett problem, dels har man missat dem som första åren inte förstod eller missade 

någonting. Det måste hållas vid liv. 

Precis som citatet ovan menar så finns det ett tydligt samband mellan hur innehållsrik en 

lärares förståelse av formativ bedömning är och hur implementeringsprocessen har sett ut. De 

lärare som upplever sig haft ett starkt stöd under implementeringen har en mer omfattande 

förståelse av formativ bedömning.  

6.2.2 Lärares förståelse av och inställning till formativ bedömning 
I figur 6 (sida 32) kan lärarens förståelser och definitioner och lärarens åsikter och 

inställningar ses som två skilda fenomen i växelverkan, i realiteten är de ofta sammanvävda. 

Därför kommer lärares inställningar att presenteras som en del av lärares förståelse under 

denna rubrik. De båda avsnitten är uppdelade i ett antal underrubriker som representerar olika 

tendenser som framträtt ur materialet vid bearbetning. Uppsatsen lägger ingen värdering i 

presentation av lärares olika förståelse av formativ bedömning utan ser förståelsen som en 

produkt av olika kringliggande faktorer där implementeringsprocessen är en av de viktigaste.   

 

Lärares förståelse definition av formativ bedömning 
 

Medvetandegöra elever om det egna lärandet  

 

Många lärares förståelse av formativ bedömning innefattar att synliggöra lärandet för eleven 

och på så sätt medvetandegöra eleven om det egna lärandet.  

 

Så det blir ju formativt, på så sätt att de är medvetna själva, att det inte är någon som 

talar om det där kan du, det där kan du inte. 

 

Tydliggörandet av lärandemålen sker på olika sätt, bland annat genom att öppet redovisa för 

eleven svaren till frågorna; Vad är målet? Var befinner sig eleven? Hur tar sig eleven till 

målet? De menar att eleven, genom att medvetandegöras om målen, blir mer delaktiga i sin 

lärprocess och inte bara styrs av läraren. Eller som en respondent uttryckte det; “Genom att 

stärka kommunikationen mellan lärare och elev skapas medvetna elever”. 
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Ett verktyg eller en integrerad del av undervisningen 

 

Formativ bedömning förstås av många lärare som ännu ett verktyg eller en metod för att 

undervisa som de kan lägga i sin didaktiska verktygslåda eller använda i vissa moment. Andra 

ser den formativa bedömningen som något som till olika hög grad genomsyrar hela 

undervisningsprocessen. Se figur 1 (sida 13) för en visualisering av detta.  

 

Jag tänker mig min undervisning som ett hjul och att man, att bedömningen bara är 

ett steg i liksom, eller spiralen av lärandet. Man börjar med att planera något, och 

redan då har man funderat att man ska bedöma. Och att man bedömer och använder 

bedömningen för att fortsätta lära. Det ger information om vad man kan och vad 

man inte kan. Ingenting tar slut där, utan formativ bedömning är hela tiden start på 

något annat. Det är som en utvärdering på vägen. Jag tänker att formativ bedömning 

ger ofta väldigt användbar information både till läraren, men också till eleven. 

 

 

Det helhetliga synsätt som presenteras ovan är det endast en respondent som uttrycker, även 

om många respondenter i sina utsagor visar prov på samma synsätt. Vidare menar några att 

delar av den formativa bedömningen sker i löpande i samtal med elever genom att ställa 

utvecklande frågor om arbetets kvalitet. Detta kommer i nästa stycke behandlas vidare. 

 

Bedömning som påverkar undervisningen och utfallet 

Att formativ bedömning innehåller element som påverkar den vidare lärandeprocessen och 

kunskapsutvecklingen är en grundläggande del i de flesta lärares förståelse. En del lärares 

förståelse stannar vid att deras undervisning förändras, medan andra även inkluderar att 

elevens egna självständiga lärandeprocess påverkas. I citatet nedan ges ett exempel på det 

första synsättet: 

 

Formativ bedömning är att jag hela tiden när jag undervisar ser var eleverna 

är. Så på något vis bedömer man så fort jag gör någonting, så bedömer jag ju 

hur det går fram och vad de kan om det här. Och så anpassar man 

undervisningen utifrån det.  

 

Skillnaden i förståelsen mellan citatet ovan och det som följer är att det ovan påverkar i första 

hand lärarens undervisning och det som följer behandlar elevens individuella utveckling; 
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Jag har (med formativ bedömning) lättare att gå in och få eleverna att 

vidareutveckla arbetet under arbetets gång. 

 

Resultatet visar även vid återkommande tillfällen förståelsen av formativ bedömning som 

något som ger läraren möjlighet att individualisera undervisningen och ta kontroll över 

undervisningens utfall.  

 

Bedömning av social karaktär 

Förståelsen av formativ bedömning kom i tillägg till det vi tidigare presenterat även att visa 

sig innehålla inslag av bedömning av social karaktär. I den här texten definierar vi bedömning 

av social karaktär som bedömning som inte ger innehållsrik feedback eller är uppgiftsspecifik 

utan som har som mål att uppmuntra eller bekräfta eleven. 

 

I allt från att man bara går förbi och klappar någon på axeln, och säger bra, skulle 

jag vilja säga. För man ser att det har lossnat, att någon har kommit en bit på 

pappret, det kan vara formativt för mig. 

 

De lärare som uttrycker sig som ovan har en förståelse av formativ bedömning där fokus 

ligger på elevens personliga kontakt med läraren, och hur man kan stödja lärandet genom att 

bekräfta eleven.  

Lärarens inställning till formativ bedömning  
  

Formativ bedömning som en självklarhet 

 

En del av lärarna tycker att det är en självklarhet, att undervisning inte kan bedrivas väl utan 

ett tankesätt präglat av formativ bedömning. Samtidigt uttrycker samma respondenter att 

formativ bedömning inte är någonting nytt, utan endast en ny benämning på ett arbetssätt som 

funnits länge. De har en kritisk inställning till formativ bedömning och menar att man som 

lärare inte kan engagera sig i allt nytt som kommer.  

  

Jag skulle säga att det är en självklarhet. Jag tycker att skolan är full av nyuppfunna 

benämningar på saker, som att man uppfann hjulet om och om igen. För mig är 

formativ bedömning något jag alltid hållit på med. Så har man givit det ett annat 

namn. 
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De respondenter som anser att arbetssättet alltid funnits använder ofta begreppet på ett sätt 

som inkluderar bedömning av social karaktär. De upplever även att arbetssättet teoretiserats 

och försvåras mer än nödvändigt, något som sammanstämmer med resultat av tidigare 

forskning om implementering av nya reformer (Bennet, 2011).  

6.2.3 Vilka praktiker lärare knyter till formativ bedömning 
 

Nedan redovisas kort de praktiker som respondenterna förknippar med formativ bedömning. 

Detta besvarar den andra forskningsfrågan och förtydligar ytterligare respondenternas 

förståelse av vad det formativa arbetet innebär.  

Synliggöra lärande 
 

Lärare menar att en viktig del av formativ bedömning handlar om att synliggöra lärandet, 

vilket kan göras på olika sätt. Något som flera nämnde var att låta elever jämföra texter. 

Genom att se tidigare prestationer, och jämföra med sig själv, synliggörs progression och den 

egna utvecklingen. Många lärare nämner elevledda utvecklingssamtal i samband med att 

synliggöra lärande, där elever får tänka på vad de kunnat göra annorlunda. Detta motsvarar en 

individuell formativ process, som visualiseras i figur 2 (sida 14).  

Tydliggöra mål 
  

Som vi tidigare nämnt är att tydliggöra mål för eleverna en del av respondenternas förståelse 

för formativ bedömning. Det handlar om att göra elever medvetna om sin egen skolsituation 

och ha förmågan att reflektera över sin egna inlärning. 

  

Detta kan i praktiken handla om att titta på kunskapskraven tillsammans i början av 

ett arbetsområde, att omformulera dessa och göra dem elevnära. 

 

Vissa respondenter kommunicerar de olika betygsnivåer som arbeten kan vara på, för att visa 

variation och öka elevernas förståelse kring kvalitet. 

  

Hur kan ett arbete se ut som ligger på A, C och E nivå. Och då kan jag visa ett arbete 

på E nivå, C nivå och A nivå. Dom får då uppfattning om var de själva kan ligga 
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någonstans. Hur man kan göra för att nå nästa mål? Hur kan jag göra för att komma 

till A eller B eller till C från E. 

  

Flera lärare menar att en aspekt av formativ bedömning är att medvetandegöra eleverna om 

varför de är i skolan och vad undervisningen syftar till. Det ger eleverna en så stor chans som 

möjligt att lyckas.   

  

Blir det luddigt från mig från början så har ju de inte en chans att veta vart de ska ta 

vägen. 

  

Feedback 
Återkopplingen som kopplas till formativ bedömning kan se olika ut och ha olika syften. 

Nedan har vi delat upp resultatet som rör återkoppling till läraren och återkopplingen som 

beträffar eleven.   

Feedback till läraren 
  

En övervägande majoritet av lärarna nämner att de använder någon form av ”exit ticket”. 

Alltså ett verktyg för att stämma av med eleverna om vad de har förstått för att sen kunna 

anpassa undervisningen utifrån elevernas nivå.  

  

Så bedömer jag ju hur det går fram och vad de kan om det här. Och så anpassar man 

undervisningen utifrån det. 

  

En form av återkoppling till läraren och dennes undervisning kan vara att eleverna själva får 

skapa ett prov eller test av något slag. På detta sätt kan läraren se vad eleven uppfattat som 

viktigt, vad de tagit med sig från arbetet och vad eleverna lärt sig av undervisning. 

  
Ytterligare en metod som lärare nämner är att de i grupp får samtala om vad som var svårt 

eller vad de inte förstod för att sen i helgrupp samtala kring detta. På så vis menar läraren att 

eleverna aktiveras som lärresurser till varandra samtidigt som oklarheter reds ut i helklass. 

Detta motsvarar det som i figur 2 har beskrivits som peer-to-peer processer.    
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De metoder som respondenterna kopplar till de olika aspekterna av formativ bedömning var 

många. Framträdande var bland annat olika former av exit tickets även om respondenterna 

menade att en variation var nödvändig.  

  

Jag tycker att man kan välja lite olika. Vissa är snabba, som mini whiteboards eller 

plickers eller trafikljus och de här gröna och röda korten. Man kan snabbt kolla att 

eleverna är med på banan. Sen det här med exit tickets, det tar ju längre tid. Att 

samla in och bedöma och anpassa lektionen nästa gång. Jag tycker man kan blanda. 

 

Feedback till eleven 
  

Arbetet med feedback till elever kan se olika ut i praktiken och används i varierande grad. 

Många lärare talar om kamratbedömning och vissa av dem även om självbedömning och 

framåtsyftande bedömning. Självbedömningen handlar om att synliggöra lärande. Även 

matriser är något som många tar upp som ett hjälpmedel för eleverna i bedömningsprocessen. 

  
Den framåtsyftande bedömningen är inte något som alla lyfter, det är inte något självklart 

bland samtliga intervjuade lärare. Vissa lärare menar att det är upp till eleven själv om 

återkopplingen ska leda till förändringar i den framtagna elevarbetet medan andra menar att 

det är centralt att återkopplingen leder till bearbetning så att arbetet och eleven kan utvecklas. 

Det två olika inställningarna till återkoppling visar på en variation i förståelsen bland 

respondenterna.   

      
Det viktiga med den typen av respons är ju att det finns något efter man har fått sin 

respons. Inte så att man går på nästa grej. Det ska finnas tid att arbeta med det här 

efter att man har gjort en avstämning av något slag. 

  

Det är som vi tidigare presenterat under inställningar även förekommande att ge feedback av 

social karaktär. Denna typ av återkoppling är omöjlig att vidare bearbeta för eleven eftersom 

den varken är framåtsyftande eller kunskapsutvecklande.  

 

När det kommer till kamratbedömning så menar många lärare att någon form av matris är 

absolut nödvändig. Den fungerar som ett hjälpmedel för eleverna att veta hur och vad man 

kan bedöma och återkoppla på, och på så sätt skapas innehållsrik och framåtsyftande 

feedback. 
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Det är som att jag ska gå och bedöma en amerikansk fotbollsmatch, men inte kan 

reglerna. Måste ju lära mig det först. 

  
Samtidigt menar vissa lärare att kamratbedömning endast är konstruktivt om man har ett 

fungerande klassrumsklimat, annars kan det få en motsatt effekt än vad man tänkt. Detta tas 

vidare upp under nästa rubrik. 

6.2.4 Kritik till implementering 
  

Vid intervjuerna uppmärksammades vi på den kritiska blick med vilken nästan samtliga lärare 

granskade nya arbetssätt. Respondenterna reflekterade granskande kring aspekter av metoder 

och implementering av formativ bedömning. 

  
Flera av pedagogerna lyfte att det var centralt med ett fungerande klassrumsklimat för att 

kunna införa vissa av de mest populära metoder som finns beskrivna i litteratur om formativ 

bedömning.  

  
I den andra klassen är det inte lika tryggt klimat, där kan de skriva taskiga gliringar 

eller att inte ha förstå att det här är ju faktiskt för deras egen skull som dom gör det. 

Dom är inte mogna nog. 

  

Flera respondenter har varit kritiska och funderat kring huruvida de vill testa nya metoder på 

sin elevgrupp även om de upplever att det finns adekvat empiri som påvisar ett ökat lärande. 

Det tar enligt dem ibland lång tid för eleverna att sätta sig in i nya arbetssätt och detta kan ta 

av den dyrbara undervisningstiden. Lärare menar att det är viktigt att känna sin egen grupp 

och veta vad som fungerar och inte fungerar och överväga när olika metoder är lämpliga. För 

att till exempel använda ”no hands upp” menar respondenterna att det krävs en 

fingertoppskänsla för att inte skada enskilda elevers lärandeprocesser.   

  

Det finns ingen metod som är svaret på den stora frågan. 

Ökad och/eller minskad arbetsbelastning 
 

Implementeringen av formativ bedömning i den egna undervisningen leder inledningsvis till 

ett merarbete. Lärare upplever att det tar tid att sätta sig in i det nya tankesättet och ”landa i 
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det” men att de efter det initiala merarbetet känner sig säkra på det nya arbetssättet. Det 

svåraste upplever respondenterna har varit att veta vad man ska släppa för att göra plats för 

det nya, vad som ska mätas summativt och när ska man låta bli.  

  

Jag tror man måste jobba väldigt länge och aktivt och målmedvetet med formativ 

bedömning. Min inställning är väl att jag tycker att det är solklart positivt att göra 

det men att det inte ju inte är så lätt alltid. 

  

Desto djupare förankring respondenterna har i formativ bedömning desto mer krävande 

upplever de arbetssättet eftersom de blir uppmärksammade på alla de didaktiska val som de 

gör.  

 

Jag tycker det är svårt att hitta sätt att bedöma formativt som inte är tidskrävande. Så 

metodmässigt så tycker jag inte alltid att det är så lätt. 

  

En del lärare uttrycker att deras arbetsbörda har minskat, speciellt rättning av olika 

elevarbeten. Detta upplevs som positivt. Samtidigt tar arbetet med planering och 

genomförande av undervisning längre tid. Lärare upplever att de formativa 

lärandeprocesserna ibland drar ut på tiden och blir därför stressade för om de ska hinna arbeta 

med alla kunskapskrav. En del lärare upplevde sig dessutom behöva producera stora delar av 

elevernas arbetsmaterial vilket ytterligare ökade arbetsbördan. En pedagog menar att 

problemet kan ligga i svårigheten att släppa andra saker vid implementeringen, och att 

metoden då blir ytterligare en arbetsbelastning istället för en avlastning. 

 

  
För att ta till sig något nytt, måste man släppa något annat. 

 

6.2.5 Metoder och läromedel 
- som respondenterna knyter till formativ bedömning  
 

 Vi har tidigare behandlat en del metoder i vårt resultat. Då har vi valt ut de som varit 

framträdande i intervjuerna och som särskilt tillskrivits formativa egenskaper. För att öka 

transparensen i vårt resultat presenteras här en lista över samtliga metoder och material som 
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nämnts. Här ingår arbetsätt, applikationer, hemsidor och läromedel som pedagoger nämner på 

olika sätt och förknippar med olika delar av det formativa arbetet:  

 

 
                   Tabell 2.           

6.3 Sammanfattning av resultat 
I det här kapitlet sammanfattas uppsatsens resultat. Det syftar till att ge en överskådlig bild av 

resultatet som underlättar studiens avslutande del; diskussionen. Resultaten presenteras kort 

under respektive forskningsfråga.  

 

• Hur förstår lärare begreppet formativ bedömning? 

Respondenternas förståelse av begreppet formativ bedömning innehåller tankar om att 

medvetandegöra elever samt att bedömningen ska påverka undervisningen och utfallet. 

Begreppet ses av en del av respondenterna som en integrerad del av undervisningen och av 

andra som ett inslag. Bedömning av social karaktär inkluderas även i begreppet av ett flertal 

lärare. De flesta grundar sin förståelse i litteratur eller föreläsningar av Wiliam och Lundahl 

men respondenternas egenupplevda förtrogenhet varierar.  

• Vilka praktiker knyter de till sin förståelse? 

De praktiker som respondenterna knyter till sin förståelse är praktiker som synliggör lärandet, 

tydliggör mål och ger återkoppling till både till lärare och elever. Även om dessa teman 

återkommer i de flesta intervjuerna så visar den djupgående analysen att skillnaden i 

respondenternas åsikter av vad dessa praktiker innefattar är stor. 
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• Vilka samband kan vi se mellan lärarens förståelse av formativ bedömning, 

inställning till formativ bedömning samt implementeringsprocessens 

utformande? 

Respondenternas förståelse av formativ bedömning beror till stor del på 

implementeringsprocessens utformning. Det finns ett starkt samband mellan 

respondenternas förståelse för begreppet och den tid som lärare individuellt och/eller i 

kollegiet har ägnat till att integrera formativ bedömning i sin egen undervisning. Därför 

kan responderarnas förståelse delvis ses som en konsekvens av hur 

implementeringsprocessen har sett ut, både på kommun-, skol-, och individnivå. Även 

respondenternas inställning till formativ bedömning är till stor del avhängt 

implementeringsprocessen. De lärare som fått stöd under processen är mer positivt 

inställda till formativ bedömning än de som saknat detta. De respondenter som saknat stöd 

uttryckte en önskan om ett sådant. Kollegialt stöd ansågs speciellt avgörande och önskvärt 

både i gruppen som saknat stöd och i gruppen som haft stöd.      

7. Diskussion och slutsatser 
Här görs en tolkning av resultaten därefter diskuteras resultatens konsekvenser och 

implikationer. De praktiker som lärare knyter till begreppet är intressanta i det att de ger en 

tydligare bild av respondenternas förståelse, men i diskussionen kommer uppsatsen utgå ifrån 

resultatet av respondenternas förståelse eftersom det är det uppsatsen huvudsakligen syftar 

undersöka. 

 

Därefter följer förslag till vidare undersökningar. Slutligen följer författarnas avslutande 

kommentarer.  

Tolkning av resultatet, konsekvenser och 
implikationer  

 

Respondenternas förståelse av formativ bedömning är varierad, det avspeglar sig även i de 

spridda uppfattningarna kring de praktiker som knyts till begreppet. Studiens huvudresultat är 

alltså att förståelsen av begreppet formativ bedömning samvarierar både i djup och bredd med 
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implementeringsprocessen. Detta får i praktiken olika konsekvenser både för elev och 

lärarkollegiet. För eleven kan de olika förståelserna av formativ bedömning leda till en 

minskad likvärdighet, inom och mellan skolor, om den omdiskuterade effekt på lärandet som 

presenteras i forskningsbakgrunden stämmer. Detta kan naturligtvis diskuteras då även de 

pseudo- formativa praktikerna så som bedömning av social karaktär, möjligen kan ha andra 

positiva effekter. 

 

För kollegiet kan en bred variation i förståelsen av begreppet och inställningen till det samma, 

leda till svårigheter för kollegialt samarbete samt att arbetsbördan ökar för lärare som vill 

reformera undervisningen.  

 

 En implikation av att respondenternas förståelse samvarierar med implementeringsprocessens 

utformning bör rimligtvis vara att lärare inte nödvändigtvis behöver tillgång till mer 

föreläsningar och litteratur men snarare avsatt tid till att integrera den nya kunskapen i sin 

undervisningspraktik. Det vill säga att lärare behöver kollegialt stöd i att förstå och tolka det 

som händer i klassrummet, det rum som beskrivits som the black box. Resultatet visar att 

implementering upplevs ske effektivt då kollegiet regelbundet ges möjlighet att reflektera och 

vidareutveckla sina praktiker. Ett starkt kollegialt samarbete visade även OECD–rapporten 

vara önskvärt bland lärare. 

 

Om det i vidare studier visar sig finnas starka samband mellan en viss typ av 

implementeringsprocess och hur väl ny forskning förstås och integreras, bör detta rimligtvis 

leda till att nationella riktlinjer tas fram. Dessa skulle ha som syfte att underlätta övergången 

från teori till praktik och låta lärarna fokusera på innehållet i reformer istället för processens 

utformande. Nationella riktlinjer skulle kunna leda till ökad likvärdighet då alla skolor skulle 

kunna ta del av framgångsrika implementeringsmodeller.  

Fortsatta studier 
 

Vår studie visar att det kan finnas ett samband mellan implementeringsprocessen och lärares 

förståelser av formativ bedömning. Ytterligare och mer omfattande studier krävs för att stärka 

eller avfärda dessa resultat. I en sådan studie vore det intressant att inkludera fler aktörer och 

nivåer inom implementeringsprocessen i analysen, så som huvudmän, rektorer och andra 
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berörda parter. Vidare studier bör, för resultatens generaliserbarhet, grunda sig på ett större 

antal observationsobjekt. Endast då kan korrelationen mellan lärares förståelser och 

implementeringsprocesser säkerställas. Det är naturligtvis av intresse att studera, inte bara, om 

en korrelation finns utan hur en sådan korrelation i så fall ser ut och vilka delar av en 

implementeringsprocess som är av särskild betydelse för utfallet.    

 

Vidare vore det intressant att utföra studier med observation som metod eller kompletterande 

metod. En sådan studie skulle med större säkerhet kunna undersöka vilka praktiker som 

pedagoger faktiskt använder i sin undervisning.  

 

Avslutande kommentarer 
 

Det ökade intresse för formativ bedömning har aktualiserat behovet av forskning kring 

begreppet i en svensk kontext. 

Studien har visat på ett möjligt samband mellan implementeringsprocessen och lärares 

förståelser men ytterligare studier behövs för att undersöka detta samband i detalj. Om en viss 

typ av implementering visar sig vara fördelaktig bör nationella riktlinjer göras tillgängliga för 

huvudmän och rektorer. För att säkerställa en effektiv implementering vid införandet av ny 

kunskap krävs genomtänkta beslut kring modeller för införande.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 
 

 

Information kring studien samt samtycke 

 

● Ditt deltagande i denna intervjustudie är frivilligt.  
 

● Du har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor du vill delta i 
studien.  
 

● Du kan avbryta din medverkan när du vill under intervjun eller under den period när vi 
bearbetar det insamlade materialet. 
 

● Både ditt och skolans namn kommer att anonymiseras som Person X eller Skola X. Era 
uppgifter kommer att hanteras på ett sådant sätt att ni inte kommer att kunna identifieras av 
utomstående. 
 

● Vi kommer inte att använda den information vi samlar in till annat än den uppsats vi skriver 
nu och materialet kommer inte att vara tillgängligt för icke-vetenskapliga syften. 
 

● Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Därefter kommer ljudfilerna att 
raderas. 
 

● Ur den insamlade data kommer olika idéer, metoder och förståelser av formativ bedömning 
att studeras och analyseras. 
 

 

 

 

Om du vill avbryta din medverkan eller har andra frågor kring studien är du välkommen att 
kontakta oss på e-mail: anjanoopur@gmail.com 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

Med stöd från Esaiasson (2012, s. 264-265) har vi utformat dessa frågor för intervjun: 
 

1. Vad har du för typ av tjänst idag? 
 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 

3. När utbildade du dig, i vilken läroplan? 
 

4. Har du någon vidareutbildning när det gäller formativ bedömning? (hur omfattande? 
Litteratur osv) 
 

------  
 

5. Vad är formativ bedömning för dig? 
 

6. Vad är din inställning till formativ bedömning? 
 

7. Hur kan arbete med formativ bedömning se ut i ditt klassrum? Ge exempel: 
“Ex. 1” 

(hur fungerar det?) 
(vilka för och nackdelar kan du se med metoden?) 

(på vilket sätt är det formativt) 
 

8. Hur organiserar du/ni arbetet med formativ bedömning? (hur fungerar det?) Hur 
organiseras/funkar arbetet på verksamhetsnivå? (tid/resurser) 
 

9. Vilka metoder är vanligt förekommande på arbetsplatsen?  
 
 

 

 

 


