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Abstract 

Formativ bedömning är en bedömningsform inom skolväsendet som fokuserar på 

elevens utveckling genom att bland annat synliggöra och tydliggöra mål och 

kunskapskrav för eleverna. Forskning har visat positiva effekter av användandet av 

formativ bedömning i form av bland annat minskad frånvaro, ökad motivation och 

medvetenhet bland eleverna samt stärkt ledarskap hos lärarna. Denna studie ämnar 

undersöka om och hur lärare tillämpar formativ bedömning i ämnet svenska i 

årskurserna 1-3, samt vad som påverkar deras användande av bedömningsformen. 

Studien baseras på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer av åtta 

lärare. Resultaten visar att samtliga intervjuade lärare använder sig av formativ 

bedömning, men hur bedömningsformen praktiseras skiljer sig mellan dem. Samtliga 

vill dessutom använda det mer i sin undervisning, men tidsbrist är en gemensam 

förklaring till att det inte görs. 
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1 Inledning 

I min tidigare studie, inriktad på formativ bedömning i matematik, framkom det att en 

formativ bedömningsform i ämnet matematik inte används i stor utsträckning hos de 

lärare som deltog i studien (Justegård & Törnqvist, 2015), trots att nästan all tidigare 

forskning visar att formativ bedömning ger ett ökat lärande hos eleverna samt gynnar 

alla elever. Den formativa bedömningen skapar dessutom en medvetenhet hos eleverna 

vilket bidrar till en ökad motivation hos de flesta elever (Black & Wiliams, 1998; Hattie 

& Timperley, 2007; Clark, 2008). Resultatet av min tidigare studie väckte min 

nyfikenhet kring den formativa bedömningen ytterligare, vilket ledde till att jag har valt 

att skriva ett nytt arbete i detta ämne. Används den formativa bedömningen lika lite i 

ämnet svenska, trots de fördelaktiga resultaten från tidigare forskning?  

 Formativ bedömning innebär bedömning för lärande, där bedömningen syftar till 

att utveckla eleven. Till skillnad från en summativ bedömningsform där fokus ligger på 

att summera vad eleven kan i dagsläget utgår den formativa bedömningen från denna 

summering och fokuserar på att ta eleven vidare samt syftar till att synliggöra och 

tydliggöra de mål och kunskapskrav som eleven strävar mot (Jönsson, 2012; Heyer & 

Hull, 2014).  

 I Haninge kommun genomfördes en undersökning där de implementerade den 

formativa bedömningen på en av skolorna i kommunen. Hartell & Ahlkvist (2014) 

beskriver ett ökat engagemang och lärande hos eleverna på denna skola, samt ett 

förstärkt ledarskap hos lärarna och en minskad frånvaro i allmänhet på skolan, som en 

följd av den formativa bedömningens tillämpning. Den formativa bedömningen 

medförde med andra ord ett positivt resultat på undervisningen och förbättrade flera 

aspekter på skolan (2014).  

 I min framtida roll som lärare vill jag arbeta för att ge den formativa bedömningen 

en aktiv roll i all undervisning i samtliga ämnen. Detta då den formativa bedömningen 

har visat sig gynna såväl elevernas prestationer som lärares undervisning och ledarskap. 

Att genomföra en studie där jag undersöker huruvida den formativa bedömningen 

används i ämnet svenska eller inte, samt hur den i så fall används, ser jag därför som 

nödvändigt och lärorikt.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på om och hur lärare anser att de använder 

formativ bedömning vid elevernas läsinlärning i ämnet svenska i årskurserna 1-3, samt 

vad det är som påverkar huruvida lärare väljer att använda respektive inte använda ett 

formativt bedömningssätt i sin svenskundervisning. 

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

• Hur definierar mitt urval av lärare begreppet formativ bedömning?  

• I vilken mån och på vilket sätt använder sig lärarna enligt egen utsago av 

formativ bedömning vid läsinlärningen i ämnet svenska? 

• På vilket sätt tydliggör lärarna enligt egen utsago lärandemålen för eleverna i 

ämnet svenska i grundskolans lägre åldrar? 
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter att redogöras 

för. Den tidigare forskningen behandlar den formativa bedömningen som helhet samt 

olika former av formativ bedömning. Den formativa bedömningen kopplat till läsning 

kommer även att tas upp.  

2.1 Formativ bedömning som helhet 

Black och Wiliam (1998) har genomfört en litteraturstudie där de under nio års arbete 

har undersökt om formativ bedömning verkligen medför ett ökat kunskapsresultat i 

skolan eller inte. De påbörjade studien då de ansåg att klassrummet ofta sågs som en 

svart låda, som påverkades och fylldes med förväntningar och krav från utsidan av 

bland annat elever, lärare, föräldrar, förvaltningar och myndigheter. Lådan skulle sedan 

producera höga testresultat, kunniga och kompetenta elever, nöjda lärare, och så vidare. 

Det som hände inuti lådan låg sedan på lärarens ansvar, ofta utan hjälp från utsidan. 

Som resultat på den genomförda litteraturstudien kom Black och Wiliam fram till att 

formativ bedömning krävs för att lärarna ska lyckas med detta (1998). 

Att lärare bedömer sina elever summativt med hjälp av olika poängsystem 

och/eller betyg är vanligt förekommande i skolan. Detta medför således att den 

summativa bedömningsformen dominerar klassrumsundervisningen då många tror att 

täta, intensiva test ska förbättra elevernas resultat. Clark (2008) framför i sin studie, där 

han dels analyserat litteratur och dels arbetat för att tillämpa formativ bedömning på 

olika skolor, att summativ bedömning orsakar negativa effekter på eleverna. I en 

jämförelse mellan två lärare, där den ena använde en summativ bedömningsform och 

den andra använde formativ bedömning i sin undervisning, framkom det att eleverna till 

den första läraren fick lägre självförtroende än de andra eleverna samt mindre 

motivation till att lära (2008). 

Att bedöma eleverna summativt medför ett förlorat lärtillfälle, då ett poängsystem 

och/eller betyg inte talar om för eleverna vad de behöver öva mer på. Det är således 

fördelaktigt att i stället kommentera elevernas arbeten, skriftligt eller muntligt, och 

synliggöra de fel som uppstått i syfte att hjälpa eleverna framåt. Att använda både 

poängsystem/betyg och kommentarer samtidigt är dock inte att föredra då det har visat 

sig att elever ignorerar kommenterarna och endast fokuserar på betyget om båda 

alternativen ges (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004).  
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Black och Wiliam (1998) menar inte att formativ bedömning kan ses som ett 

magiskt verktyg som förbättrar undervisningen av sig själv. De framför dock att många 

studier har bevisat att ett stimulerande arbete med formativ bedömning medför ett ökat 

lärande hos eleverna, oavsett vilken ålder eleverna har samt vilket land de kommer från. 

Elever som befinner sig i svårigheter visar sig dock gynnas mest av den formativa 

bedömningen, då den formativa bedömningen ger dessa elever tydligare insikt i vart de 

befinner sig i förhållande till målen samt vägledning i hur de ska ta sig vidare (1998).  

En stor del av formativ bedömning är återkoppling. Hattie & Timperley (2007) 

framför i sin begreppsanalys att återkoppling endast ger goda effekter på lärandet om 

både lärare och elever är insatta i begreppet och förstår dess innebörd. Det krävs även 

att både lärare och elever är väl insatta i de mål och kunskapskrav som eleven ska sträva 

efter, samt att läraren tydliggör dessa för alla elever (2007). Callingham (2008) 

framhäver förutom återkopplingens betydelse för den formativa bedömningen, även 

dialogens och kommunikationens roll.  Callingham menar att det inte räcker att enbart 

tydliggöra målen för eleverna, utan det krävs att läraren även använder ett språk som 

eleverna förstår samt ger tid till dialog i klassrummet. Det är således viktigt att läraren 

använder begrepp och ord som kan relateras till elevernas verklighet. Vidare bör 

återkoppling ges i syfte att utveckla elevens förståelse i den aktuella situationen med 

hjälp av till exempel vägledande frågor som utvecklar elevens tankar och funderingar 

(2008). Exempel på vägledande frågor som kan ställas är frågor såsom ”Hur tänkte du 

där?” eller ”Hur skulle du kunna uttrycka detta?”. Frågor av denna karaktär ger 

möjlighet till omedelbar återkoppling och ett djupare tänkande hos eleverna (Black 

m.fl., 2004).  

Att använda dialoger på rätt sätt, som hjälper eleverna i deras fortsatta lärande, har 

dock visat sig vara svårt för många lärare. Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam 

(2004) beskriver i sitt uppföljningsprojekt på ”Inside the Black Box” (1998) att lärare 

bland annat väntar alldeles för kort tid på svar från eleverna när de har ställt en fråga i 

helklass. Resultatet av deras studie, som gick ut på att implementera formativ 

bedömning i ett flertal klassrum, visar att lärare ofta väntar mindre än en sekund innan 

de går vidare till nästa fråga eller rent av svarar på frågan själv (2004). Clark (2008) 

menar att en möjlighet till längre betänketid för eleverna främjar djupare tänkande och 

lärande (2008). Längre betänketid kan även bidra till att fler elever får möjlighet att 

involvera sig i diskussionerna i klassrummet, vilket i sin tur leder till att läraren lättare 
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får syn på sina elevers förkunskaper och därmed kan tillmötesgå elevernas olika behov i 

planeringen av den fortsatta undervisningen (Black m.fl., 2004).  

 

2.1.1 Hatties fyra återkopplingsnivåer 

Hattie (2012) beskriver i sin studie, där han redovisar och sammanställer resultatet från 

drygt 900 lästa och analyserade metaanalyser, fyra olika återkopplingsnivåer som 

benämns som centrala vid den formativa bedömningen; uppgift- och produktnivån, 

processnivån, självregleringsnivån och individnivån (2012).  

 Uppgift- och produktnivån är den vanligaste typen av återkoppling i klassrummet. 

Återkoppling på denna nivå fokuserar på det som är rätt och fel och handlar ofta om att 

läraren endast berättar för eleven om denne har löst uppgiften på ett korrekt sätt eller 

inte. Det vill säga att läraren tittar på den slutgiltiga produkten och kommenterar denna 

(Hattie, 2012).  

 Processnivån handlar om processen i stället för slutprodukten. Fokus i 

återkopplingen på denna nivå är inte lika ytlig utan går i stället in på djupet och handlar 

om att hjälpa eleven. Läraren vägleder eleven och hjälper denne att komma vidare. 

Olika lösningsstrategier synliggörs vilket ger eleverna möjlighet att lära sig av sina 

misstag. Denna typ av återkoppling har visat sig mer effektiv ur ett inlärningsperspektiv 

och ger eleven en djupare förståelse för innehållets betydelse (Hattie, 2012).  

 Självregleringsnivån innebär en återkoppling där eleverna ska utvärdera sig 

själva. Eleven får med hjälp av denna återkoppling möjlighet att fundera kring sitt eget 

lärande vilket kan öka självförtroendet och medvetenheten kring det egna lärandet. 

Eleverna får även mer inblick i vad som krävs av dem för att nå målen, vilket kan öka 

engagemanget hos eleverna samt medför att de anstränger sig mer för att prestera bättre 

(Hattie, 2012).  

 Återkoppling på individnivå fokuserar mer på eleven som individ och förekommer 

vanligtvis i form av beröm. Det vill säga att återkopplingen inte ger mycket 

uppgiftsrelaterad information utan används mer för att trösta eller peppa en elev. Denna 

typ av återkoppling bidrar vanligtvis inte till någon utveckling av elevens lärande då de 

sällan har en koppling till uppgiften eller aktiviteten i sig (Hattie, 2012). 
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2.2 Själv- och kamratbedömning 

Två sätt att använda formativ bedömning är självbedömning och kamratbedömning. 

Den vanligaste formen av återkoppling fokuserar ofta på ett slutresultat och sker 

vanligtvis lärare-elev (Hattie, 2012). Anders Jönsson (2017) som är professor i didaktik 

menar att denna typ av återkoppling riskerar att bli alltför monologisk, då eleverna vid 

återkoppling från lärare kan ha svårt att förstå återkopplingens innehåll och hur den ska 

användas. Om vi i stället involverar eleverna i bedömningsprocessen på olika sätt, 

exempelvis via själv- och kamratbedömning, kommer eleverna att bli bättre på att förstå 

den återkoppling de får samt nyttja den mer effektivt (Jönsson, 2017). 

2.2.1 Självbedömning 

Självbedömning kan liknas vid Hatties tredje återkopplingsnivå – självregleringsnivån 

(2012). Det är dock viktigt att inte förväxla självbedömning med till exempel 

utvärderingar och värderingar av elevens egen förståelse. En utvärdering sker vanligtvis 

efter ett avslutat moment i klassrummet, där fokus ligger på uppgiften och hur eleven 

har upplevt denna. En värdering av elevens egen förståelse sker även denna vanligtvis 

efter ett avslutat moment, men fokuserar snarare på elevens uppfattning om sin egen 

förståelse (Jönsson, 2017). 

Att använda både utvärdering och värdering av elevens egen förståelse är bra men 

inte tillräckligt ur ett formativt perspektiv. Självbedömning genomförs för elevens skull 

och har eleven i fokus. Det genomförs även kontinuerligt under ett arbetsområde och 

inte som avslut på ett moment, då självbedömning bör ses som en process där eleven får 

möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande samt att bli uppmärksammad på sin egen 

utveckling (2017). 

2.2.2 Kamratbedömning 

Kamratbedömning, likt självbedömning, har ett framåtsiktande syfte där målet är att 

varje elev ska bli uppmärksammad på sitt eget lärande samt bli involverad i 

bedömningsprocessen. Bedömningsformen handlar inte enbart om att eleverna ska 

bedöma varandra, utan snarare att eleverna ska lära sig att ge men även ta respons 

utifrån tydliga kriterier för att på så sätt lära sig att bedöma sina egna och andras 

uppgifter (Amhag, 2013; Jönsson, 2017).  

I och med en kamratbedömning får eleverna möjlighet att se hur en uppgift kan 

lösas utifrån fler än ett perspektiv, då kamratbedömning på ett naturligt sätt framhäver 

elevers olika sätt att tänka samt urskiljer kvaliteter på olika uppgifter. 
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Kamratbedömning erbjuder även respons på ett språk som ligger närmre elevernas egen 

nivå vilket gynnar många elevers förståelse då lärarens språk ofta är mer formellt (2013; 

2017). 

Kamratbedömning kan således med fördel användas som ett pedagogiskt verktyg 

för att ge övning i bedömning, som ett mellansteg till självbedömning. Detta då det kan 

vara lättare att hitta styrkor och utvecklingsbehov samt formulera nyttig återkoppling 

om du gör det till en uppgift som du inte har personlig förbindelse till. Att distansera sig 

från det du själv har gjort och försöka se på det med en utomståendes ögon kräver 

mycket övning (Jönsson, 2017). 

2.2.3 Motstånd och kritik 

Då både kamratbedömning och självbedömning är något som kräver mycket övning 

innan eleverna kan förväntas behärska det på rätt sätt, är det många lärare som känner 

stress och oro inför dessa två bedömningsformer. Dels på grund av all den tid som 

kommer att behöva läggas på att öva upp god kunskap i detta, men även på grund av 

klassrumsdynamiken som kommer att förändras. I och med ett formativt 

bedömningssätt som innefattar bland annat självbedömning och kamratbedömning får 

eleven en alltmer aktiv roll i klassrummet, vilket forskning inom ämnet ’formativ 

bedömning’ visar att lärare känner svårigheter i att hantera. Lärare känner rädsla över att 

förlora kontrollen i klassrummet och stress över att gå ifrån det man tidigare varit van 

vid. Det är således viktigt att inte bara elever får utbildning och övning i det formativa 

bedömningssättet, utan även att lärare får möjlighet att utveckla sitt formativa tänkande 

och agerande (Jönsson, 2017). 

2.2.4 Möjligheter 

Amhag (2013) har i sin studie som omfattar 155 kamratbedömningar och 44 

självbedömningar undersökt hur studenter praktiskt självvärderar sitt eget lärande samt 

ger och tar emot andras återkoppling. Hon framhäver, precis som annan forskning inom 

ämnet, att både kamratbedömning och självbedömning är två processer som tar tid för 

såväl elever som lärare att lära sig, men poängterar att båda bedömningsformerna 

främjar elevernas lärande och utveckling. Hon menar att båda bedömningsformerna 

främjar elevernas kritiska och metakognitiva förmåga samt att lärare får mer tid till att 

följa varje elevs lärprocess och kan använda meningsinnehållet som en resurs inför den 

slutgiltiga summativa bedömningen (Amhag, 2013). 
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2.3 Formativ bedömning kopplat till läsutvecklingen 

En av de mest grundläggande förutsättningarna i elevers läsutveckling är att eleverna 

förstår nyttan och meningen med att kunna läsa. Elever som saknar förståelse för detta 

ser läsningen som något man endast ägnar sig åt i skolan. För att se meningen och 

nyttan med att kunna läsa behöver eleverna känna motivation. De flesta elever känner 

motivation till att lära sig läsa i början av skolgången. Motivationen kan dock dala när 

eleverna stöter på hinder, vilket gör att eleverna snabbt tappar intresse för läsningen. För 

att hålla motivationen vid liv vill eleverna ofta ha en belöning i gengäld. Som lärare är 

det dock viktigt att synliggöra elevernas egen roll i lärandet och att tydliggöra nyttan av 

att lära sig läsa (Fridolfsson, 2015). 

Att kartlägga varje elevs förutsättningar och förkunskaper kopplat till läsningen 

underlättar arbetet med att skapa förståelse för betydelsen av och tydliggöra nyttan med 

att lära sig läsa för eleven.  Att kartlägga eleverna och ta reda på var varje elev befinner 

sig i förhållande till de mål och kunskapskrav som finns med läsningen är därför 

nödvändigt. Detta för att hjälpa eleverna i deras läsutveckling och lättare kunna 

nivåanpassa det material som används. En kartläggning bidrar till en tidigare upptäckt 

av de elever som befinner sig i svårigheter med läsningen vilket ger möjlighet till 

snabbare hjälp och rätt vägledning från början (Fridolfsson, 2015). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Jag kopplar den formativa bedömningens betydelse och användande till Vygotskys 

(1926/1997) teorier kring relationens, samspelets och dialogens roll i lärandet. Lev 

Vygotsky var en socialkonstruktivist som med sin proximalzonsteori belyser skillnaden 

mellan vad en individ kan lära sig med hjälp kontra utan hjälp. Han menar att ett 

effektivt lärande sker när människor samspelar med varandra, det vill säga att det krävs 

kommunikation, dialog, samspel och relation till andra. Han beskriver även den 

proximala utvecklingszonen, som innebär att ett barn utvecklas bättre med hjälp av en 

vuxen eller vän som besitter mer eller andra kompetenser än en själv (Vygotsky, 

1926/1997). Detta kopplar jag till den vanliga undervisningen och den formativa 

bedömningens återkoppling där eleven lär sig och utvecklas med hjälp av lärarens 

kompetens, samt till kamratbedömning där lärande sker mellan två elever där eleverna 

lär sig av varandra och utvecklas tillsammans.  
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3 Metod och material 

I detta kapitel kommer vald datainsamlingsmetod och analysmetod att presenteras. 

Urval och genomförande kommer att beskrivas, liksom begreppet tillförlitlighet och 

mina etiska överväganden. 

3.1 Analysmetod 

Analys av insamlad data sker med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Detta då datan 

analyseras utifrån kvalitativa intervjuer. Vid en kvalitativ analysmetod är det viktigt att 

forskaren lyfter fram det intressanta i datan och nyttjar de teoretiska verktyg och 

hjälpmedel som finns (Trost, 2010). Det är även viktigt att de tolkningar man gör sätts 

in i rätt sammanhang och kontext för att tolkningarna ska kunna skildra verkligheten på 

bästa sätt (Thurén, 2007).  

3.2 Urval 

Urvalet utgörs av åtta klasslärare som alla arbetar på olika skolor i olika delar av landet. 

Lärarna är verksamma i blandade årskurser i årskurs 1-3 och samtliga undervisar i 

dagsläget i ämnet svenska. Informanterna kommer från olika delar av landet och 

undervisar i olika årskurser för att variera urvalet och därmed resultatet.  

 Informanterna valdes slumpmässigt, vilket innebär att varken skolor eller lärare 

valdes utifrån ett specifikt område eller utnyttjande av kontakter (Johansson & Svedner, 

2010). I valet av informanter fanns dock vissa ramar. Lärarna behövde vara verksamma 

inom ämnet svenska samt att svenskundervisningen bedrevs i årskurs 1-3. Urvalstyper 

som denna kallas ett stratifierat urval då informanter har valts till viss del slumpmässigt, 

till viss del inom relevanta ramar. Denna typ av urval är ofta att föredra framför ett helt 

slumpmässigt urval då forskaren har viss kontroll över de informanter som deltar, vilket 

bidrar till att forskaren kan försäkra sig om att urvalet är relevant i förhållande till de 

frågeställningar som ska besvaras (Denscombe, 2009).  

3.3 Datainsamlingsmetod och material 

Den datainsamlingsmetod som används är semistrukturerad, personlig intervju. En 

semistrukturerad, personlig intervju innebär att intervjun genomförs utefter en 

förarbetad intervjuguide med frågor av öppen karaktär. Den intervjuade får således 

möjlighet att utveckla sina tankar och är inte bunden till enstaka svarsalternativ. 
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Frågorna ställs inte heller nödvändigtvis i en speciell följd utan forskaren kan själv 

bestämma i vilken ordning frågorna ska ställas (Denscombe, 2009).  

Det material som användes under samtliga intervjuer var inspelningar och 

kompletterande fältanteckningar. Att använda olika material till hjälp för att 

dokumentera intervjun är fördelaktigt då det kan vara problematiskt att endast förlita sig 

på minnet. Att endast förlita sig på minnet vid en intervju kan bidra till att mycket data 

glöms bort och/eller förvrängs (Denscombe, 2009). Både bandinspelningar och 

kompletterande fältanteckningar användes vid samtliga intervjuer för att höja 

tillförlitligheten på intervjuerna.  

3.4 Genomförande  

Insamlandet av data påbörjades genom kontaktande av skolor. Ett missivbrev (se bilaga 

A) skickades till lärare på olika skolor utspridda i landet.  Hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som 

Vetenskapsrådet (2002) nämner som viktiga etiska överväganden att tänka kring vid 

samhällsvetenskapliga studier, omnämndes i missivbrevet. Detta betyder att syftet med 

undersökningen beskrevs, att informanternas rätt till frivilligt deltagande och 

anonymitet samt att all insamlad data endast ska användas i forskningssyfte påpekades.  

3.4.1 Intervju 

Samtliga intervjuer skedde via telefon och tog ungefär 30 minuter. Till hjälp vid 

genomförandet av varje intervju användes en intervjuguide (se bilaga B) med frågor 

som utarbetats i förväg. Varje intervju började med en kort genomgång av de etiska 

övervägandena som denna studie tagit hänsyn till. När intervjuerna var klara 

transkriberades och sammanställdes det inspelade materialet och de nedskrivna  

fältanteckningarna.    
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer insamlad data att redovisas och analyseras. Resultatet redovisas 

utifrån de frågeställningar som studien bygger på samt analyseras utefter varje fråga. 

4.1 Hur definierar mitt urval av lärare begreppet formativ bedömning? 

Det finns en genomgående samstämdhet bland samtliga intervjuade lärare att formativ 

bedömning syftar på att föra eleverna framåt i deras utveckling. Fraser såsom ’för 

lärandet framåt’, ’komma till nästa nivå’ och ’utveckla eleverna framåt’ nämns under 

intervjuerna. 

 Flera av de intervjuade lärarna definierar även begreppet formativ bedömning som 

en process. De nämner bland annat att formativ bedömning innebär att läraren ska 

finnas till hands som en stöttepelare i processen att nå målen, att det är en pågående 

process som alltid kan utvecklas och att formativ bedömning kan ses som en utvecklade 

lärprocess.  

 Det framkommer också att flera lärare är eniga om att det är viktigt att eleven 

involveras i bedömningsprocessen. De menar även att det är av vikt att eleverna ges 

inblick i sitt eget lärande och att de är medvetna om att en bedömning sker. 

4.1.1 Lärarnas definitioner kopplat till tidigare forskning 

Samtliga intervjuade lärare tycks vara överens om att begreppet formativ bedömning är 

ett framåtsyftande begrepp vars mening är att främja elevernas kunskapsutveckling. 

 Ett vanligt förekommande ord som dyker upp bland lärarsvaren i intervjuerna är 

ordet process, vilket även Hattie (2012) använder i sin studie för att beskriva begreppet 

formativ bedömning. Begreppet process innebär att det är någonting som är pågående 

och alltså inte något som endast ska ske vid några enstaka tillfällen, till exempel i slutet 

av ett moment för att fastställa om eleven har gjort rätt eller fel. För att betraktas som en 

process ska fokus ligga på helheten och hur vi ska komma vidare i stället för att endast 

se till slutprodukten och avgöra om denna är korrekt eller inte. Att se till slutprodukten 

är det vanligaste sättet att bedöma och ge återkoppling på i klassrummet, till exempel i 

form av betyg. Detta trots att nästan all forskning visar på fördelar att tänka på 

bedömningen ur ett process-perspektiv och fokusera på att utveckla eleven och hjälpa 

den framåt (Hattie, 2012). Ett betyg ger ofta negativa effekter på eleven i form av lägre 

självförtroende och mindre motivation, medan ett synliggörande av vad som kan 
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förbättras och vägledning i det fortsatta arbetet leder till ökad motivation hos eleven och 

ökad lust till att lära (Clark, 2008; Black m.fl., 2004). 

 Definitionen att formativ bedömning innebär att eleverna involveras i 

bedömningsprocessen är ytterligare ett uttryck som nämns i flertal intervjuer. För att 

lyckas involvera eleverna i detta är det viktigt att lärarna vågar ge mer utrymme åt 

dialog och samtal i undervisningen, samt ger mer betänketid till eleverna att hinna 

formulera svar och tankar i huvudet för att kunna uttrycka dem (Black m.fl., 2004). Att 

våga använda självbedömning och kamratbedömning i sin undervisning är också viktigt 

för att lyckas involvera eleverna. Om vi satsar på att lägga ned mycket tid för övning i 

självbedömning och kamratbedömning kommer vi vinna stora fördelar längre fram i 

elevernas kunskapsutveckling, genom att eleverna med hjälp av dessa 

bedömningsformer lär sig att använda återkopplingen på ett effektivt sätt för att 

utvecklas (Jönsson, 2017). 

4.2 I vilken mån och på vilket sätt använder sig lärarna enligt egen utsago 

av formativ bedömning vid läsinlärningen i ämnet svenska? 

Under samtliga intervjuer framkom det att alla de intervjuade lärarna anser sig använda 

ett formativt bedömningssätt vid läsinlärningen i ämnet svenska i grundskolans lägre 

åldrar. Bland annat genom att lärarna tydliggör målen på olika sätt, använder diverse 

kartläggningsmaterial som levande dokument i sin bedömning, att lärarna ger stöttning 

och återkoppling i syfte att hjälpa eleverna framåt i deras utveckling samt utformar 

uppgifter i sin undervisning som möjliggör reflektion kring elevernas egna lärande.  

 Endast två av åtta lärare, lärare 1 och lärare 6, säger att de använder 

självbedömning som en del av sin formativa bedömning kopplat till läsinlärningen i 

grundskolans lägre åldrar. Lärare 1 använder självbedömning i form av ett eget utarbetat 

schema som eleverna fyller i, i samband med utvecklingssamtalen varje termin. 

Schemat behandlar mål som eleven själv sätter upp för sin fortsatta utveckling i olika 

ämnen. Lärare 6 använder självbedömning i form av inspelningar vid uppläsning av 

läsläxan. Lärare 6 menar att självbedömning vid inspelningarna sker då eleverna får 

möjlighet att höra sig själva läsa högt, samt möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

gamla inspelningar för att jämföra och höra sin egen utveckling. 

 Fyra av åtta lärare säger att de använder kamratbedömning som ett medel för den 

formativa bedömningen i läsinlärningen, varav en av dessa lärare, lärare 6, är den enda 

av de intervjuade lärarna i denna studie som anser sig använda både självbedömning 
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och kamratbedömning. Lärare 6 menar att kamratbedömning sker då eleverna sitter två 

och två i läspar när inspelningarna vid självbedömningen görs. Eleverna läser läsläxan 

högt för varandra samtidigt som de spelar in sig själva på iPads. Eleverna får sedan 

lyssna på varandra och ge varandra feedback på kompisens läsning i form av ’Two stars 

and a wish”, vilket enkelt förklarat innebär att eleverna säger två bra saker med den 

andras läsning samt ett utvecklingsbehov.  

 De övriga tre av fyra intervjuade lärare som uppger att de använder 

kamratbedömning i sin bedömningsprocess, lärare 3, 4 och 5 har använt 

kamratbedömning på ett likande sätt som lärare 6. Dessa tre lärare använder också 

kamratbedömningen i form av läspar vid uppläsning av läsläxan, där eleverna sedan får 

ge återkoppling på kompisens läsning. Dessa lärare använder dock inte inspelningar. 

 Samtliga intervjuade lärare ser stora möjligheter med att använda formativ 

bedömning i sin undervisning. De understryker att ett formativt bedömningssätt 

synliggör lärandet i klassrummet och att det bidrar till ett öppet klassrumsklimat.  

 Samtliga intervjuade lärare upplever dock även svårigheter med det formativa 

bedömningssättet. Inte minst lärare 2, 7 och 8 som varken använder kamratbedömning 

eller självbedömning som medel i sin formativa bedömning. Dessa tre lärare uttrycker 

att de saknar kunskap i hur självbedömning och kamratbedömning kan användas på ett 

effektivt sätt och att det framför allt saknas tid för att planera och strukturera inför ett 

användande av dessa bedömningsformer. Lärare 2 framhäver även oro för att 

kamratbedömning kan vara problematisk då hon upplever att det kan vara känsligt med 

kamratrespons i de lägre åldrarna. 

4.2.1 Lärarnas användande av formativ bedömning kopplat till tidigare forskning 

Alla lärare anser sig använda ett formativt bedömningssätt kopplat till läsinlärningen i 

ämnet svenska i grundskolans lägre åldrar. Samtliga lärare menar att de använder detta 

bedömningssätt genom att de bland annat tydliggör målen för sina elever, vilket Hattie 

& Timperley (2007) lyfter som ett viktigt inslag i den formativa bedömningen. Samtliga 

lärare förklarar även att de använder formativ bedömning i sin undervisning då de ger 

eleverna återkoppling som syftar till att hjälpa eleverna framåt i deras utveckling. Denna 

typ av återkoppling kallar Hattie (2012) för återkoppling på processnivå. Återkoppling 

på denna nivå går in på djupet och fokuserar på att hjälpa samt vägleda eleven framåt i 

sitt lärande. Här är det viktigt att läraren visar på olika lösningsstrategier och ger 

eleverna möjlighet att lära sig av sina misstag (2008). Att använda återkoppling som ser 
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till processen snarare än slutprodukten gynnar alla elever och minskar risken för sänkt 

självförtroende och motivation hos eleven (Clark, 2018; Black m.fl. 2004). 

          Ett sätt att visa på olika lösningsstrategier är genom kamratbedömning och 

självbedömning. I denna studie är det fyra av åtta lärare som uppger att de använder 

kamratbedömning i sin läsundervisning och endast två av åtta lärare som uppger att de 

använder självbedömning. Alla lärare är enade om att både kamratbedömning och 

självbedömning gynnar alla elever då de genom dessa bedömningsformer blir mer 

involverade i bedömningsprocessen och därmed mer uppmärksammade på sitt eget 

lärande, vilket Jönsson (2017) och Amhag (2013) visar resultat på i sina studier. Alla 

lärare ser dock även svårigheter med bedömningssätten. De uttrycker framför allt en oro 

för okunskap inom ämnet, då de känner att de inte kan tillräckligt mycket om begreppen 

för att våga ta in det i sin undervisning. En faktor till detta är avsaknaden av tid. 

Samtliga lärare nämner i sina intervjuer att de känner en viss stress över tiden det tar att 

öva upp goda kunskaper i detta, både för sig själva men också för eleverna. Att lärare 

känner oro och stress över detta menar Amhag (2013) är vanligt. Både självbedömning 

och kamratbedömning är nämligen två processer som kräver mycket tid, men båda 

bedömningsformerna har visat sig främja elevernas lärande samt, så småningom, gett 

lärarna mer tid till varje elevs lärprocess och därmed möjlighet att lägga mer tid på att 

individanpassa sin undervisning (2013). 

            Kopplar vi detta till det Callingham (2008) och Black, Harrison, Lee, Marshall 

och Wiliam (2004) lyfter fram kring dialogens roll i klassrummet, samt Vygotskys 

(1926/1997) teorier kring kommunikation, dialog och samspel kan vi se att 

kamratbedömning med fördel kan användas som ett gynnsamt pedagogiskt verktyg även 

här. Kamratbedömning ger nämligen eleverna möjlighet att få återkoppling på ett språk 

som ofta är enklare att förstå än det språk som läraren använder, då lärarens språk 

vanligtvis är mer formellt och kan uppfattas som monologisk i för stor utsträckning. Det 

möjliggör således återkoppling på elevernas egen nivå vilket gör den enklare att förstå 

och därmed hantera och använda på ett effektivt sätt (Jönsson, 2017; Amhag, 2013). 

Detta kopplar jag även till Vygotskys (1926/1997) tankar kring den proximala 

utvecklingszonen, som innebär att en elev utvecklas och lär sig bättre med hjälp av en 

vän som kan lite mer än en själv (1926/1997). När vi till exempel delar in våra elever i 

läspar, som lärare 3, 4, 5 och 6 nämner i intervjusvaren att de gör vid självbedömning 

och kamratbedömning, är det viktigt att tänka på hur vi delar in eleverna, för att skapa 

ett så gynnsamt lärtillfälle som möjligt. Att sätta en elev som befinner sig i stora 
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svårigheter inom läsinlärningen tillsammans med en elev som kommit väldigt långt i sin 

läsutveckling kommer troligtvis medföra ett förlorat lärtillfälle, då den starka eleven 

med största sannolikhet kommer att ta över arbetet helt och hållet. 

4.3 På vilket sätt tydliggör lärarna enligt egen utsago lärandemålen för 

eleverna i ämnet svenska i grundskolans lägre åldrar? 

Samtliga intervjuade lärare anser att de tydliggör lärandemålen i ämnet svenska för sina 

elever i de lägre åldrarna. Samtliga menar att de kontinuerligt pratar om målen med sina 

elever i sin undervisning, samt att de under utvecklingssamtal samtalar kring målen 

enskilt med varje elev utifrån olika kartläggningsmaterial.  

 Lärare 1 framför att hon utöver det som nämns ovan även tydliggör målen i form 

av minilektioner där de fokuserar på ett mål i taget och arbetar kring detta. Lärare 5 

lyfter ytterligare att hon har en ”mål-vägg” uppsatt i klassrummet där alla mål och 

kunskapskrav i ämnet svenska synliggörs dagligen för eleverna. 

4.3.1 Lärarnas sätt att tydliggöra målen kopplat till tidigare forskning 

Att tydliggöra lärandemålen för eleverna i ämnet svenska kopplat till elevernas 

läsutveckling är otroligt viktigt för att lyckas med sin formativa bedömning. Det räcker 

dock inte att läraren enbart visar målen och synliggör att de finns, det är även viktigt att 

eleverna blir väl insatta i alla mål om ett tydliggörande av målen ska ge goda effekter på 

lärandet (Hattie & Timperley, 2007). Att kontinuerligt prata om målen tillsammans med 

eleverna, precis som lärarna i denna studie uppger att de gör, är ett sätt att göra detta på. 

Viktigt att tänka på är att läraren använder ett språk som är anpassat till elevernas nivå, 

med relevanta begrepp och formuleringar som gör att eleverna förstår vad målen 

innebär. Callingham (2008) samt Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2004) 

poängterar vikten av att våga ge dialogen det utrymme den behöver i klassrummet, för 

att vara säker på att alla elever ska få möjligheten att involvera sig i samtalet (2004), 

vilket lärarna i denna studie uppger att de gör i form av uppgifter som ger eleverna 

möjlighet att reflektera kring sitt eget lärande. 

 Samtliga lärare uppger att de använder olika kartläggningsmaterial för att 

tydliggöra målen i sin undervisning. Att kartlägga elevernas läsutveckling bidrar till att 

läraren tidigare kan finna de elever som befinner sig i svårigheter med läsningen och 

därmed snabbare kunna hjälpa dessa elever i deras läsutveckling, men underlättar även 

arbetet med att skapa en förståelse hos eleverna kring varje måls betydelse för att 

synliggöra och tydliggöra syftet och meningen med att kunna läsa (Fridolfsson, 2015). 
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer val av metod att diskuteras, kopplat till studiens tillförlitlighet. 

Framfört resultat kommer även att diskuteras och hur det förhåller sig till tidigare 

studier.  

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om och hur lärare uppfattar att de 

använder formativ bedömning vid elevernas läsinlärning i ämnet svenska i årskurs 1-3, 

samt vad som påverkar huruvida lärare väljer att använda respektive inte använda ett 

formativt bedömningssätt i sin svenskundervisning. Med hänsyn till detta passar det 

bäst att genomföra en kvalitativ dataanalys på den insamlade datan, då en kvalitativ 

dataanalys innebär att forskaren gör en tolkning av datan som samlats in samt redovisar 

denna i löpande text (Denscombe, 2009). Tolkningarna görs med avseende på åtta 

lärares egen uppfattning kring om och hur de använder formativ bedömning i 

svenskundervisningen kopplat till läsinlärningen.  

 Av cirka 20 lärare som kontaktades valde till slut åtta lärare att delta i denna 

studie. Det var många lärare som aldrig svarade på frågan om att ställa upp i en intervju, 

möjligtvis på grund av den urvalstyp som användes, nämligen ett stratifierat urval. De 

kontaktade lärarna vet således inte vem jag är och jag kan därmed bli lättare att förbise i 

inkorgen på mailen. Att använda slumpmässigt valda informanter tror jag dock är bra 

för studiens tillförlitlighet, då min uppfattning om samtliga informanter samt relation till 

dessa är obefintlig och därmed inte påverkar mitt resultat och analys lika enkelt.  

Urvalsgruppens storlek anser jag vara tillräckligt stor för att variera svaren på den 

insamlade datan, i förhållande till den tid som fanns för skrivandet av arbetet. Ett större 

antal lärare hade såklart gett ett ännu tillförlitligare resultat på verkligheten, men med 

tanke på att urvalet av lärare befinner sig i så olika delar av landet och har så pass olika 

lång tid av erfarenhet inom läraryrket, ger det ändå ett relativt trovärdigt intryck av hur 

det ser ut generellt.  

 I denna studie har endast intervjuer genomförts, samtliga via telefon. I en intervju 

förmedlar lärarna sina egna upplevelser, vilket inte alltid behöver stämma överens med 

verkligheten (Denscombe, 2009). Hade mer tid funnits hade intervjuerna med fördel i 

stället skett personligt för att ge ett starkare intryck av förtroende för mig som forskare. 

Observationer hade även lagts till som metod för att samla in data. Under en observation 

kan forskaren få syn på saker som läraren kanske själv inte tänker på att hen gör (2009).  
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 Tillförlitligheten som helhet i denna studie kan vara svår att mäta då det endast 

genomfördes intervjuer och att samtliga intervjuer genomfördes via telefon. I och med 

mitt användande av intervjuguide kan tillförlitligheten höjas något, då denna innebär att 

alla intervjuer har genomförts på liknande sätt. Det är dessutom en och samma forskare, 

alltså jag, som har genomfört samtliga intervjuer och alla intervjuer har gått till på 

samma sätt, vilket Johansson och Svedner (2010) nämner som viktigt för att höja ett 

arbetes reliabilitet (2010). Validiteten på denna studie anses vara sanningsenlig, då 

syftet har varit att ta reda på lärares egna uppfattningar kring huruvida de anser att de 

själva använder ett formativt bedömningssätt i sin undervisning, samt hur de i så fall 

skulle säga att de använder det. En människas egen uppfattning är ingenting som jag 

kan diskutera sanningskvoten på, likväl som jag inte heller kan avgöra huruvida lärarna 

är uppriktiga i sina svar eller. 

5.2 Resultatdiskussion 

Att lärare använder formativ bedömning som en del av sin undervisning är det inga 

tvivel om, i alla fall i denna studies urvalsgrupp på åtta lärare. Samtliga av dessa åtta 

lärare upplever att de använder formativ bedömning och samtliga menar också att de 

tydliggör målen för sina elever. Dock är det viktigt att poängtera att omfattningen av 

användandet skiljer sig bland dem. Alla använder formativ bedömning, men i vilken 

utsträckning? Hur de använder och hur de själva uppfattar att de använder formativ 

bedömning skiljer sig. Det är bara att titta på deras olika definitioner av begreppet. 

Grundprincipen i formativ bedömning är att gå ner på individnivå hos eleven, och redan 

där kan det bli svårtolkat. Individer beter sig såklart olika och det ställer höga krav på 

lärare som ständigt måste följa varje enskild elevs utvecklingskurva. Lägg då till 

aspekten att även läraren är en individ. I detta avseende blir begreppet svårdefinierat och 

brett. I studien presenterades åtta olika definitioner av formativ bedömning, även här 

tolkas begreppet på olika sätt även om vissa likheter i definitionerna kan ses. Det går 

därför inte med säkerhet att säga att formativ bedömning ska ske på ett visst sätt. 

Black och Wiliam (1998) poängterar i sin studie att den formativa bedömningen 

tar tid och att den inte kan ses som ett magiskt verktyg som automatiskt förbättrar 

undervisningen. Det krävs att både lärare och elever är väl insatta i begreppet och att 

båda parter förstår dess innebörd för att det ska ge goda effekter på lärandet. Då den 

formativa bedömningen innefattar olika typer av tillvägagångssätt, till exempel 

självbedömning och kamratbedömning, kan lärare med fördel ta in en del i taget i sin 
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undervisning för att försäkra sig om att den genomförs på ett effektivt sätt  (Black & 

Wiliam, 1998). Att lärare definierar begreppet olika och använder det på olika sätt är 

därför inte konstigt, utan snarare logiskt då det formativa bedömningssättet är så brett 

och kräver att lärarna blir väl insatta i en del i taget och ser på det i olika perspektiv 

beroende på hur de använder det för tillfället. 

Trots att samtliga lärare är eniga om att de använder ett formativt bedömningssätt 

i sin undervisning, nämner alla lärare att de skulle vilja praktisera det i större 

utsträckning än vad de redan gör, men varför används det inte i större utsträckning? 

Lärarna talar om tidsbrist och detta är såklart en möjlig ursäkt. Mer fortbildning inom 

ämnet borde finnas tillgänglig och rektorerna bör uppmuntra lärarnas villighet att lära 

sig mer om detta. Men varför får de inte mer tid? Nästan all tidigare forskning har visat 

att formativ bedömning leder till flera positiva effekter på lärandet och att både lärare 

och elever gynnas av detta arbetssätt, inte minst de elever som befinner sig i diverse 

svårigheter. Ju tidigare man börjar med ett formativt bedömningssätt, desto tidigare blir 

eleverna dessutom vana vid denna typ av bedömningsform och lär sig att använda den 

effektivt. På sikt kommer denna typ av bedömning vidare att ge lärare mer tid till att 

individanpassa sin undervisning för eleverna, då lärares bedömningsansvar minskar när 

eleverna får möjlighet att ta sig an en mer aktiv roll i bedömningsprocessen. Beror det 

på en osäkerhet och otillräcklig kunskap hos rektorerna också? Att rektorerna precis 

som lärarna ser svårigheter kopplat till tidsaspekten? Eller varför är inte rektorerna 

villiga att avsätta mer tid för ämnet? 

Att samtliga lärare använder och är positiva till formativ bedömning är såklart kul 

att se för en förespråkare av det formativa bedömningssättet som jag. Vad som hade 

varit intressant, men som tyvärr inte blev möjligt i den här studien, hade varit att ta del 

av tankar från lärare som uppfattar de inte i någon utsträckning alls använder ett 

formativt bedömningssätt i sin undervisning. Varför gör de inte det? Är det för att de 

inte i helt och hållet förstår vad begreppet formativ innebär? Är de negativt inställda till 

denna typ av bedömning, i så fall varför? Eller har de upptäckt en fallgrop i 

bedömningssättet som han leda till negativa effekter för eleven? 
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Bilaga A Missivbrev 

Hej,  

Mitt namn är Malin Törnqvist. Jag är student på Linnéuniversitetet i Kalmar och håller 

för tillfället på att skriva ett självständigt arbete i svenska med inriktning på läsning och 

bedömning. Min studie kommer rikta sig mot årskurserna 1-3. 

 

Nu undrar jag: 

- Undervisar du i svenska i någon klass för årskurs 1-3 i dagsläget?  

- Har du möjlighet/tid att medverka i en intervju tillsammans med mig, någon gång 

under vecka 43-47?  

 

Intervjun handlar om bedömning vid elevernas läsinlärning i svenska och kommer att ta 

omkring 30 minuter. 

 

Allt deltagande är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Resultatet från intervjun kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

 

Svara gärna så snart som möjligt då tiden för detta uppsatsskrivande är begränsad. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar,  

Malin Törnqvist  mt222fe@student.lnu.se   
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Bilaga B Intervjuguide 

Inledning 

1. Förklara syftet med intervjun 

2. Antyda vad jag är intresserad av att få veta 

Anonymitetsskydd 

1. Förklara att allt deltagande är anonymt 

2. Poängtera att ingen utomstående kommer att få lyssna på inspelningen 

Öppningsfrågor 

1. Hur länge har du undervisat i svenska? 

2. Hur ser en vanlig svensklektion ut när du undervisar i läsning? 

Frågor som berör bedömning 

1. Hur gör du när du bedömer dina elevers läsinlärning i ämnet svenska? 

2. Kartlägger du dina elevers läsinlärning med hjälp av något material? Vilket/vilka 

material i så fall? 

• Har du använt något annat material än det du använder nu? 

3. Hur skulle du definiera begreppet formativ bedömning kopplat till 

läsinlärningen? 

4. Anser du att du använder formativ bedömning när du bedömer dina elever i 

läsning?  

Om JA:  

• På vilket sätt använder du formativ bedömning vid läsinlärningen idag? 

• Har du någon gång använt självbedömning kopplat till elevernas 

läsinlärning?  

• Har du någon gång använt kamratbedömning kopplat till elevernas 

läsinlärning? 

Om NEJ: 

• Hur kommer det sig att du inte använder formativ bedömning?  

• Vilket bedömningssätt använder du istället?  

5. Anser du att dina elever har koll på vad som krävs av dem för att uppnå de mål 

och kunskapskrav som är kopplade till läsningen i ämnet svenska? 

6. Tydliggör du de mål och kunskapskrav som är kopplade till läsning i ämnet 

svenska för dina elever? Hur ofta i så fall? 

7. Vad ser du för möjligheter/svårigheter med att använda formativ bedömning vid 

elevernas läsinlärning i ämnet svenska i grundskolans lägre åldrar? 

Avslutande frågor 

1. Finns det något du vill stryka/ändra? 

2. Finns det något du vill tillägga? 
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