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Studien undersöker lärares erfarenheter av vilka möjligheter och 
svårigheter det finns med att arbeta med formativ bedömning i 
kombination med digitala verktyg, samt hur de upplever att 
arbetssättet påverkar elevernas lärprocess. Studien är kvalitativ och 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio lärare på 
grundskola och gymnasieskola. Resultatet visar att lärarna framför 
allt lyfter möjligheterna till förbättrad kommunikation med 
eleverna. Svårigheter som lärarna ser är att de digitala verktygen 
inte är optimalt anpassade efter lärarnas och elevernas behov och 
att lärarnas kunskaper inte är tillräckliga för att kunna utnyttja 
verktygen på ett ändamålsenligt sätt i arbetet med formativ 
bedömning. Lärarna ser att arbetssättet påverkar elevernas lär-
process positivt. Resultatet diskuteras utifrån studiens teoretiska 
perspektiv och slutligen konstateras att digitala verktyg erbjuder 
många möjligheter att arbeta effektivt med formativ bedömning 
men de digitala verktygen måste anpassas och lärarna behöver 
kompetensutveckling för att arbetssättet ska kunna utnyttjas 
optimalt och vara till elever och lärares fördel. 
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INTRODUKTION  
Digitaliseringen utmanar det traditionella arbetssättet i skolan (Skolverket, 2018). Som 
ett led i att samhällets digitalisering ska återspeglas i skolan beslutade Regeringen 
(2017) om att införa förtydliganden och förstärkningar vad gäller användandet av 
digitala verktyg i bland annat läroplaner och kursplaner. Syftet var att tydliggöra 
skolans uppdrag när det gäller att stärka elevernas digitala kompetens. Det har därmed 
blivit obligatoriskt att på olika sätt ge eleverna och lärarna möjlighet att använda sig av 
digitala verktyg i undervisningen. Säljö och Lantz-Andersson (2014) påtalar vikten av 
att man inte ska se de digitala verktygen som en isolerad framgångsfaktor utan att man 
istället måste anpassa undervisning och lärande till teknikutvecklingen i samhället. I det 
arbetet behöver lärarna hjälp att utveckla nya strategier (ibid.).  

Datortillgången är hög i skolan och det leder till en förändrad lärarroll och klassrums-
situation (Grönlund, 2014). Tillgång till datorer och internet gör bland annat att elever 
har tillgång till stora mängder information som de behöver hjälp av lärare att hantera. 
Lärare behöver kunskap i sin roll i att stödja elever i det arbetet. Sohlberg och 
Kroksmark (2013) anser att det har skett en perspektivförändring, från fokus på 
undervisning till fokus på elevens lärande. Lundahl (2014) menar  att ett arbetssätt som 
fokuserar på elevernas lärande är formativ bedömning och användandet av detta 
arbetssätt har ökat under de senaste decennierna. Även forskning i formativ bedömning 
har ökat de senaste decennierna, både internationellt och nationellt, som en del i strävan 
efter att optimera kunskapsförmedling. Bland annat har stora metastudier genomförts 
där effekten av att använda formativ bedömning studerats och dessa studier har visat på 
positiva elevresultat (Hattie, 2012, Wiliam, Lee, Harrison och Black, 2004). Många 
skolor har efter dessa positiva resultats publicering implementerat formativ bedömning i 
undervisningen som ett led i den pedagogiska utvecklingen i skolan och som ett försök 
att uppnå bättre elevresultat. 
Vårt studieämne har uppkommit av att vi är intresserade av den situation som lärarna nu 
befinner sig i när de förväntas använda digitala verktyg i arbetet med formativ 
bedömning. Vi vill öka kunskapen om möjligheterna och svårigheterna som lärarna 
upplever i detta arbetssätt. Vi vill också se hur lärarna uppfattar att arbetssättet i 
förlängningen påverkar elevernas lärprocess. Denna fördjupade kunskap om lärarnas 
erfarenhet kan vara till hjälp och stöd för andra lärare som befinner sig i samma 
situation. Studien kan också vara ett stöd för skolledningen vid planering och utveckling 
av detta arbetssätt. 

Disposition 
I det inledande kapitlet redogörs för de centrala begreppen i studien och följs av en 
beskrivning av den tidigare forskningen. Därefter presenteras studiens teoretiska 
perspektiv och studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer studiens metoddel 
med studiens metodologiska utgångspunkter och studiens planering och genomförande 
som består av urval, instrument, insamling, etiska överväganden, analys och slutligen 
tillförlitlighet och trovärdighet. I nästkommande kapitel gås studiens resultat igenom. 
Det avslutande diskussionskapitlet inleds med en metoddiskussion och följs därefter av 
en resultatdiskussion med en analys utifrån det sociokulturella perspektivet och den 
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tidigare forskningen. Diskussionskapitlet avslutas med en presentation av studiens 
slutsatser och förslag på fortsatt forskning.   
  

BAKGRUND  
I detta avsnitt ges en introduktion till begreppet bedömning i skolsammanhang och hur 
bedömning har använts och utvecklats följt av ett avsnitt om formativ bedömning. 
Avslutningsvis beskrivs digitaliseringen av skolan och arbetssättet formativ bedömning 
i kombination med digitala verktyg. 

Bedömning  
Artjonen (2018) säger att ”bedömning anses vara ett av undervisnings- och 
lärandeprocessens mest verkningsfulla enskilda element” (s. 69). Alla som har suttit i en 
lektionssal har säkerligen hört frågan “kommer det här på provet?” Hur man som elev 
tolkar lärarens bedömningssätt påverkar direkt ens engagemang i studierna och ens sätt 
att studera (Artjonen, 2018). Rätt använt, säger Jönsson (2017), kan bedömning ge stora 
positiva effekter på elevernas motivation och lärande men samtidigt kan bedömning 
som är fel använd få det direkt motsatta resultatet. Kunskap om bedömning är alltså en 
grundläggande kunskap för alla som arbetar med undervisning, i kombination med 
bland annat ett förhållningssätt där elevens lärande sätts i centrum. 
Lundahl, (2014) lyfter att det är viktigt att förstå att kunskapsbedömning kan tjäna olika 
syften, det används inte bara för lärande utan även för selektion och kontroll. Man kan 
dela upp bedömning i två typer: summativ och formativ bedömning. Den summativa 
bedömningen syftar till att summera elevens kunskapsnivå vid en viss tidpunkt i 
förhållande till något kriterium som till exempel en betygsskala. Den formativa 
bedömningen syftar till att utveckla elevernas kunskaper men också lärarnas 
undervisningspraktik. Lundahl knyter de två olika bedömningssätten till två olika 
pedagogiska perspektiv: 

1. Det summativa bedömningssättet baseras på Thorndikes arbete som i sin tur är 
baserat på behaviourismen. Här är prov och betyg på elevernas prestationer 
underlag för beslutsfattare och politiker i styrningen av skolan. Elevernas 
resultat används vid urval och styr elevernas framtida möjligheter till val av 
fortsatta studier. De summerade resultaten på skolnivå kan ligga till grund för en 
skolas framtida möjligheter att attrahera nya elever och lärare eller ge negativ 
publicitet vid sjunkande resultat.  

2. Det formativa bedömningsättet baseras på Deweys arbete. Undervisningen ska 
utvecklas i ett socialt samspel där man ständigt arbetar för att förbättra lärandet 
genom användandet av formativa bedömningar och uppställande av strävansmål 
för eleverna.  

Thorndike vann “duellen”, då många av 1900-talets skolsystem (till exempel USAs och 
Sveriges) utvecklades enligt hans premisser, även om Deweys linje visat på bättre 
pedagogiska resultat. Det är den summativa bedömningen som har dominerat i 
skolvärlden globalt. Troligtvis eftersom den ledde till en skola som var politiskt och 
administrativt lättare att styra (Lundahl, 2014). 
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Artjonen (2018) påpekar att bedömning ibland kan anses ha en negativ klang och en 
negativ påverkan på eleverna. Exempel på den negativa påverkan är nervositet inför 
prov, försämrad studiemotivation och självkänsla. Det beror på att bedömning ofta kan 
upplevas ge sanktioner istället för beröm. Man kan fråga sig om det skulle vara möjligt 
att förändra sättet att använda bedömning i skolan och på ett tydligare sätt än tidigare 
istället utgå från elevernas styrkor och också på ett aktivt sätt stödja och stärka dem i sitt 
lärande. Utvecklandet av formativ bedömning i undervisningen kan vara ett svar på 
detta och som Hirsh (2015) även poängterar, så uppfattas formativ bedömning snarare 
som ett sätt att undervisa än som bedömning i dess traditionella betydelse.  

Formativ bedömning  
Vi kommer i den här studien att huvudsakligen använda oss av benämningen formativ 
bedömning men även formativt arbetssätt när begreppet beskriver sammanhanget bättre.  
Formativ bedömning har funnits med inom pedagogikforskningen sedan 1960-talet då 
Scrieven (1967) var den som först föreslog uppdelningen mellan summativ och formativ 
bedömning, följd av Bloom två år senare (1969). Det är dock främst från slutet av 1990-
talet som den formativa bedömningen fått en omfattande spridning i stora delar av 
världen och det framför allt genom den forskningsöversikt som Wiliam och Black 
genomförde 1998 (Black & Wiliam, 1998). Wiliams (2013) förklarar att i den formativa 
bedömningen används den insamlade informationen som bedömningen ger för att forma 
en pågående lärprocess. Det är viktigt att förstå att även en summativ bedömning 
faktiskt kan användas formativt. Det är alltså bedömningens funktion som är viktig, det 
vill säga hur används de uppgifter som man får fram vid bedömningen. Om läraren till 
exempel vid en summativ bedömning bara registrerar resultaten och inte använder dem 
till något mer, då är det absolut bara en summativ bedömning. Men om resultaten av ett 
summativt prov istället används till att omorganisera den följande lektionsplaneringen, 
eller till att ge individuell återkoppling för att visa på vad varje elev bör fokusera på i 
deras fortsatta läroprocess, då har läraren använt ett summativt prov formativt. 

Lundahl (2014) säger att huvudpoängen med formativ bedömning därmed är att lärarnas 
bedömning ska användas för att främja lärandet och inte bara mäta det. Artjonen (2018) 
påpekar också att de redskap som används i de två olika bedömningsformerna är olika. 
Vid summativa bedömningar pratar vi oftast om skriftliga prov eller test medan man vid 
formativ bedömning med fördel kan använda sig av metoder som portfolios eller 
utvärderingssamtal. 

Från Wiliam och Blacks metastudie (1998) kommer den troligtvis mest använda 
definitionen av formativ bedömning: 

All those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 
information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in 
which they are engaged (Black & Wiliam, 1998, s 7-8). 

Som vi kan se är formativ bedömning ett väldigt brett begrepp med vitt skiftande 
innehåll och där det både blir fråga om process och verktyg. Wiliam menar att 
undervisning i korthet går ut på “tre nyckelprocesser och tre slags involverade individer. 
Processerna är: att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande, att ta redan på vart 
de är på väg och att ta reda på hur man ska komma dit. Rollerna är: lärare, elev och 
kamrat” (2013, s. 61).  
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Genom att kombinera rollerna med processerna så kan en matris skapas (tabell 1) för att 
synliggöra de fem olika strategierna som formativ bedömning brukar beskrivas med 
(Lundahl, 2014). 

 
Tabell 1. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (Lundahl 2014, s. 85). 

 Vart är eleven på väg Var är eleven nu Hur når eleven målen 

Läraren Tydliggöra mål och 
kunskapskvaliteter (1) 

Skapa tecken på 
lärande (2) 

Framåtsyftande feedback (3) 

Klasskamraterna Förstå målen och dela skolans 
syn på kunskapskvaliteter (1) 

Gör eleverna till resurser till varandra (4) 

Eleven Förstå målen och dela skolans 
syn på kunskapskvaliteter (1) 

Stärka elevens förmåga till självbedömning (5) 

 

Strategi 1. Tydliggöra mål och kunskapskvaliteter: Jönsson (2017) menar att för ett 
framgångsrikt lärande behöver eleverna veta vad som är viktigt i ämnet och vad det är 
de förväntas lära sig. Att läraren är öppen med vad han eller hon förväntar sig att 
eleverna ska lära sig är grundläggande. Bedömningskriterierna ska vara av kvalitativ art 
och därmed vara inriktade på det som är viktigt i ämnet istället för att fokusera på 
faktafrågor som är lätta att testa, vilket är vanligt när bedömningen enbart är summativ. 
Jönsson säger också att ett sätt att kommunicera tydliga mål och framgångskriterier är 
genom att eleverna får se konkreta exempel på det de förväntas göra och där olika 
kvalitetet visas. På detta sätt skapar eleverna en erfarenhetsbas och förståelse för vad 
som förväntas av dem (ibid.).  

Strategi 2. Skapa tecken på lärande: Jönsson (2017) säger att det gäller att skapa 
tecken på lärande genom att designa aktiviteter där eleverna får visa vad de kan. 
Jönsson säger vidare att man kan  göra detta genom att konstruera bedömningar som ger 
nyanserad information om elevernas prestationer i förhållande till målen genom att till 
exempel använda sig av autentiska bedömningar. Dessa kännetecknas av att vara 
“a)  Direkta, vilket innebär att man bedömer det man faktiskt vill att eleven ska kunna 
göra; b) Öppna, vilket innebär att bedömningen ger eleverna relativt fria tyglar när det 
gäller att läsa och besvara en uppgift; c) Autentiska, vilket innebär att man strävar mot 
att efterlikna den komplexitet som finns i verkliga situationer” (Jönsson, 2017, s. 84). 
Den information som läraren samlar in om elevernas kunnande används också till att 
utveckla undervisningen (Lundahl, 2014). Det betyder att läraren måste vara flexibel 
och förändra sin undervisningsplan om eleverna visar på bristande kunskap, eller 
tvärtom, redan behärskar det som var planerat. 
Strategi 3: Framåtsyftande feedback: Artjonen (2018) lyfter att återkoppling kan vara 
både feedback, det vill säga respons på lärande som pågår eller har skett, och 
feedforward, det vill säga att staka ut vad eleverna ska jobba med och lära sig framöver 
Ofta så används ordet feedback för båda betydelserna. Jönsson (2017) poängterar vikten 
av att ge konstruktiv och framåtsyftande återkoppling som hjälper eleverna att prestera 
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bättre i framtiden. Det räcker dock inte att bara ge återkoppling eftersom inte alla elever 
automatiskt förstår hur de ska använda den, utan man måste också lära dem strategier 
för att använda återkopplingen. Hattie och Timperley (2007) delar upp återkoppling på 
fyra olika nivåer; (1) uppgiftsåterkoppling (2) processåterkoppling (3) metakognitiv 
återkoppling och (4) återkoppling på personlig nivå. För att en återkoppling ska vara 
effektiv anser Jönssom (2017) att man behöver ge återkoppling på de tre första nivåerna 
och processåterkopplingen är den som kan ses som centrum i den formativa åter-
kopplingen eftersom den skapar de grundläggande förutsättningarna för förbättrade 
prestationer då den ger indikationer på vilken kvalitet man är ute efter och som också 
kan vara aktuella för framtida uppgifter. 
Strategi 4. Gör eleverna till resurser till varandra: Jönsson (2017) menar att det 
gäller att engagera eleverna i bedömningsprocessen och göra så att de fungerar som 
resurser för varandras lärande. Viktigt är att man här har klart för sig att det inte handlar 
om att döma någon utan att eleverna ska hjälpa varandra att utvecklas mot målen. 
Kamratbedömningar ska resultera i en lägesbeskrivning, där styrkor och utvecklings-
behov preciseras, men också strategier för att stärka utvecklingen. Wiliams (2016) anser 
att den kollaborativa lärandestrategin är positiv då den bland annat leder till högre 
motivation, högre social sammanhållning i gruppen och därmed i förlängningen bättre 
lärande. De elever med mer kunskap i ämnet kan ta itu med särskilt svåra delar av en 
uppgift vilket gör att de elever med mindre kunskap i ämnet dras med och lär sig mer. 
De gynnar också de elever med mer kunskap i deras kognitiva utveckling eftersom de 
måste tänka igenom problemen bättre för att kunna förklara det för de andra eleverna.  
Strategi 5. Stärka elevens förmåga till självbedömning: Wiliams (2013) säger att 
lärande bara kan skapas av den som lär. En lärare kan inte skapa lärande för eleven, 
oavsett hur engagerad läraren är. Därför är det så viktigt att aktivera eleverna till att äga 
sitt lärande eftersom detta kan leda till betydande förbättringar i deras prestationer. Det 
gäller att styra eleverna till att utvecklas mot ett självständigt lärande där målet är att de 
blir självreglerande, ”genom att själva kunna planera, genomföra och utvärdera sina 
uppgifter” (Jönsson, 2017, s.123).  

Vissa av dessa 5 strategier har visat sig vara mer populära än andra vid 
implementeringen av formativ bedömning. Många lärare stannar nämligen vid att 
tydliggöra mål och ge feedback. Grundläggande vid arbetet med formativ bedömning är 
dock ett aktivt deltagande av eleverna och en vilja och förmåga från lärarnas sida att 
förändra och anpassa undervisningen efter den situation och nivå eleverna befinner sig i. 
Timperley, Kaser och Halbert (2014) tar upp att det traditionella upplägget där det 
nästan uteslutande varit lärarna som styrt lärprocessen utan att involvera eleverna måste 
förändras om formativ bedömning ska fungera eftersom arbetssättet är en tudelad 
process som formar både elevens och lärarens fortsatta arbete.  
I läroplanerna för grundskolan och för gymnasieskolan finns det stöd för användandet 
av formativ bedömning. Det står till exempel i läroplanen för gymnasiet att lärarna 
fortlöpande ska ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov. Vidare 
kan man läsa att eleven ska ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och att han 
eller hon ska kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till 
kraven för utbildningen (Skolverket, 2011).  
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Digitaliseringen av skolan  
Liksom det i skolans styrdokument finns stöd för användandet av formativ bedömning, 
finns det stöd och krav på att använda digitala verktyg. Digitala verktyg är ett brett 
begrepp som inte är statiskt utan i ständig förändring. Regeringen har tagit beslut om att 
Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter 
(Regeringen, 2017). Skolan spelar en viktig roll i arbetet för att nå det målet och därför 
har regeringen tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som i stort 
innebär att skolan ska ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället 
medför (Regeringen, 2017). Digitaliseringsstrategin har åtföljts av en handlingsplan 
med initiativ och aktiviteter som anses viktiga för att målen ska uppnås (Sveriges 
kommuner och landsting, 2019) .  

Att skolan i allt högre grad arbetar med digitalisering är alltså något som numera inte 
bara har att göra med att olika hjälpmedel kan förenkla vardagen för enskilda individer. 
När det gäller lärarna så tar digitaliseringsstrategin upp vikten av att de ska vara 
förtrogna med digitala verktyg och utifrån elevers olika behov och förutsättningar kunna 
välja digitala lärresurser eftersom användningen kan utveckla undervisningen och bidra 
till elevers kunskapsinhämtning. De digitala lösningar som används i verksamheten ska 
vara väl fungerande verktyg och systemlösningar så att de inte blir till en ökad 
administrativ börda, utan istället underlättar till exempel planering, genomförande, 
uppföljning och utvärdering av undervisningen (Regeringen, 2017). Tillgång till digitala 
verktyg och kompetens hos den enskilde läraren är dock inte tillräckligt, samarbete och 
möjligheter att dela kunskaper och erfarenheter lärare emellan är viktigt för att lärarna 
inte ska behöva uppfinna hjulet gång på gång. Forum för att dela erfarenheter lärare 
emellan, både det som fungerar och det som inte fungerar är en nyckel för framgång 
(Diaz, 2018). I arbetet med att digitalisera skolan är det också viktigt att det inte bara är 
enstaka lärare som driver digitaliseringen utan detta förändringsarbete bör utgå från 
skolans ledning som ska ha den digitala kompetens som krävs för att leda och ge 
personalen stöd (Grönlund, 2014). 
I digitaliseringsstrategin ingår också att alla elever ska uppnå en hög digital kompetens, 
och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Det är viktigt att alla elever 
ges samma möjligheter att utveckla och nå samma kompetens. Eftersom tillgången och 
användandet av digitala verktyg skiljer sig bland unga utifrån kön, socioekonomisk 
bakgrund och andra demografiska variabler (Statens Medieråd, 2015) är det viktigt att 
skolan arbetar likvärdigt nationellt och det är också syftet med den nationella strategin. 
Skolväsendet ska ge alla elever likvärdiga förutsättningar att använda digitala verktyg 
(Statens Medieråd, 2015). En förutsättning för att detta ska vara genomförbart är att det 
finns tillgång till digitala verktyg på alla skolor. Här visar den senaste siffrorna om IT-
användning och IT-kompetens i skolan (Skolverket, 2019) att det i grundskolan går 
omkring 1,3 elever per dator eller datorplatta1och för gymnasieskolan är motsvarande 
cirka en elev per enhet. I princip har alla lärare på grundskolan en egen dator. På 
gymnasiet hade alla lärare en dator redan 2012. Denna datortäthet beror på stora 
satsningar på en-till-en projekt, vilket står för en dator till varje elev där samtliga elever 
oavsett socioekonomisk bakgrund eller klasstillhörighet och utan tanke på familjens 

                                                
1 Skolverket (2019) använder begreppet dataplatta. Synonymer till detta ord är till exempel lärplattor och 
surfplattor. 
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inkomst får möjlighet att arbeta med likvärdiga förutsättningar. Resultaten på satsningar 
på en-till-en har visat på både positiva och negativa effekter. Kroksmark (2013) nämner 
att bland de positiva effekterna kan man se att “skolarbetet blir mer motiverande, 
entusiasmen ökar, klassrumsarbetet blir lugnare och mer koncentrerat” (s. 57). Bland de 
negativa effekterna som Kroksmark tar upp ser man en stor osäkerhet kring lärarrollen 
och kring hur datorerna ska användas på bästa sätt.  
När det gäller de digitala verktyg som används i skolan är lärplattformen, på engelska 
LMS (learning management system) central. Den skapades ursprungligen för nät-
baserade distanskurser (e-learning). Den är webbaserad och används numera i skolorna 
för att bland annat underlätta kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. På 
lärplattformen kan lärarna bland annat presentera studiemål och arbetsuppgifter, 
eleverna kan lämna in sina arbeten och lärarna kan sen i sin tur kommunicera 
återkopplingen på uppgiften. Lärplattformen kompletteras ofta med pedagogiska 
arbetsytor, monlbaserade verktyg där elever och lärare kan dela och lagra dokument. 
Andra digitala verktyg som används är en mängd olika webbaserade applikationer som 
spänner över skrivverktyg, video-redigeringsverktyg, bloggar, e-portfolio, sociala 
medier och testverktyg för att bara nämna några. Dessa applikationer gör att många 
varierande arbetssätt blir möjliga. Eleverna kan till exempel kommunicera med lärarna 
(via wifi) när de använder persondatorer eller surfplattor på lektionerna. För att 
presentera uppgifter eller resultat för hela klassen kan en större skärm användas som 
både elever och lärare kan koppla upp sig till. Kroksmark (2013) anser att det som 
kännetecknar det digitaliserade lärandet i skolan är “snabbheten, tillgängligheten, 
öppenheten, variation och kommunikation” (s. 39). 

Formativ bedömning i kombination med digitala 
verktyg 
Digitala verktyg gör att många varierande arbetssätt blir möjliga. När det mer konkret 
gäller de strategier som formativ bedömning består av öppnar de digitala verktygen upp 
för flera nya arbetssätt, möjligheter men också svårigheter. För enkelhetens skull 
repeterar vi här de fem strategierna som formativ bedömning innehåller (Lundahl, 
2014): 

Strategi 1: Tydliggöra mål och kunskapskvaliteter  
Strategi 2: Skapa tecken på lärande 

Strategi 3: Framåtsyftande feedback 

Strategi 4: Gör eleverna till resurser till varandra 

Strategi 5: Stärka elevens förmåga till självbedömning  
Några av de möjligheter som framförs av Lantz-Andersson och Säljö (2014) är de 
fördelar digitala verktyg ger när det gäller kommunikation lärare och elever emellan. 
Det kan till exempel gälla kommunikation av mål eller förändringar i arbetsuppgifter 
(strategi 1), återkoppling (strategi 3), kommunikation elever emellan (strategi 4). De 
digitala verktygen ger också nya samarbetsmöjligheter då eleverna kan samarbeta och 
stödja varandra i lärprocessen och samtidigt få stöd från sina lärare genom de digitala 
verktygen (strategi 3 och 4). De digitala verktygen kan även medverka till att göra 
eleverna mer ansvarsfulla när det gäller sitt lärande då de själva till större grad kan 
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bestämma hur de vill redovisa sina uppgifter genom att till exempel använda film eller 
ljudinspelningar (strategi 5). När det gäller svårigheter tar till exempel Grönlund (2014) 
upp att lärarna känner att de brister kompetensmässigt. De har inte de kunskaper som 
behövs för att planera och genomföra en undervisning i kombination med digitala 
verktyg som följer de strategier som formativ bedömning består av.  

När det gäller arbetssättets påverkan på elevernas lärprocesser anser Kluge, Krange & 
Ludvigsen (2014) att även om man har en väl designad teknisk lärandemiljö är det 
ingen garanti för att det uppstår produktiva lärandeprocesser eller goda resultat. “Det är 
det goda samspelet mellan teknik, undervisningsmetoder, lärarinterventioner och 
institutionella stödstrukturer som ligger till grund för elevernas lärprocesser” (ibid., s. 
49). Författarna menar att implementera digitala medier inte automatiskt innebär att 
pedagogiken utvecklas, eller att den formativa bedömningen blir bättre. Läraren har här 
en mycket viktig roll när det gäller att utveckla nya strategier (ibid.). Även om det finns 
teorier som stödjer arbetssättet så är det nu viktigt att studera praktiken för att därmed 
kunna se detta arbetssätt från lärarnas synvinkel. Vilka möjligheter och svårigheter ser 
lärare med att använda digitala verktyg i sitt arbete med formativ bedömning? Hur 
upplever lärare att elevernas lärprocesser påverkas av att digitala verktyg används i 
arbetet med formativ bedömning?  
 

TIDIGARE FORSKNING 
Vår ambition med detta kapitel är att ge en relevant bild av forskningsläget vad gäller 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg och även mer specifikt vad 
gäller lärarnas erfarenheter av detta arbetssätt. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt där det 
första tar upp forskningen om formativ bedömning i kombination med digitala verktyg. 
Det andra avsnittet behandlar lärares syn på möjligheter och svårigheter att arbeta med 
digitala verktyg. Kapitlet avslutas med att redogöra för forskningen om arbetssättets 
påverkan på elevernas lärprocesser. Till detta har olika doktorsavhandlingar, granskade 
forskningsartiklar och forskningsöversikter inom ämnet studerats.  

Forskningen inom de två områdena formativ bedömning och digitala verktyg är stor och 
i våra sökningar i forskningsdatabaser märks också ett ökat intresse för forskning inom 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg sedan början av 2000-talet 
(jmf. t.ex. Hirsh & Lindberg, 2015). En anledning till detta ökade intresse kan vara att 
en uppfattning när det gäller formativ bedömning är att det är ett arbetssätt som i alla 
fall initialt är tidskrävande. Somliga forskare (t.ex. Hunt & Pellegrino, 2002; Hirsh & 
Lindberg, 2015) anser att en lösning på detta problem kan ligga i användandet av 
diverse digitala verktyg för att avlasta lärarna.  

Forskning om formativ bedömning i kombination med 
digitala verktyg 

Hirsh och Lindberg (2015) anser att man inom detta forskningsfält lite förenklat kan se 
två olika perspektiv. Det första bygger på att man ser datorn som en egen aktör och den 
kan då till exempel tydliggöra mål eller ge eleven och läraren feedback (se t.ex. Wang, 
2007). I det andra perspektivet anser man att teknikbaserad bedömning i sig själv inte är 
formativ. Däremot kan teknik bidra när man arbetar formativt men det är lärare, elever 
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eller klasskamrater som är aktörer och som i slutändan bestämmer de formativa 
effekterna av att använda teknologi (se t.ex. Ciampa & Gallaghers, 2013).  
Mycket av den forskning som handlar om kombinationen formativ bedömning och 
digitala verktyg har liknande upplägg även om fokuset ligger på olika formativa 
bedömningsstrategier eller något konkret digitalt verktyg. Kvantitativa metoder före-
kommer när det mer konkret gäller att visa på någon interventions effekt på elevens 
lärande men den mest förekommande metoden är den kvalitativa. Datainsamlingen 
genomförs då genom intervju, enkät, observation, experiment, insamling av textmaterial 
eller någon kombination av dessa. I vår genomlysning av forskningen om formativ 
bedömning i kombination med digitala verktyg har vi valt att presentera några få studier 
som visar på bredden men även på likheterna. 

I en studie av Zhan och So (2017) handlar det specifikt om att utveckla ett digitalt 
verktyg i form av en pedagogisk arbetsyta som visar om lärande sker men som också 
ger automatisk feedback till eleverna. Produkten arbetades fram i samarbete mellan 
designer, forskare och lärare och lärarnas synpunkter var här grundläggande för 
utvecklingen. Tack vare det nära samarbetet med lärarna vid utvecklandet av systemet 
kunde många svagheter som gällde till exempel kvaliteten på feedbacken, eller 
svårigheter med att koppla uppgifter till läroplanen korrigeras.  
Yangs studie (2017) handlar också om feedback men här är det inte automatisk 
feedback som systemet ger utan feedback som ges genom ett kollaborativt arbetssätt där 
eleverna vid skrivövningar i främmande språk ger feedback till varandra i en 
webbaserad arbetsmiljö. Resultaten visade även här på stora möjligheter till ett 
förbättrat arbetssätt tack vare integreringen av digitala verktyg i det formativa arbets-
sättet (jmf. tex. Goldman, Russel & Cook, 2003 och Zheng, Lawrence, Warschenuer & 
Lin, 2014). 

Koh, Hong och Tans studie  (2017) däremot fokuserar inte på feedback, utan fokuset är 
på elevsamarbete och hur man genom digitala verktyg kan arbeta med de formativa 
bedömningsstrategierna kamratrespons och självbedömning. Här använde man sig av ett 
experiment som var uppdelat i två tillfällen. Vid det första tillfället delades eleverna upp 
i grupper där man genom att kommunicera genom ett chatprogram med sina 
gruppmedlemmar skulle genomföra vissa uppgifter. Efter genomförandet skulle 
eleverna bedöma sin egen och sina gruppmedlemmars insats. Vid det andra tillfället 
träffades gruppmedlemmarna och syftet var att eleverna skulle reflektera och lära sig 
mer om medlemmarnas beteende under grupparbetet. Studien visar bland annat på att 
digitala verktyg kan vara ett positivt hjälpmedel för eleverna att bli medvetna om sina 
egna styrkor och svagheter vid samarbeten och i förlängningen därmed förbättra sina 
samarbetsförmågor.  

För att få en mer holistisk bild av forskningsfältet formativ bedömning i kombination 
med digitala verktyg är en bra ingång att söka studier som handlar om en-till-en 
satsningar. Här blir den formativa bedömningen inte lika tydlig vad gäller olika 
strategier men bidrag som Grönlunds rapport (2014), Tallvids doktorsavhandling (2015) 
eller Fleischers doktorsavhandling (2013) visar på att den formativa bedömningens 
strategier är närvarande i många studier även om ämnet i studien inte direkt är det 
formativa arbetssättet. Bredden på begreppet formativ bedömning gör att det finns 
väldigt många ingångar för att söka forskningsartiklar, och att det ibland är svårt att få 
en överblick över ämnet. Sökningar på “formative assessment” i kombination med 
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“ICT2” kan till exempel missa forskningsartiklar som handlar om matriser eller hur man 
arbetar med att tydliggöra mål. Det samma gäller sökningar i de svenska databaserna 
där sökningar på formativ bedömning och speciellt i kombination med IKT eller digitala 
verktyg inte ger de resultat som faktiskt finns när det gäller forskning i ämnet (jmf. 
Hirsh & Lindberg, 2015).  

För att få en djupare förståelse av forskningsfältet är det också intressant att inkludera 
forskning om hur man designar undervisning där digitala verktyg ska ingå som en 
naturlig del och där dessa ska skapa didaktiska mervärden. Holmbergs doktors-
avhandling (2019) visar bland annat på att denna omställningsprocess både är 
tidskrävande och mångfacetterad. En av studiens slutsatser är att utvecklingsprocesser 
med digitala verktyg bör ske gradvis och över en längre tid. Studien visar också på 
vikten av att man kollegialt reflekterar över de olika didaktiska övervägandena man gör 
i undervisningsdesignprocessen. Det är också i de här processerna som lärarnas 
kompetens i användandet av digitala verktyg ökar.  

Lärares syn på möjligheter och svårigheter  

I en studie av Fransson, Holmberg, Lindberg och Olofsson (2019) om hur lärares 
självförståelse ser ut i dagens undervisningskontext kommer de in på hur olika lärarnas 
syn på de digitala verktygen ser ut och hur detta påverkar hur de ser på möjligheter och 
svårigheter med att använda dem. Detta är en fallstudie där två personer under en längre 
tid intervjuas både formellt och mer informellt i samband med bland annat 
observationstillfällen. De båda lärarna har olika utgångsläge, en av dem har lång 
erfarenhet av analog undervisning medan den andra har kortare undervisningserfarenhet 
men med större digital erfarenhet. Den mer utpräglade analoga läraren ser mer av 
digitaliseringens svårigheter, svårigheter som till exempel kommer från kraven på att 
använda skolans lärplattform, vilket också påverkar hans självförtroende som lärare. 
Denna lärare anser att direktkontakten med eleverna där feedbacken kommuniceras och 
diskuteras i ett konkret möte är mycket bättre för elevernas lärande än en skriven 
kommentar som levereras i ett dokument på lärplattformen. Den mer digitala läraren 
däremot ser stora möjligheter med de digitala verktygen om de används på ett klokt sätt. 
Han påpekar dock också svårigheter som har med lärarnas omständigheter att göra där 
till exempel tidsbrist och brist på stöd är några. En av studiens slutsatser är att för att vi 
ska kunna förstå vilka möjligheterna och svårigheterna är och vilka spänningar som 
uppstår vid implementeringen av digitala verktyg i skolan, så måste vi ta med i 
beaktande lärarnas förutsättningar, kunskap, intressen, attityder när de gäller hur de 
närmar sig den digitala tekniken. Forskning visar att det finns en relation mellan lärares 
digitala kompetens och deras användande av digitala verktyg i klassrummet (Wastiau et 
al., 2013). Perselli (2014) har också kommit till liknande slutsatser i sin doktors-
avhandling. Hon säger att när lärarna ska välja digitala verktyg så gör de det utifrån 
deras personliga sätt att undervisa och utifrån deras erfarenheter av hur verktygen kan 
stödja elevernas lärande. Hon lyfter också fram bristen på tid som en faktor som 
                                                

2 ICT betyder Information and Communication Technology.  
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begränsar lärarnas möjligheter att använda sig av digitala verktyg i undervisningen. De 
har inte tid att leta upp och lära sig nya digitala verktyg.  
I en annan studie av Lindberg, Olofsson och Fransson (2017) studerar de ett större antal 
lärares och elevers syn på att arbeta med digitala verktyg. Denna studie visar bland 
annat på vilka möjligheter och svårigheter som finns vid användandet av teknik i 
undervisningen. Även om studien inte konkret handlar om formativ bedömning så är en 
av de fördelar som lärarna tar upp bland annat att dokumenterandet av elevernas lärande 
och bedömning blir lättare och mindre tidskrävande. Lärarna i denna studie anser också 
att tekniken ger flexibilitet när det gäller tid och plats, det vill säga att eleverna kan få 
tillgång till genomgångar och planeringar online. De svårigheter som tas upp när det 
gäller användandet av teknik i undervisningen är bland annat tidsaspekten. De tycker att 
det är tidskrävande att förbereda eller hitta undervisning baserad på digitala verktyg. 
Samtidigt ser de svårigheter som beror på deras bristande kompetens att använda 
digitala verktyg i undervisningen. Andra svårigheter är brister i den tekniska 
infrastrukturen och även problem med skolornas lärplattformar. Deras resultat speglar i 
stort de resultat som bland annat Sipilä (2014) publicerat angående den finska 
digitaliseringen av skolan, eller studien av Vrasidas (2015) angående digitaliseringen av 
skolan på Cypern.  

Lärprocessens påverkan  

Både formativ bedömning och digitala verktyg har under de sista decennierna använts 
för att förbättra elevernas lärande och skolornas resultat. Vissa forskare är dock kritiska 
till formativ bedömnings effekter på elevernas lärande. Detta eftersom de bland annat 
anser att de metastudier som oftast används som grund för att visa på den formativa 
bedömningens positiva effekter på elevernas lärande inte är tillförlitliga (se t.ex. Bennet, 
2011 och Ekecrantz, 2015). Samtidigt finns det också kritiska röster mot 
digitaliseringens bidrag till att förbättra skolan (se t.ex. Selwyn, 2017 och Player-Koro, 
2018). Player-Koro poängterar till exempel att de belägg som finns på att digitala 
verktyg förbättrar utbildningen är svaga. Hon säger också att man måste ställa sig vissa 
frågor om vad det är som tekniken ska bidra med och även vilka de oavsedda 
konsekvenser är som användandet av tekniken ger.  
När det gäller kombinationen mellan formativ bedömning och digitala verktyg finns det 
både positiva och negativa resultat. Resultaten i Zhan och Sos (2017) studie om 
utvecklandet av en arbetsyta för att skapa belägg för lärande och ge feedback visar till 
exempel på att även om eleverna genom att vissa spelfunktioner integrerades i de 
digitala testverktygen i vissa fall blev mer studiemotiverade så fanns det svårigheter för 
både eleverna och lärarna att förstå sig på den komplexa datan som systemet levererade 
om elevernas lärprocesser.   

Många av de studier som vi har läst där de på olika sätt har testat de olika formativa 
bedömningsstrategierna i kombination med något sorts digitalt verktyg anser sig dock 
kunna redovisa någon sorts positiva resultat vad gäller elevernas lärprocess. Koh, Hong 
och Tans studie (2017) visar på överlag positiva slutsatser när det gäller elevernas 
lärprocesser vid användandet av kamratrespons och självbedömning i ett projekt där 
eleverna skulle samarbeta med hjälp av digitala verktyg. De ansåg att eleverna fick 
större medvetenhet när det gäller grupparbeten och att de kunde reflektera över detta på 
ett förbättrat sätt. 
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Grönlund (2014) talar inte om ökade effekter på elevresultaten utan nämner i stället att 
digitala verktyg i kombination med formativ bedömning kan bidrar med kunskap som är 
mer i fas med det som behövs i dagens samhälle. Vi går enligt Grönlunds studie från 
arbetssituationer med rutinuppgifter till mer kreativt arbete där informationssökning, 
kritisk granskning, skapande, argumentation och presentation blir allt viktigare. 

 
TEORETISKT PERSPEKTIV 

Den svenska skolan är influerad av bland annat Vygotskijs sociokulturella perspektiv 
vilket är en av anledningarna till att vi har valt att använda hans teoribildning om 
lärande och kulturella redskap som teoretisk utgångspunkt. Den andra anledningen är att 
det sociokulturella perspektivet stämmer väl med studiens syfte, det vill säga att dels få 
kunskap om vad lärarna anser svårigheterna och möjligheterna vara i ett arbetssätt med 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg, och dels hur lärarna upplever 
att detta arbetssätt påverkar elevernas lärprocess. Vi kan skönja flera gemensamma 
punkter vad gäller arbetssättet i formativ bedömning och det sociokulturella 
perspektivet vilket gör det intressant att ha detta teoretiska perspektiv med tillsammans 
med den tidigare forskningen vid vår slutliga diskussion av studiens resultat.  
Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur människor 
utvecklar förmågor som är kulturella till sin karaktär. Det kan vara allt från att lära sig 
läsa, skriv, lösa problem och så vidare (Säljö, 2005). Utgångspunkten i perspektivet är 
att lärandet inte bara pågår inne i den enskilda människans hjärna utan att det är situerat, 
- det sker i sociala sammanhang och sociala relationer (Hirch, 2015). Lärande uppstår i 
mötet, det vill säga i interaktionen, mellan personer och den miljö i vilken personerna 
befinner sig. Det är därmed inte bara den organiserade undervisningen eller uppfostran 
som formar och bidrar till människans lärande utan hon präglas och påverkas av den 
kultur och det samhälle hon lever i (Burman, 2014). Vygotskij uppfattade därmed 
lärande som en kollektiv process och att vi tillsammans med andra lär oss bäst.  
Förutom att lärandet är situerat och bäst sker tillsammans med andra så är mediering ett 
annat grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet. Mediering bygger på 
idén att lärande innebär att utvecklingen av förmågor till stor del handlar om att kunna 
hantera verktyg eller redskap som stöd för tänkande, kommunikation och handlande 
(Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  

Dessa redskap kan delas in i två grupper: språkliga och materiella. De språkliga 
redskapen är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem som vi använder för att tänka 
eller kommunicera med. Som exempel är bokstäver, siffror och räknesystem språkliga 
redskap. Detta betyder att när människan tänker och kommunicerar så använder de sig 
av dessa språkliga redskap för att förstå och analysera omvärlden. Vygotskij ansåg det 
viktigt att komma ifrån en viss dualism där man anser att språk och tänkande är olika 
och oberoende företeelser. Han såg språk och tanke som nära besläktade men att de 
samtidigt inte var identiska, det vill säga språk är ett teckensystem som finns både 
mellan människor och inom dem och det är kommunikationen med andra människor 
som formar vårt tänkande. Kommunikationen mellan lärare och elever blir därmed extra 
viktig eftersom det är härigenom läraren får inblick i elevernas kunskapsläge (Kluge, 
Krange & Lundvigsen, 2014) .  
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De materiella redskapen är fysiska redskap och kan vara allt från en spade till 
sofistikerade teknologiska uppfinningar och att behärska olika sorters fysiska redskap 
och teknologier är grundläggande. Dessa verktyg kan ibland uppfattas som en 
förlängning av människans kropp där vår kunskap och kompetens då kommer att ligga 
utanför denna. Vi kan till exempel se detta i dagens digitalisering av samhället där vi 
använder verktyg i många nya sammanhang som till exempel för att minnas med hjälp 
av teknik eller för att leta oss fram till en adress som vi inte känner till. Man kan alltså 
säga att det finns avancerad kunskap inbyggd i tekniken (Kroksmark, 2014).  
Genom att koppla ihop de språkliga (det vill säga de mentala) med de fysiska verktygen 
blir synen på lärande och kunskap att de alltid är både teoretiska och praktiska. Säljö 
beskriver det som att “vi både tänker och utför fysiska handlingar, och dessa båda 
aspekter är sammankopplade och beroende av varandra” (2017, s. 256). Vi blir därmed 
kompetenta inte bara genom att inhämta information, utan framför allt genom att 
samarbeta med olika slags verktyg (Lantz-Andersson & Säljö, 2014).  
Redskap stöttar således människors tänkande och lärande. Men i lärprocessen och då 
kanske speciellt när vi tänker på det formella lärandet och undervisningen i skolan 
behövs stöd för att avancera i lärandet. Ett centralt begrepp i det sociokulturella 
perspektivet är den proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen är den zon där 
eleverna är mottagliga för instruktioner och det är här som läraren eller studiekamrater 
på mer avancerad nivå kan stötta, hjälpa och vägleda den lärande eleven (Säljö, 2017). 
Vygotskij (1978) beskriver själv lärprocessen som äger rum i den proximala 
utvecklingszonen som:  

…the distance between the actual developmental level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through problem 
solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers (1978, s. 86). 

Den mer kompetenta parten medierar alltså kunskaper till de som håller på att lära sig 
(Lantz-Andersson & Säljö, 2014). Lärarens roll har utvecklats från den som tillhanda-
höll information till att vara en guidande och handledande person. Idén är att eleven så 
småningom själv kan utföra det som han eller hon behövde stöd för förut. Eleven 
befinner sig i en ständigt pågående lärprocess där han eller hon avancerar genom att allt 
eftersom ta sig an uppgifter som kräver nya och svårare färdigheter. Vygotskijs teori om 
närmaste utvecklingszon visar här på att “människan i samarbete med andra kan nå 
längre och lära sig betydligt mer än vad hon kan göra på egen hand” (Burman 2014, s. 
211). 

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att få kunskap om lärares olika erfarenheter av att arbeta med 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg. Syftet är också att få kunskap 
om hur lärarna upplever att detta arbetssätt påverkar elevernas lärprocess. 
Våra forskningsfrågor är: 

Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med att använda digitala verktyg i sitt 
arbete med formativ bedömning? 
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Hur upplever lärare att elevernas lärprocesser påverkas av att digitala verktyg används i 
arbetet med formativ bedömning? 

 

METOD 
I följande avsnitt redogörs först studiens metodologiska utgångspunkter. Härpå följer en 
beskrivning av studiens planering och genomförande som inkluderar avsnitt om urval, 
instrument, insamlingsförfarande, forskningsetiska regler och hur studien förhåller sig 
till dessa. Avslutningsvis beskrivs analysmetoden och hur begreppen tillförlitlighet och 
trovärdighet genomsyrar hela studien. 

Metodologiska utgångspunkter 
Studien har en hermeneutisk ansats eftersom vi söker efter en förståelse för hur lärarna 
på olika sätt upplever sitt arbete med formativ bedömning i kombination med digitala 
verktyg och hur de upplever att detta arbetssätt påverkar elevernas lärprocess. 
Hermeneutikens uppgift är att tolka och förstå ett fenomen inom ett område (Andersson, 
2014). En individ kan ha en förståelse eller göra en tolkning och det finns inte en 
förståelse som är rätt eller sann. Det är därför viktigt när man söker efter förståelse, att 
ta flera aspekter på förståelse i beaktande. Lärarna som är intervjuade i studien är en 
homogen grupp i flera avseenden och har många gemensamma nämnare (som till 
exempel ungefär samma utbildning och samma mål för sitt arbete), men de är också 
individer med skilda bakgrunder och förutsättningar som gör sina egna tolkningar och 
har sin egen förståelse för sin upplevda arbetssituation. Med hjälp av den hermeneutiska 
ansatsen ska studien försöka tydliggöra och redovisa både den förståelse och de 
förutsättningar som finns för det undersökta arbetssättet och hur arbetssättet upplevs av 
lärarna.  

Med den hermeneutiska ansatsen som utgångspunkt blir valet av metod kvalitativt. Det 
som karakteriserar den kvalitativa metoden är bland annat att den är induktivistisk, 
konstruktivistisk och tolkande (David & Sutton, 2016), vilket innebär att ett 
område  utforskas med en objektiv inställning. Denna metod gör det möjligt att nå den 
djupare förståelse som studien syftar till och därmed bidra till kunskapsutvecklingen 
inom forskningsfältet. Den djupare och personliga uppfattningen som eftersträvas är 
också en anledning till att ett kvantitativt tillvägagångssätt förkastats eftersom det skulle 
vara svårt att få en bred beskrivning av intervjupersonernas erfarenheter ur kvantitativa 
data.  
Vi har förhållit oss till vår egen förförståelse för att så långt det är möjligt ha ett neutralt 
förhållningssätt eftersom vi är medvetna om att det skulle kunna påverka oss. Det var 
viktigt att våra tidigare kunskaper om formativ bedömning och digitala verktyg inte 
påverkade oss vid intervjuerna och vid arbetet med resultatet. 

Planering och genomförande 
Urval 
Urvalet gjordes på två sätt. Det första var att kontakta gymnasierektorer via mail som i 
sin tur distribuerade missivbrevet (bilaga 1) till skolans lärare. En rektor uppmärk-
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sammade oss på att det kunde vara till vår fördel när vi sökte informanter, att beskriva 
tydligare vad lärarna och skolan skulle kunna förvänta sig att få ut av studiens resultat. 
Efter det utformades en andra version (bilaga 2) som tydligare beskrev detta. För att 
välja ut de deltagande gymnasieskolorna har bekvämlighetsurval använts. Denscombe 
(2014) poängterar att det kan vara svårt att sätta likhetstecken mellan bekvämlighets-
urval och god forskning. I denna studie påverkar dock inte detta tillvägagångssätt 
studiens kvalitet då valet av skola är sekundärt i förhållande till valet av de enskilda 
lärarna. Närhet till skolorna prioriterades för att kunna genomföra intervjuer på plats om 
någon av informanterna önskade det.. Även om valet av skolorna i sig är sekundärt har 
en inkludering i urvalet av flera skolor eftersträvats eftersom arbetssätten på olika 
skolor kan skilja sig åt. Detta urvalskriterium ger studien en bredare kunskapsbas. 

För att välja lärarna användes subjektivt urval (också kallat målstyrt urval). I detta 
tillvägagångssätt handplockar man informanterna utifrån deras relevans för det ämne 
som undersöks eller för att de har specifika kunskaper eller erfarenheter inom ämnet 
(Denscombe, 2014). Eftersom syftet med studien är att skapa djupare kunskap inom 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg behöver informanterna ha viss 
kunskap och erfarenhet inom arbetssättet för att bidra till kunskapsskapandet vilket gör 
det subjektiva urvalet lämpligt i denna studie. Studiens urval var initialt begränsat till 
gymnasielärare. Urvalskriterierna var därmed gymnasielärare med specifika kunskaper 
och erfarenheter inom formativ bedömning i kombination med digitala verktyg som 
arbetar på ett antal olika skolor.  

Med de ursprungliga urvalskriterierna kontaktades 19 gymnasieskolors rektorer via mail 
för att genom dem få kontakt med lärare med den önskade kunskap- och erfarenhets-
grunden. Härigenom lyckades vi få fem lärare att ställa upp på intervju. 
Det ursprungliga urvalsförfarandet gav inte tillräckligt många informanter. Via mail 
kontaktade vi därför lärare som arbetar formativt i kombination med digitala verktyg 
och som vi hade fått kännedom om genom olika medier (böcker eller hemsidor). Här 
utökades också urvalet till att även gälla lärare som undervisar i grundskolan. Detta var 
också ett subjektivt urval. 

Det slutliga urvalet styrdes av ett kumulativt tillvägagångssätt, det betyder att 
urvalsstorleken växte under studiens gång tills tillräcklig information ackumulerats för 
forskningssyftet (jmf. Denscombe, 2016). Det slutliga antalet informanter blev 10 
fördelat på 7 skolor.  

Instrument 
Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer valts. De kvalitativa intervjuerna 
används vid utforskande av komplexa och subtila fenomen som till exempel människors 
uppfattningar och erfarenheter. Metoden är också lämplig när man vill få tillgång till 
privilegierad information som vissa nyckelpersoner innehar (Denscombe, 2016). Dessa 
båda anledningar stöder valet av kvalitativa intervjuer som insamlingsinstrument i 
denna studie.  
Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 3). En intervjuguide 
bidrar till en struktur eftersom samma grundfrågor ställs till alla informanter 
(Denscombe, 2016). Intervjuguiden gav också möjlighet att ställa följdfrågor vid behov. 
För att vara väl förberedda delades intervjufrågorna upp i olika teman och eventuella 
följdfrågor förbereddes. Genom att frågorna var formulerade i förväg bidrog det till att 
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frågorna när de ställdes var genomtänkta och ökade sannolikheten för att de intervjuade 
verkligen gav svar på frågan som ställdes. Meningen med att ha genomtänkta frågor är 
att få de intervjuade att ge all information de har och inte utelämna något för att de 
kanske känner att informationen inte är till deras fördel, då även den informationen är 
till nytta för studien (ibid.).  

Intervjuguidens struktur underlättade också arbetet med att se likheter och skillnader i 
informanternas svar vid analysarbetet. 

Insamling 
Innan genomförandet av de egentliga intervjuerna gjordes en pilotintervju. Här testades 
upplägget på intervjun och frågornas relevans för att vid behov göra eventuella 
förändringar i intervjuguiden. Inga förändringar ansågs nödvändiga och intervjun kunde 
inkluderades i analysmaterialet.  
Åtta informanter intervjuades individuellt och två intervjuades tillsammans av praktiska 
skäl, då de arbetade på samma arbetsplats och det var svårt för en av dem att hinna med 
att vara med på intervjuen annars. Studiens informanter fick möjlighet att själva välja 
tidpunkt. Samtliga intervjuer genomfördes genom Skype. Varje intervju inleddes med 
en presentation av studiens syfte och de etiska forskningsprinciperna som beskrivs 
under rubriken “Etiska överväganden” på följande sida). Forskningsrådet (2014) 
poängterar också vikten av att inhämta informanternas samtycke när det gäller 
inspelning av intervjuerna, vilket införskaffades muntligt i början av intervjun.  
Denscombe (2016) poängterar att inspelning av intervjuer kan initialt vara något 
störande för vissa informanter men effekten brukar snabbt försvinna och fördelarna är 
stora då det gör att intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna och samtidigt få en 
fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun utan att konstant behöva 
anteckna. Genom att samtliga intervjuer genomfördes över Skype upplevde vi att vi i 
stort slapp denna inspelningseffekt eftersom diktafonerna inte syntes för informanterna.  
Vi försökte till så stor grad som möjligt följa de råd som Trost (2010) och Denscombe 
(2016) ger angående genomförande av intervjuer för att därmed uppnå en hög 
trovärdighet och tillförlitlighet. Bland annat försökte vi, för att minimera risken att 
påverka informanten och därmed insamlingen av studiens empiri, hålla oss neutrala, 
ställa frågorna och lyssna noga men undvika att dela med oss av våra åsikter. Vi var 
också noga med att kontrollera att vi hade förstått informanterna korrekt. För att 
motverka en viss nervositet hos informanterna var de första frågorna enkla 
bakgrundsfrågor som gav information om hur länge informanten arbetat med 
undervisning och i vilka ämnen denne undervisat i. På 6 intervjuer var båda 
uppsatsskrivarna med vilket gjorde att en kunde vara den som ledde intervjun medan 
den andra kunde göra anteckningar, ställa följdfrågor eller sammanfatta något 
informanten sagt för att kontrollera att informationen hade uppfattats korrekt.  
Varje intervju transkriberades inom 48 timmar efter intervjun medan informationen 
fortfarande var färsk för att undvika missförstånd vid eventuellt suddigt inspelade 
partier. Det är enligt Denscombe en fördel att göra transkriberingarna själva eftersom 
man därigenom kommer i närkontakt med materialet (2014). Arbetet med att 
transkribera intervjuerna delades därför upp så att vi gjorde hälften var. Vi var också 
noga med att hålla oss så nära som möjligt det ursprungliga uttalandena från 
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informanterna men för att få en mer begriplig text har viss rekonstruktion av talet gjorts 
till skriftspråk.  

Etiska överväganden 
Det finns fyra etiska principer som en forskare bör förhålla sig till och dessa finns för att 
vägleda den enskilde forskaren vid planering av sitt projekt. Dessa är: informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 
2014). 

Innan intervjuerna ägde rum informerades lärarna både skriftligt och muntligt om dessa 
fyra olika etiska principer och dess praktiska innebörd för dem, dels genom 
missivbrevet (bilaga 1 och 2) och dels genom ett introduktionsbrev som skickades ut 
innan bokad intervju  (bilaga 4). I Introduktionssbrevet fick de dessutom information 
om studien i sin helhet och de uppmanades också att höra av sig vid eventuella frågor. 
De informerades också om att deras deltagande var frivilligt och villkoren för deras 
deltagande. Detta behandlas i informationskravet. 
Samtyckeskravet rör deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan. Deltagarna 
informerades om att de kunde avbryta sitt deltagande i intervjuerna, under intervjun 
eller fram till att de godkänt den genomförda intervjun. Samtycket inhämtades muntligt 
av deltagarna vid slutet av intervjun. 
Deltagarna gavs största möjliga konfidentialitet och deras personliga uppgifter förvaras 
på ett sätt så att inga obehöriga kan ta del av dem. För att säkerställa trygghet för 
deltagarna informerades de om att inga etiskt känsliga uppgifter ska framgå i resultatet 
och att datamaterialet kommer att raderas när studien är färdig. Detta behandlas i 
konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet innebär att all information som framkommer i studien bara får 
användas i studiens syfte. Vårt insamlade material kommer därför inte att användas eller 
utlånas för annat syfte. 

Analys 
Vid analysarbetet var utgångspunkten tvåfaldig. Den första utgångspunkten var den 
hermeneutiska cirkeln där den grundläggande idén är att tolkningen växer fram i en 
spiralrörelse mellan vår förförståelse och möten med nya erfarenheter och ideer. 
Spiralrörelsen går också fram och tillbaka mellan helheten och delen i de material som 
man försöker förstå (Thomassen, 2005). Den andra utgångspunkten var de fyra 
vägledande principer som Denscombe (2014) framför som viktiga vid kvalitativ 
dataanalys; (1) de slutsatser som forskningen resulterade i skulle vara fast förankrade i 
studiens datamaterial, (2) våra förklaringar skulle komma ifrån en mycket noggrann 
läsning av datamaterialet, (3) inga obefogade fördomar skulle införas i analysen, och (4) 
analysen skulle grundas i en repetitiv process som ständigt rör sig fram och tillbaka 
mellan empirin och de uppkomna koder och kategorier. Dessa båda utgångspunkter 
stämmer i mångt och mycket med varandra.  

Analysen började med genomlyssning av materialet och den följande transkriberingen 
gjordes inom en 48 timmars tidsperiod efter att intervjun hade genomförts. Intervjuerna 
numrerades och texten placerades in i en tabell där cellerna numrerades för att lättare 
kunna analysera materialet och senare hålla reda på eventuella citat. Det lämnades också 
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plats vid sidan av texten för kodning och eventuella kommentarer. För att skapa en stor 
förtrogenhet med materialet lästes det sedan igenom flera gånger innan kodningen 
genomfördes. Den första bearbetningen av materialet gjorde vi var för sig för att senare 
gå igenom det tillsammans och sammanställa resultatet. Koderna utvecklades till 
kategorier, som gjorde att vissa mönster kunde bli synliga och en mer enhetlig bild 
skapas av vårt material. 
Under kodningen hade vi några ledord i åtanke som kommer från hermeneutiken. De 
var bland annat nyfikenhet, öppenhet, lyhördhet och fantasi (jmf. Fejes och Thornberg, 
2014).  

Resultatet analyserades sedan i diskussionsavsnittet utifrån det sociokulturella 
perspektivets grundbegrepp som språkets betydelse för lärande, mediering, lärande i 
samarbete och jämfördes med tidigare forskning om formativ bedömning i kombination 
med digitala verktyg. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
En kvalitativ studie har sitt fokus på att så långt det är möjligt komma nära vad 
människor upplevt eller hur de uttrycker sig. Valet av kvalitativ studie är därmed 
relevant eftersom fokus i den här studien är lärarnas upplevelser. I en kvalitativ studie 
med semistrukturerade intervjuer får deltagarna möjlighet att ingående beskriva sina 
upplevelser och det är också denna studies syfte. Lärarna får möjlighet att genom ett 
öppet förhållningssätt i intervjuerna möjlighet att ge sin bild av det arbetssätt som 
studien avser att belysa. I kvalitativa studier ligger tyngden på orden (Bryman, 2011) 
och har fokus på att få en förståelse för en individs tolkning av sin omgivning. 
Reliabilitet eller tillförlitlighet, är svårare att mäta i en kvalitativ studie än i en 
kvantitativ. Tillförlitlighet handlar om att kunna få samma resultat vid upprepade 
undersökningar. Tillförlitlighet får en annan innebörd när det handlar om en kvalitativ 
studie, i och med att om man upprepar intervjuer och får olika resultat behöver det inte 
innebära låg tillförlitlighet eftersom omständigheter som stämningsläge, ändrade åsikter 
eller andra aspekter kan påverka resultatet vid upprepningen. För att förutsättningarna 
skulle vara så lika som möjligt för de intervjuade så användes en intervjuguide som 
redskap. Där fanns förberedda följdfrågor som kunde ställas vid behov för att öka 
förståelsen av svaren och för att ge en så nyanserad bild av svaren som möjligt. 

För att uppnå en hög tillförlitlighet i en kvalitativ studie med intervjuer är det också 
viktigt att vara uppmärksam och medveten som intervjuare eftersom tonfall och 
kroppsspråk till exempel kan påverka de som intervjuas och hur de svarar. Det är viktigt 
eftersom avsikten är att som intervjuare vara objektiv och skapa en tillitsfull och öppen 
miljö under intervjuerna. 
Validiteten i en studie, eller trovärdigheten som är det begrepp som oftast används vid 
kvalitativa studier, avgörs av om studien undersöker det som var avsikten att undersöka 
(Bryman, 2011). Den här studien har undersökt lärares upplevelser av att arbeta med 
formativ bedömning med stöd av digitala verktyg vilket var avsikten med studien. 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie är inte bara kopplad till datainsamlingen, utan 
strävan efter hög trovärdighet rör hela studien. Vid datainsamlingen gäller att det 
insamlade materialet utgör underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning. Valet att 
använda semistrukturerade intervjuer gjordes för att få en hög trovärdighet i studien. 
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När frågorna och följdfrågorna är förberedda innan intervjun startar ger det i sin tur 
frågor som är genomtänkta och undersöker det som var avsett att undersöka. 
Trovärdighet visas också genom att tolkningarna av intervjuerna beskriver det som de 
intervjuade hade som avsikt att beskriva och det bedöms vara så i denna studie. 
För att öka trovärdigheten ytterligare skulle lärarna ha kunnat erbjudits att läsa igenom 
transkriberingen för att säkerställa giltigheten, det har inte gjorts. Trovärdighet uppnås 
genom att studien utformas korrekt samt att tolkningarna görs så att de intervjuades 
beskrivningar blir synliga, det är metoden som ger trovärdighet till studien. 
Sammanfattningsvis har noggrannhet i att beskriva, reflektera och argumentera för de 
val som har gjorts genomsyrat hela forskningsprocessen för att därigenom komma upp 
till en hög trovärdighet och tillförlitlighet. 

 
RESULTAT  

Som utgångspunkt i resultatdelen beskrivs kortfattat informanternas tolkning av 
begreppet formativ bedömning och de digitala verktyg som de hänvisar till under 
intervjuerna. Resultatet på våra forskningsfrågor presenteras sedan i 5 kvalitativa 
huvudkategorier som bygger på analysen av lärarnas yttranden i de intervjuer som är 
studiens empiri. Citaten som inkluderas i resultatdelen har bearbetats något från talspråk 
till skriftspråk för att öka förståelsen av lärarnas utsagor. 

Lärarnas tolkning av begreppet formativ bedömning 
Formativ bedömning är (som redan nämnt i bakgrundsavsnittet) ett mycket brett 
begrepp. För att förstå lärarnas resonemang vad gäller möjligheter och svårigheter med 
att använda digitala verktyg i arbetet med formativ bedömning och också hur de 
upplever att detta arbetssätt påverkar elevernas lärprocesser är det viktigt att få en 
förståelse för hur de olika lärarna tolkar begreppet formativ bedömning. I en studie där 
informanternas förståelse av de grundläggande begreppen kan variera är det viktigt att 
ha detta i åtanke. Vissa lärare i studien beskriver formativ bedömning i mer generella 
drag, där process och processinriktat arbetssätt är nyckelbegrepp.  

Det finns en skillnad i pedagogisk medvetenhet kring de formativa arbetsprocesserna 
och det är ju något som måste finnas på plats i första läget och det kan ju se olika ut hos 
olika lärare, det vill säga hur djup min syn är när det gäller den formativa processen 
(Lärare 2). 

Andra lärare beskriver däremot formativ bedömning genom att ge mer detaljerade 
exempel på användandet av olika strategier där feedback är den absolut mest nämnda. 

För mig är det väl egentligen all bedömning som sker så att eleven kan utvecklas av 
den. Den måste ju ske under pågående kurs egentligen, för slutbedömningen kan du ju 
inte använda formativt för du kan ju inte använda den till att utvecklas vidare. Så 
egentligen all feedback som kan stötta eleverna till att ta sig vidare tycker jag är 
formativ (Lärare 3). 

Överlag ser man ett starkt fokus på hur man försöker se var eleverna befinner sig i sitt 
lärande för att sen hjälpa dem att komma vidare till nästa steg genom att ge tydlig 
återkoppling. Det finns konkreta hänvisningar till bland annat Dylan Wiliams arbete och 
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hans 5 nyckelstrategier vilket visar på att fortbildning i formativ bedömning har varit 
och är populär. 

Redan när man, eller redan när jag planerar tillsammans med eleverna vad det är vi ska 
göra för någonting, så finns det ju givetvis, kanske inte alltid, med de här fem 
nyckelstrategierna som Wiliam pratar om. Dom finns liksom med i bakhuvudet och jag 
menar, jag har ju som den svensklärare jag är, jobbat mycket med skrivprocessen. Så vi 
har jobbat mycket processinriktat (Lärare 1). 

Lärarnas digitala verktyg  
Även om det finns individuella skillnader när det gäller vilka digitala verktyg lärarna 
använder så finns det ofta någon slags lärplattform i grunden. Hur man använder 
lärplattformar skiftar här ifrån att bara gälla grundläggande administrativa arbets-
uppgifter som till exempel frånvaroregistrering, resultat och betygsredovisning till att 
användas som ett mer utpräglat kommunikationsverktyg mellan både lärare, elever och 
föräldrar.  

I [lärplattform xx] har man ju också föräldrarna. Vi lägger ut veckobrev och jag jobbar 
mycket med flipped classroom så de har mycket, de kan titta på filmer innan och 
förbereda sig för tester och jag lägger länkar där (Lärare 6). 

Lärarna använder sig också, och kanske framför allt, av någon slagt pedagogisk 
arbetsyta där till exempel planeringar, uppgifter och filmer läggs upp. Denna yta 
används också av eleverna för att skriva dokument, göra presentationer etcetera och 
detta ofta i samarbete elever emellan eller följt av läraren.  

Jag ger ju väldigt mycket feedback direkt i dokument, eleverna skriver väldigt mycket 
och då använder vi till exempel antingen Office Word eller Google docs för att jag ska 
kunna göra kommentarer och ge feedback i texter och när det gäller historia och 
engelska så jobbar vi väldigt mycket med att revidera texten, man lär sig av sina 
misstag, och då funkar ju det väldigt bra. Då lägger jag in kommentarer att utveckla det 
här mer, förklara hur, varför är det så här, fortsätt resonemanget, gör det här tydligare 
för läsaren och så vidare (Lärare 4). 

Utöver dessa två verktyg, som kommer från olika leverantörer nämns flera olika web-
baserade appar som till exempel testar kunskaper eller möjliggör kommunikation och 
samarbete. 

Kommunikation  
Även om intervjumaterialet visar på lite olika bredd i användandet av formativ 
bedömning och att lärarna använder olika digitala verktyg så visar också intervju-
materialet att begreppet kommunikation är ett genomgående tema i alla intervjuer. 
Förbättrade kommunikationsmöjligheter är något som de flesta lärare påpekar som en 
av de stora positiva aspekterna när det gäller användandet av digitala verktyg vid 
formativ bedömning. De digitala verktygen anses här ge en kommunikation som bland 
annat är smidig, effektiv, mer visuell, och omedelbar. 

Det är smidigheten, att med hjälp av digital digitala verktyg nå saker och ting som inte 
var möjligt tidigare (Lärare 2). 

Genom att nya kommunikationskanaler eller arenor skapas anser flera av studiens lärare 
att det blir lättare att genomföra flera av den formativa bedömningens strategier. 
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Lärplattformar 
Flera lärare anser att lärplattformen underlättar när det gäller att kommunicera målen 
och kunskapskraven till eleverna. 

Vi har lagt in alla matriser så att man ser dem i en lång radda. Vi har lagt dem på den 
plattformen som är för dokumentationen. I vår kurs har vi matriser för varje uppgift, 
som alltså ligger efter varandra, så eleven kan ju snabbt se, och då markerar man det 
med färger, så vi får lätt en översyn, både eleven själv men också för mig då som 
lärare. De kan se var de ligger och se vad de behöver öva mer på, och det möjliggör ju 
digitala verktyg (Lärare 10). 

Att arbeta med matriser är dock inte helt utan problem enligt några av lärarna. Även om 
de både tydliggör mål och kunskapskrav och gör det möjligt att följa lärandet så 
framfördes flera negativa erfarenheter. En av dem var till exempel att kunskapsmåls-
matriser i en lärplattform är ett fyrkantigt instrument som motsäger det formativa 
arbetssättet genom att man där klickar i de uppkomna resultaten enligt betygssystemets 
olika valörer. En annan risk med matriser är att man genom dessa kan få en falsk känsla 
av att arbeta formativt. 

Så det kan finnas en fara i att om vi lägger upp saker och ting digitalt och vi får en 
matris där det bara är att klicka i och då tänker jag som lärare att nu är jag i mål, nu 
jobbar jag formativt för jag har den här digitala matrisen och vi klickar i och så vidare, 
och sen har man inte förstått begreppet i sin helhet (Lärare 2).  

Ett fåtal lärare tycker att det fungerar bra att använda sig av lärplattformen när de ger 
framåtsyftande feedback till eleverna.  

Det som är positivt är ju att eleverna när som helst kan gå in och läsa de här 
kommentarerna eller titta på [lärplattform xx] på sitt resultat och sin fortsatta väg, och 
det kan de också göra tillsammans med sina föräldrar, när som helst, och det är ju 
positivt tycker jag (Lärare 6). 

De flesta lärare tycker dock att det är arbetsamt och krångligt och föredrar att använda 
andra verktyg för att framföra feedbacken till eleverna.  

I kommunen så har vi en lärplattform och den använder jag överhuvudtaget inte för att 
jobba formativt, kanske till viss del när det handlar om den första strategin, att 
synliggöra lärandemål, kanske, men framför allt så jobbar jag med Googles program 
och tillägg och appar (Lärare 1). 

Att lärplattformarna inte är optimalt utformade efter lärares behov är något som 
genomgående framförs av ett stort antal lärare. Här tycker vissa lärare till exempel att 
möjligheter att kommunicera med föräldrarna inte är den bästa. 

[Lärplattform xx] är ett ställe där vi skickar ut information om lärare är sjuka och så där 
har ju föräldrarna väldigt mycket sån information. De är inte så intresserade kan man 
säga om information. Vissa föräldrar vill jättegärna veta saker men sen, vi har inget, nej 
jag kan inte säga att vi har en bra kontaktyta mot dem i nuläget (Lärare 4). 

Däremot anser vissa lärare att kommunikationen med föräldrarna och eleverna genom 
lärplattformen fungerar bra. 

Ja, och i [lärplattform xx] så har man ju också föräldrarna, vi lägger ut veckobrev och 
jag jobbar mycket med flipped classroom så de har mycket de kan titta på filmer innan, 
och förbereda sig för tester och jag lägger länkar där (Lärare 6). 



 

22 

Pedagogiska arbetsytor 
Det är på de pedagogiska arbetsytorna (till exempel Google suite och Microsoft Teams) 
som den dagliga kommunikationen och mycket av den formativa bedömningen sker. 
Mål kommuniceras också på denna yta genom att planeringsdokument läggs upp, men 
det som lärarna framförallt poängterar är just möjligheten att lärarna och eleverna kan 
arbeta på samma arbetsyta. Det blir mycket enklare att följa elevernas lärande och även 
vid behov förändra undervisningen. 

Det blir enklare också för det är inte bara utvärderingen av elevernas kunskaper utan 
också utvärderingen av undervisningen, för det är otroligt mycket lättare idag för en 
lärare att kunna utvärdera sin undervisning. Säg till exempel att jag har satt upp ett mål 
för en lektion att det finns ett par tre begrepp som jag vill att eleverna ska ha koll på så 
är det oerhört enkelt idag genom digitala verktyg att stämma av det i samband med att 
vi gör ett lektionsavslut i form av till exempel exit ticket (Lärare 3). 

Lärarna anser också att de delade dokumenten ger många fördelar när det gäller 
användandet av framåtsyftande feedback. Här pratar de om möjligheterna att ge tätare 
feedback eftersom de kan gå in i elevernas dokument under tiden som de håller på att 
arbeta med dem och ge dem återkoppling för att leda dem framåt i lärprocessen istället 
för att bara rätta elevernas arbeten i slutet. Den tätare feedbacken är också fördelaktig 
för lärarna då den slutliga rättningen blir mindre arbetsam.  

När vi började ställa frågor till eleverna, vad är det som händer nu, när vi har fått en-
till-en, och de har tillgång till dator kontinuerligt, när lärarna har börjat jobba mer med 
den digitala tekniken, så var en sak som sticker ut. Det var att man fick en tätare 
feedback, man fick inte bara den här, jag är färdig med ett arbetsområde, och så får 
man vänta en vecka och så kommer det ett omdöme. Utan att ha en kontinuerlig 
feedback under arbetsprocessen (Lärare 2). 

Att få feedbacken i skriftlig form, eller inspelad som ljud eller video meddelande anser 
flera lärare också är en fördel eftersom feedbacken sparas och eleverna kan gå tillbaka 
och titta eller lyssna på den efteråt.  

Kommer du ihåg, förra texten som du skrev, då tyckte du det här var jobbigt, till 
exempel det där med den röda tråden, gå tillbaks och titta. Så kan man jobba (Lärare 1). 

Lärarna anser också att de delade dokumenten gör det lättare för eleverna att samarbeta. 
Genom att eleverna har möjlighet att dela dokumenten de skriver i och arbeta till-
sammans på ett enkelt sätt skapas en positiv kommunikationsmiljö för utbyte eleverna 
emellan. 

Ja det finns ju också den aspekten att de kan samarbeta och dela med varandra, att vara 
inne och skriva framför allt i dokument och kommentera varandras arbeten och lägga 
till saker och så (Lärare 5). 

Storskärm 
Vissa lärare påpekar att storskärmen bidrar till förbättrade möjligheter att arbeta 
formativt. De säger att det är lätt att kommunicera målen för ett arbetsområde genom att 
visa dem på storskärmen. De påpekar också fördelen med att visa elevernas olika 
dokument för varandra på storskärmen och samtidigt kunna arbeta med att förbättra 
dem tillsammans.   

Från början så gjorde jag det frivilligt, att de fick frivilligt säga om de ville, men nu vill 
alla, så nu kan jag säga att nu är det Anna som börjar idag och så öppnar jag hennes på 
storskärmen och så har hon paddan framför sig, och så tittar vi på hennes meningar 



 

23 

tillsammans så hjälps vi åt att se om det är något som ska rättas, eller om det är något 
grammatiskt eller om man kan utveckla meningen och så får hon då skriva samtidigt 
som vi pratar. Och det är oerhört bra för lärandet, och då använder man ju de digitala 
verktygen direkt (Lärare 6). 

Appar 
När det gäller appar så poängterar lärarna framför allt möjligheten att använda olika 
responsverktyg som ger omedelbar feedback till eleverna.  

Kahot och Quizlet, är till viss del självrättande, de är ju uppbyggda på det sätt att de ska 
ge instant feedback till eleverna så att de direkt ska veta om de har svarat rätt eller fel 
och det är ju en sorts formativ bedömning (Lärare 9).  

Men lärarna anser även att digitala verktyg som Padlet förbättrar kommunikations-
möjligheterna mellan eleverna eftersom de möjliggör att eleverna kan se varandras 
arbeten. 

Padlet tycker jag är överskådlig. Där lägger man ut elevers arbeten så att de kan ta del 
av varandras arbeten på ett lite tydligare sätt (Lärare 4). 

Strukturera, organisera och planera  
Lärarna påpekar flera möjligheter att underlätta arbetet med den formativa 
bedömningen genom att använda lärplattformerna eller framför allt de pedagogiska 
arbetsytorna. Möjligheterna ökar när det gäller att kunna strukturera och organisera 
arbetsmaterial och planeringar och det är enkelt att hålla dem uppdaterade. Här finns 
också ofta målen och kunskapskraven för de olika arbetsområdena tillgängliga och 
eleverna har alltid tillgång till aktuella dokument. 

Jag har ju planeringar, det har jag ju så klart, och det här ligger ju sammanlagt på 
TEAM. Där ligger uppgifter, planeringar, där har vi en konversationsyta där vi kan 
diskutera och där jag snabbt kan ge dem feedback eller information och lägga upp en 
uppgift extra och så och om det är något som de funderar på under lektionen så är det 
en väldigt smidig yta som alla når snabbt (Lärare 3).  

Att dokument och presentationer som används under lektionerna sedan finns 
uppladdade på skolans lärplattform eller på skolans pedagogisk arbetsyta gör det också 
lättare för eleverna att hänga med i undervisningen och eleverna har möjlighet att se 
presentationerna och genomgångar flera gånger vid behov. 

Fördelen till skillnad med svarta tavlan eller overheaden är ju att allting finns ju 
uppladdat på den här kursloggen, så att elever som är hemma kan se samma 
presentation eller man kan gå tillbaka till en presentation i egen takt efter själva 
genomgången eller så där. Det är ju det som är en styrka med det digitala att det är så, 
alltså det passar bra för individualisering om man säger så. För vad varje person 
behöver i stunden så finns det ju allt samlat (Lärare 8).  

Flera lärare framför också de möjligheter som plattformarna ger eleverna att skapa en 
portfölj med sina arbeten. Här kan också eventuell feedback från lärarna eller skol-
kamrater finnas sparad. 

Men vi har också portfolio, det vill säga att vi också då har allt som eleverna gör i de 
här portföljerna som vi skapar digitalt. Man kan gå tillbaka och se progression och 
utveckling och det är ju också det som man pratar om i det ursprungliga formativa 
bedömningen, att kunna se utvecklingen konkret från olika stadier. Minns du hur du 
skrev i augusti, titta nu hur du skriver i november eller i januari (Lärare 8). 
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Flera lärare påpekar att de digitala verktygen gör eleverna mer ansvarsfulla i sitt lärande 
genom att de på ett lätt sätt kan följa planeringen och förbereda sig. 

I Team så har jag då en veckoöversikt över vad vi ska göra på varje lektion och som 
man ganska enkelt kan ta till innan lektion och prima sig själva om man vill och är man 
borta en dag så ser man vad man har missat och ibland så kommer de en månad innan 
för de ska åka bort och frågar för de är rädda att missa någon tung genomgång då 
(Lärare 3). 

Lärarnas utsagor vittnar dock också om att förutsättningarna inte alltid är de bästa. Det 
finns ibland flera plattformar och olika lärare använder dessa på olika sätt vilket gör att 
den digitala miljön och hur den formativa bedömningen utformas kan variera stort. 

Så precis som man gör ett sådant lektionsbesök så skulle man kunna göra ett digitalt 
besök i lärarens digitala värld. Hur ser det ut för eleverna? För det skiljer sig något 
enormt. Jag har många gånger sagt till mina kollegor att det skulle vara intressant att 
följa en klass en dag, en vecka, och se vad dom, alltså vilken värld de möter i det 
digitala. Den ena läraren gör si och den andra läraren gör så. Även om vi sitter 
tillsammans och planerar och vi har våra arbetslag och elever i fokus, så till sist, i mitt 
klassrum bestämmer jag hur det ska gå till (Lärare 1). 

Tidsaspekten 
När det gäller tid, finns det både de som tycker att arbetssättet är tidskrävande och de 
som anser att det är tidsbesparande. Enligt lärarnas erfarenhet verkar det vara så att för 
att komma igång med arbetssättet formativ bedömning i kombination med digitala 
verktyg så måste man initialt investera en del tid. 

Det är rätt så mycket jobb för att få igång det. Men sen när man väl gör det så är det på 
ett liknande sätt hela tiden och då blir det inte så svårt. Men det är just att komma igång 
och göra den omställningen som… och hitta ett sätt som… och jag vill ju ha ett ställe 
där jag känner att jag kan ha en bra dokumentation, och att eleverna kan se vad som 
händer. Man ska inte behöva ha det på flera ställen. Jag tycker inte om dubbelarbete. 
Jag vill gärna jobba så effektivt jag kan för vi har inte så många timmar som ska räcka 
till allting (Lärare 5). 

Några lärare tycker dock att arbetssättet är mer tidskrävande jämförande med hur de 
arbetade innan och då inte bara initialt. Det handlar då ofta om att det är något verktyg 
som de inte tycker är effektivt eller något tekniskt problem.  

Om man inte har tillgång till datorer, eller att det tar tid att logga in, istället för att bara 
ta med en hög med papper och skriva direkt på papprena så blir det, det tar lite mer tid, 
det skulle jag säga. Det är inte tidsbesparande (Lärare 9). 

Flera lärare ser däremot också att det finns möjligheter att spara tid genom att använda 
digitala verktyg när man arbetar formativt. 

Jag tycker många gånger att jag sparar tid med det arbetssätt jag har. Just den här 
reflektionen, kanske jag inte gjorde innan så den tar ju lite mer tid, samtidigt så är det 
kanske inte mer än en timme för hela klassen, i samband med varje större bedömnings-
område, och det tycker jag själv är en jätteutveckling. Jag känner att jag vinner tid i 
slutändan och jag behöver kanske inte prata så mycket med eleverna inför kursprover 
eller när betygen ska sättas (Lärare 3). 

För att kunna nå de tidsmässigt positiva effekterna anser lärarna att det i vissa fall 
handlar om faktorer som dataintresse och kompetens. 

Men har man inte den datorvanan så är det klart att tills man hittar ett sätt som funkar 
för en själv så kan man nog tycka att det tar lite tid att dokumentera. Jag är ju förbi den 
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i mångt och mycket, tycker jag. Jag kan ju ge väldigt fyllig feedback utan att behöva 
skriva så mycket för hand utan en enda gång då. Och alla elever får det. Det ställer 
säkert till det för många, men för mig gör det inte det riktigt (Lärare 3). 

Även om man kan höra en frustration i en del lärares berättelser när det gäller tids-
aspekten så uttrycker vissa av dem ändå en förhoppning om att hitta ett arbetssätt som 
ger tidsbesparing.   

När vi pratade om tid, så vill jag att det ska vara tidsbesparande, framför allt att det är 
tidsbesparande så att man kan ha mer kontakt med eleverna i klassrummet (Lärare 5). 

Resurser 
I lärarnas berättelser beskrivs olika resurser och deras betydelse i arbetet med formativ 
bedömning i kombination med digitala verktyg. En förutsättning för att arbetssättet ska 
fungera effektivt är att resurserna finns. Resurserna nämns nästan uteslutande i form av 
brister.  Behovet av resurserna gäller för övrigt inte bara i samband med att man arbetar 
med formativ bedömning, utan lärarna nämner att det finns mer eller mindre i all 
verksamhet i skolan där digitala verktyg används. 

Teknik 
När tekniken inte fungerar optimalt så beskrivs den av lärarna som ett hinder. Dålig 
internetuppkoppling nämns vid ett flertal tillfällen som ett hinder för att de digitala 
verktygen ska kunna fungera som ett stöd i undervisningen. 

Det handlar ju också om att om man ska kunna jobba så här framåtandat och om man 
ska kunna ha IKT som ett verktyg och att man ska känna att det finns som ett stöd, så 
ska det inte behöva vara en process att bara komma in på saker, eller att man ska kunna 
få hjälp, då, när man behöver det, man ska inte behöva sitta och… då är ju papper bäst, 
eftersom det alltid finns (Lärare 5). 

Vissa lärare berättar att system och plattformar ofta byts ut och det innebär att det tar tid 
för både lärare och elever att lära sig det nya. Att system och plattformar byts ut säger 
lärarna beror på de regler om upphandling som de kommunala skolorna är tvungna att 
följa och som gör att skolorna inte kan välja vilka system och plattformar de vill. 

Det är ingen som har fått landa i någonting, utan det är ju upphandling på sådant här, 
och då är det när ett nytt företag vinner en upphandling så byter ju vi (Lärare 10). 

Vissa lärare beskriver att de saknar en enhetlig lösning när det gäller att arbeta formativt 
i kombination med digitala verktyg. Lärplattformar kombineras med pedagogiska 
arbetsytor för till exempel kommunikation, samarbete och feedback. 

Sen tycker jag att det skulle kunna vara ett system. Det hade varit så himla mycket 
skönare om vi hade bara ett system att förhålla oss till. Så i den bästa av världar, det 
finns ju såna skolsystem, vi har bara inte lyckats med det i vår kommun, men det finns 
ju skolor som har allt inom samma system. Och det skulle ju göra att alla skulle lära sig 
dem mycket bättre (Lärare 4). 

Tekniken har också nämnts av lärarna som ett hinder på så vis att den ibland blir en 
distraktion för eleverna. Den lockar till att använda de digitala verktygen till annat än 
vad som var avsikten under lektionen, som att till exempel titta på andra Youtube-klipp 
än det som ingick i undervisningen. 

Ofta blir du ombedd att klicka på den här länken om att tittta på den här youtubeklippet 
och så blir det jätte enkelt att man bara slussas vidare och sen tittar du på något helt 
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annat, eller läser något helt annat och då är det ju så svårt att komma tillbaka sen till 
lektionen (Lärare 10). 

Att fastna i tekniken gäller inte bara eleverna. Några lärare nämner också risken att 
intresse för nya tekniska lösningar kan gå till överdrift, och göra att för mycket tid och 
fokus läggs på att prova ny teknik. 

Det finns en tendens, eftersom de här digitala verktygen är så effektiva ibland att man 
glömmer bort ibland, vad grunden till all undervisning är, nämligen mötet med 
eleverna (Lärare 8). 

Kompetens 
Enligt lärarna varierar kompetensnivån mycket vad gäller att arbeta med formativ 
bedömning och digitala verktyg, både mellan skolorna men även inom respektive skola. 
I deras svar framkommer att de lärare som har god kompetens inom formativ 
bedömning och digitala verktyg ofta drivs av egen motivation. De ser själva fördelarna 
av att kombinera formativ bedömning med digitala verktyg och det gäller både lärare 
som arbetar i skolor med mycket eller lite stöd och engagemang från skolledning och 
rektorer. 

Och det är, och generellt sett på vår skola, NO lärarna är sämre, Matte, NO lärarna är 
lite sämre på det här. Men SO och språklärarna är lite bättre. Matte, No, jag vet inte om 
det är mycket traditioner, formativ bedömning har ju kommit, vi har fått lite 
fortbildning i hela kollegiet. Men sen har ju jag läst flera böcker i formativ bedömning, 
och det är inte alla lärare som läser böcker och fortbildningslitteratur (Lärare 9). 

Där kompetensnivån är låg beror det enligt lärarna på att skolan inte erbjuder tillräckligt 
med kompetensutveckling, men även på att inte alla lärare är intresserade av att använda 
sig av digitala hjälpmedel i arbetet med formativ bedömning i någon större utsträckning.  

Nja. alltså kompetensutveckling inom detta tror jag inte att jag har sett mer än att det 
kanske har varit behov av det någon gång och så har någon frågat, kan du ta det som en 
punkt på en studiedag, eller något sånt, och så har det blivit en halvtimme-timme, där 
folk ställer de frågor som de har. Men då kanske det inte blir tid för just dom just då för 
han ville prata om något annat, och så blir det kanske inte de här frågorna som man 
egentligen ville ställa. Att det inte hinns med (Lärare 5). 

Lärarna berättar att även elevernas digitala kompetens varierar på så sätt att eleverna 
behärskar sina telefoner eller datorer för sitt eget bruk med sociala medier, men de kan i 
vissa fall inte använda skolans digitala verktyg på ett ändamålsenligt sätt. 

Det innebär ju att om en elev tycker att de är jätteduktiga på teknik så kan det hända att 
de är duktiga på sociala medier, att de är duktiga på instagram och de kan kolla på 
youtubefilmer, men de vet inte hur man gör en youtube film olistad och dela den till 
mig. Så det måste man visa dem, och att dela ett dokument på rätt sätt så att jag kan 
redigera, sådan här basala funktioner som måste fungera smidigt, de har de ju inte 
(Lärare 5). 

Lärarna anser att skolledningens kompetens och engagemang inom både formativ 
bedömning och digitala verktyg har stor påverkan på hur arbetet med formativ 
bedömning och digitala verktyg utförs. I vissa skolor är skolledningen engagerad, 
kompetent och drivande enligt lärarna, och den visar förståelse och förväntan om ett 
visst arbetssätt och erbjuder kompetensutveckling. 

Det tycker jag verkligen att vi har hos oss. Att skolledningen vill det här, har velat det 
pedagogiska, men också det tekniska som ni undersöker. Och ha liksom gjort det till 
sin grej och att det är skolledningen som hela tiden har fokus på det. Så det blev inte 
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bara att man slängde in massa teknik för att man vet att det här borde vi ha och sen har 
man inte haft någon plan på hur man ska använda de. (Lärare 8). 

I de fall det finns brister i engagemang så resulterar det enligt lärarna i en dålig 
förståelse för problem som uppstår i användandet av lärplattformar och andra digitala 
verktyg som ska användas i skolan, men även i att de får för lite utrymme vid 
kompetensutvecklingen för lärarna. 

Vi hade ju utbildning i början när det var nytt, men det är ju alltid så att det måste man 
ju få, men annars är det ju så att det är ju inte förrän man börjar jobba i det ordentligt 
som utbildningsbehovet uppstår, och där är det lite svårare att fånga upp (Lärare 3). 

Påverkan på elevernas lärprocesser 
I arbetetet med formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg, spelar lärplattformen 
tillsammans med de pedagogiska arbetsytorna en central roll. I lärarnas berättelser 
framträder vissa delar i den formativa bedömningen mer än andra tillsammans med 
användandet av digitala verktyg vilka alla påverkar elevernas lärprocesser. Olika 
moment beskrivs, som att målen för lärandet kan tydliggöras och göras tillgängliga. 
Arbetsprocessen kan följas av både lärare och elever och det finns möjlighet att på olika 
sätt dela dokument så att lärare och elev kan kommunicera under lärprocessen, men 
även att elever kan dela dokument med varandra. Olika typer av resultat kan också 
presenteras på samma ställe och det innebär att eleverna har möjlighet att själva ta del 
av information när det passar dem. 

Förbättrat resultat 
Flera lärare anser att ett arbetssätt med formativ bedömning i kombination med digitala 
verktyg ger förbättrade resultat. Det förbättrade resultatet anser lärarna bland annat 
beror på att de på ett bättre sätt kan tydliggöra målen och ge tätare feedback men också 
på möjligheten för eleverna att lära sig genom att samarbeta i delade dokument. 

Så har man ju gjort under tiden också, bara det att man kanske har sagt, oj, här kan du 
bättra på, här kan du utveckla, det här förstår jag inte. Men, nu när man skriver ner det 
så tar det såklart lite längre tid, men, deras texter blir bättre. De når bättre resultat, det 
är ju den stora vinsten med formativ bedömning. Och att min undervisning successivt 
blir bättre också (Lärare 9). 

Följa lärprocessen 
Lärarna berättar att de använder sig av olika digitala verktyg som gör det möjligt för 
eleverna att strukturera sina arbeten. Det kan vara genom att man skapar portfolios eller 
har alla arbeten på ett ställe.  

I att äga sitt eget lärande och att se sin egen utveckling så har vi lärare som jobbar med 
det är att eleverna när de börjar i årskurs ett här på gymnasiet så bygger de upp sin 
hemsida och får det som en slags portfolio då, portfolio i olika skepnader, men om vi 
tar till exempel att bygga en google site, är ett sätt att både synliggöra elevernas lärande 
för det ger en möjlighet för dem att titta tillbaka, där kommer mycket av feedbacken 
från, framför allt från läraren, och så blir det en portfolio tanke då när det gäller 
elevernas utveckling, så ett verktyg som google site kommer in i det sammanhanget 
(Lärare 2). 

Flera av lärarna poängterar att ha elevernas arbeten samlade gör det lättare för både dem 
och eleverna att få bättre koll på hur de ligger till i studierna. De anser också att kunna 
arbeta med feedback lite och ofta är en stor fördel. Med material som delas av både 
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lärare och elev ökar möjligheten för läraren att med enkla medel ge eleven stöd i 
lärprocessen utan att varje gång träffas fysiskt. 

Just att känna att man har flera chanser att visa kunskap på olika sätt, och det har 
verkligen det digitala, man skriver uppsatser, man skriver grejer, att lärarna är inne 
liksom och, eleverna lär sig att lärarna är närvarande i texterna de skriver, i arbetet, 
läraren är liksom med på något sätt digitalt. Det påverkar att man ger kommentarer allt 
eftersom, man har ett samtal litegrann innan elevarbetet är färdigt (Lärare 8). 

Att allt material struktureras och görs tillgängligt innebär inte bara fördelar, lärarna 
påpekar också att det kan leda till viss passivitet. 

Möjligheterna är större, men samtidigt så blir det en passivitet också av att få allt 
serverat då, det blir inte omedelbart att eleverna förbättra sitt ansvar bara för att allt är 
tillgängligt (Lärare 3). 

Variera redovisningssätt 
Att erbjuda eleverna möjligheterna att använda olika redovisningsformer för att visa 
kunskapsutveckling uppger lärarna är en fördel med att använda digitala verktyg.  

Variation, olika sätt att redovisa sina kunskaper, om vi till exempel tar det här med 
muntligt anförande så är det ju jätteskönt för eleverna att kanske under första gången 
som de gör ett muntligt anförande så gör de det bara för sig själv. Kanske till och med 
att de sitter framför sin dator och spelar in sitt muntliga anförande och det är bara de 
själva som tittar på det och till slut kanske de vågar göra det inför en grupp utav sina 
klasskamrater och till slut då kanske de vågar göra ett muntligt anförande inför hela 
gruppen (Lärare 1). 

När lärarna pratar om olika redovisningformer så kan det handla om möjligheter att 
redovisa genom till exempel film, ljusinspelningar eller skapande av en blogg.  

Ta ansvar 
Lärarna ser att det formativa arbetssättet i kombination med digitala verktyg ger 
eleverna större möjligheter att ta mer ansvar under sin lärprocess, dels genom att de har 
mer kontroll på hur de ligger till i sina studier, och dels genom att de kan ha mer 
kontroll över var all aktuell information och material finns.  

Jag är väldigt glad i digitala verktyg på så sätt att alla vet vad de ska göra och man kan 
ta det i sin takt och bestämma hur mycket någon vill kunna, eller hur mycket man vill 
lära sig och hur mycket man mäktar med så att säga med hjälp av digitala verktyg 
(Informant 8). 

En lärare påpekade däremot motsatsen, det vill säga att eleverna kunde bli mindre 
ansvarsfulla och passiva av att få all information serverad genom de digitala verktygen.  

Stress 
Några lärare påpekar att möjligheterna som följer med att använda digitala verktyg i 
arbetet med formativ bedömning kan ge effekter som av vissa uppfattas som fördelar 
men av andra som nackdelar. En ständigt pågående process kan av eleverna upplevas 
som en stress, och inte bara en möjlighet att göra förbättringar. 

Det är väl att den blir bättre, de börjar förstå att, det kan också skapa stress, de börjar 
förstå att en produkt kan förbättras. Eller det förstår de, det är också det som skapar 
stress, en del känner att de aldrig aldrig blir färdiga, medan andra rättar inte till, jag 
bryr mig inte, är det färdigt (Lärare 9). 
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DISKUSSION 
Kapitlet börjar med en metoddiskussion. På det följer ett avsnitt där studiens resultat 
diskuteras i relation till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet. 
Diskussionen delas upp i två avsnitt med utgångspunkt från studiens forskningsfrågor: 
(1) Vilka möjligheter och svårigheter ser lärare med att använda digitala verktyg i sitt 
arbete med formativ bedömning? (2) Hur upplever lärare att elevernas lärprocesser 
påverkas av att digitala verktyg används i arbetet med formativ bedömning? 
Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden som valdes för studien var en välfungerande metod för att få 
svar på våra frågeställningar. En alternativ datainsamlingsmetod skulle kunna ha varit 
observation, och då hade fokus blivit på våra upplevelser, men eftersom vår avsikt var 
att ta del av lärarnas upplevelser så hade inte observation varit lämpligt. Vi hade då 
kunnat ta del av vad som hände i och utanför klassrummet, men vi hade inte kunnat ta 
del av lärarnas erfarenheter. Vi hade då inte kunnat undersöka det vi avsåg att 
undersöka och därmed hade inte studien fått en hög tillförlitlighet. 

Genom att välja semistrukturerade intervjuer som genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide med förberedda följdfrågor har vi fått ta del av personliga erfarenheter 
från lärarna som intervjuades. I och med att intervjuerna var semistrukturerade fanns 
möjlighet att anpassa frågorna vilket vi också gjorde vid vissa tillfällen då lärarna kom 
in på kommande frågors innehåll i ett tidigare skede av intervjun. 
Alla intervjuerna genomfördes via Skype och det upplevde vi fungerade mycket väl. 
Intervjuerna blev positiva och personliga, men utan den möjliga pressen som skulle 
kunna upplevas av att den som intervjuar och den som blir intervjuad sitter nära 
varandra fysiskt i samma rum. Vid något tillfälle användes inte kameran på grund av 
dålig uppkoppling, men Skypesamtalet fungerade utmärkt ändå. 

Vi hade initialt svårt att få tag i informanter vilket gjorde att vi fick utvidga kriterierna 
till att inkludera även grundskolan. Detta påverkade dock inte intervjumaterialet 
negativt eftersom arbetssättet visade sig vara väldigt lika i de olika skolnivåerna.  
Den kvalitativa metoden och den hermeneutiska ansatsen gav oss möjligheter att få en 
förståelse för hur lärarna upplever sitt arbete med formativ bedömning i kombination 
med digitala verktyg. Inom hermeneutiken är förförståelsen en viktig förutsättning för 
förståelsen, och förståelsen byggs upp stegvis och ökar hela tiden vart eftersom 
förståelsen för det undersökta ökar. 

Vår förförståelse består av ett stort intresse för de undersökta frågorna, och i enlighet 
med hermeneutiken så omtolkar vi hela tiden vår förståelse på grund av nya 
omständigheter och ny kunskap. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att få kunskap om lärares erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning i kombination med digitala verktyg. Specifikt ville vi få reda på vilka 
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möjligheter och svårigheter de såg i arbetssättet och hur det påverkade elevernas 
lärprocess. Ökade möjligheter till kommunikation och bättre förutsättningar till att 
kunna strukturera, organisera och planera undervisningen är de främsta positiva 
aspekterna av arbetssättet. Lärarna tycker också överlag att elevernas lärprocess 
påverkas positivt. De svårigheter som tas upp är framför allt att de digitala verktygen 
inte är optimalt anpassade efter lärarnas och elevernas behov och att lärarnas kunskaper 
inte är tillräckliga för att kunna utnyttja verktygen på ett ändamålsenligt sätt i arbetet 
med formativ bedömning. 

Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna 

Den förbättrade kommunikationen gör det bland annat möjligt att kommunicera mål och 
kunskapskvaliteter i enlighet med strategi 1, och ge återkoppling för att komma framåt i 
lärandet i enlighet med strategi 3. Just att kommunicera återkoppling är något som 
studiens alla lärare poängterar extra mycket. De digitala verktygen kan ge dessa 
möjligheter genom till exempel en väl fungerande lärplattform eller en pedagogisk 
arbetsyta. Det formativa arbetssättet i kombination med de digitala verktygen skapar 
fler alternativa kontaktytor och kommunikationsmöjligheterna förbättras mellan elever 
och lärare och eleverna emellan. Att lärande uppstår i mötet mellan individer är också 
en av grundpelarna i det sociokulturella perspektivet.  
Alla är dock inte helt övertygade om att mötas genom de digitala verktygen kan 
jämställas med ett fysiskt möte i verkliga världen. En del av studiens lärare har tagit upp 
vikten av det reella mötet, det vill säga att kontakt genom digitala verktyg inte helt kan 
ersätta direktkontakten med eleverna där den viktigaste kommunikationen enligt dessa 
lärare äger rum. Detta ser vi också i Fransson, Holmberg, Lindberg och Olofsson studie 
(2019) där en av informanterna poängterade vikten av de reella mötena med eleverna. 
Här ser vi att det är viktigt att kommunikationen via de digitala verktygen följs av 
kommunikation som sker öga mot öga  för att säkerställa att kommunikationen har haft 
avsedd verkan. Vi anser oss se en liten risk att ett ökat användande av de digitala 
verktygen för kommunikation lärare och elever emellan lite tillspetsat skulle kunna 
reducera eleverna till en rad i bedömningsmatrisen. 

De ökade möjligheterna att kommunicera genom de digitala verktygen anser dock 
lärarna i vår studie överlag vara någonting positivt. Lantz-Anderson och Säljö (2014) 
poängterade också denna fördel som de digitala verktygen ger. Vårt resultat styrks 
också av till exempel Yangs studie (2017).  

De förbättrade kommunikationsmöjligheterna gör också att samarbetsmöjligheterna 
ökar vilket ingår i den fjärde strategin i den formativa bedömningen, det vill säga att 
göra eleverna till resurser till varandra. Flera av studiens lärare poängterar hur mycket 
lättare det har blivit för eleverna att samarbeta genom till exempel de delade 
dokumenten. De delade dokumenten, där eleverna gemensamt äger ett dokument och 
arbetar i det tillsammans, kan vi se motsvarar Vygotskijs tanke att lärandet är en 
kollektiv process och att vi lär oss bäst tillsammans (1978). Studien gjort av Koh, Hong 
och Tans (2017) stödjer denna slutsats. Deras studie visar att de digitala verktygen ger 
möjlighet att arbeta med både den fjärde strategin, det vill säga att göra eleverna till 
resurser till varandra genom att använda kamratrespons, och den femte strategin, det vill 
säga stärka elevens förmåga till självbedömning. När eleven delar sitt dokument med 
läraren kan denne följa elevens arbete med att förbättra en text och samtidigt kan eleven 
följa sin lärprocess.  
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Studien visar också på att de digitala verktygen kan vara positiva hjälpmedel i det 
formativa arbetssättet genom att strukturera och organisera undervisningen. Genom att 
göra genomgångar av arbetsmoment tillgängliga online kan elever som av någon 
anledning inte varit närvarande vid undervisningstillfället ändå tillgodogöra sig den. 
Planering för kommande moment underlättar också både för lärare och elever eftersom 
planeringen kan göras tillgänglig genom de digitala verktygen. Detta underlättar för 
eleverna att äga sitt eget lärande vilket är den femte strategin i den formativa 
bedömningen. Man kan här i det formativa arbetssättet i kombination med de digitala 
verktygen se ett exempel på den sociokulturella synen på hur vi människor lär oss och 
blir smartare genom att behärska olika verktyg, i det här fallet datorn. Det betyder att 
lärande, som innebär att utveckla förmågor, till stor del handlar om att kunna hantera 
verktyg som stöd för tänkande, kommunikation och handlande (Lantz-Andersson & 
Säljö, 2014). Därmed framträder också tydligt vikten av att behärska de digitala verktyg 
som finns i skolan. 
Att de digitala verktygen skulle ha blivit en aktör i undervisningen (Hirsh & Lindberg, 
2015) ser vi inga större tecken på i vårt resultat. Även om man till viss del använder sig 
av responsverktyg där feedbacken (dvs. tredje strategin) ges av verktyget så är den 
mesta återkopplingen gjord av någon i skolan; det vill säga, läraren, klasskamraterna 
eller eleven själv. Det stödet kan i det sociokulturella perspektivet motsvaras av det stöd 
som en individ får av en mer kunnig person i syfte att gå framåt i lärprocessen. Vi ser att 
det formativa arbetssättet utgår lite från samma idé genom att man också ser lärandet 
som en process där inte bara slutprodukten ska prioriteras. Lärprocessen ska utgå från 
var eleven befinner sig. Eleven i det formativa arbetssättet avancerar och stöttas i sin 
lärprocess av läraren eller sina klasskamrater med hjälp av bland annat den återkoppling 
som han eller hon får digitalt i vår studie. Detta arbetssätt speglar till viss del den 
utveckling som beskrivs med begreppet den proximala utvecklingszonen inom det 
sociokulturella perspektivet.  

Även om vi i vår diskussion har börjat med att ventilera möjligheterna som detta 
arbetssätt ger, och som också styrks av både den tidigare forskningen och den 
information som presenterades i bakgrundsmaterialet, så anser vi att det som gör 
studiens resultat extra intressant inte är möjligheterna med arbetssättet utan 
svårigheterna. Lärarna har påpekat många brister som tyvärr gör att arbetssättet 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg ibland är svårt att genomföra. 
Det är inte så att lärarna inte ser möjligheterna, utan tvärtom, de ser dem, men är i vissa 
tillfällen oförmögna att använda sig av dem. Det beror till stor del på tre saker; tekniska 
svårigheter, tidsbrist och brist på kompetens, både vad det gäller lärarna och 
skolledningen.  

Flera lärare har berättat att tekniken orsakar problem. Det gäller allt från bristfällig 
internetuppkoppling till att lärplattformarna inte är ändamålsenliga. Detta upplevs som 
ett irritationsmoment och det framgår tydligt att en stark önskan är en plattform som är 
anpassad efter de behov som lärare har för att kunna arbeta, oavsett om man arbetar 
med formativ bedömning eller inte. Detta ser vi också i tidigare forskning som till 
exempel i studien av Lindberg, Olofsson och Franssons (2017). I denna studie framgår 
att den tekniska infrastrukturen och lärplattformen påverkar undervisningen. Resultatet i 
vår studie visar dock inte på en helt samstämmig upplevelse. I vissa fall upplever 
lärarna att lärplattformarna fungerar relativt väl men ingen lärare använder sig av enbart 
lärplattform för att arbeta med samtliga moment i den formativa bedömningen. Detta 
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tycker vi är viktigt att uppmärksamma eftersom digitaliseringsstrategin (Regeringen, 
2017) säger att de digitala verktyg som används i skolan ska vara väl fungerande 
verktyg och systemlösningar som ska underlätta planering, genomförande, uppföljning 
och utvärdering av undervisningen. Verktygen ska inte innebära en ökad arbetsbörda för 
lärarna.  

Lärarna har i de flesta fall tillgång till andra lösningar för att komplettera lärplattformen. 
Det är på de pedagogiska arbetsytorna som mycket av arbetet med att dela dokument 
och ge feedback istället utförs. För vissa lärare handlar det om att behöva hantera så 
många som upp till fyra olika system, och det beskrivs med stor frustration eftersom det 
är tidskrävande och blir otydligt för lärare och elever. Vi ser här ett exempel på att valet 
och implementeringen av de digitala verktygen på skolorna inte alltid är optimalt och 
inte följer syftet med digitaliseringsstrategin (Regeringen, 2017) utan försvårar lärarnas 
arbete.  

För att lärarna ska kunna se och hitta möjliga tidsbesparande arbetsmetoder så krävs det 
att de har digital kompetens och en viss grad av eget engagemang. Fransson, Holmberg, 
Lindberg och Olofsson studie (2019) styrker denna slutsats när de säger att man bland 
annat måste ta med i beaktande lärarnas kunskap, intresse och attityder när det gäller 
hur de närmar sig den digitala tekniken. Samtidigt finns det sällan en enhetlig struktur 
på skolorna för hur man förväntas använda de digitala verktygen i arbetet med formativ 
bedömning. Många lärare känner också att de inte har fått tillräcklig kompetens-
utveckling för att utnyttja de digitala verktygens potential och att de saknar effektivt 
stöd från skolledningen. Lärarna anser att för att få det att fungera behöver 
skolledningen driva digitaliseringen och uttrycka tydliga förväntningar. Här ser vi att 
den handlingsplan som har tagits fram under ledning av Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, kan komma att fungera som ett bra stöd för både lärare men framförallt 
för skolledning i det fortsatta arbetet med att utveckla arbetet med digitaliseringen i 
skolan.  

Om vi rent konkret ser på lärarnas arbete så betyder digitaliseringen att det ställs krav på 
lärarna att de ska anpassa sin undervisning. Omställningsprocessen med att designa 
undervisning där digitala verktyg ska användas måste emellertid precis som Holmberg 
(2019) uttrycker i sin doktorsavhandling få ta tid och ske gradvis och över en längre tid. 
Där framgår också att det är viktigt att man reflekterar kollegialt under denna process 
eftersom det är här som lärarnas kompetens i att använda digitala verktyg ökar. Säljö 
och Lantz-Anderssons (2014) kommer också till denna slutsats när det gäller vikten av 
stöd till lärarna under denna process. Vi ser att lärarna behöver tid för att lära sig att 
anpassa och utveckla sin undervisning till de digitala verktygen och att det är något som 
skolledningen måste vara medvetna om vid implementering av nya system och digitala 
verktyg.  
Lärarna själva nämner stöd till eleverna som en central del i arbetet med att använda 
digitala verktyg i arbetet med formativ bedömning, men vi ser att behovet av stöd även 
visar sig i studien som något väsentligt för lärarnas fortsatta kompetensutveckling. Det 
stöd som lärarna i studien beskriver omfattar till största del ett stöd som kommer från 
kollegor som är mer kunniga inom området. Det sociokulturella perspektivet på lärande 
ser vi återspeglas återigen i lärarnas behov av att utvecklas tillsammans för att 
därigenom skapa en miljö där det formativa arbetssättet i kombination med digitala 
verktyg ska kunna utvecklas så att undervisningen blir likvärdig. Att lärarna blir 
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beroende av att deras kollegor står för kompetensutvecklingen när skolledningen inte tar 
sitt ansvar ser vi som en risk. Det kan medföra en segregation inom yrkeskåren vilken 
också kommer att ha inverkan på eleverna då förutsättningarna för undervisningen inte 
blir likvärdiga. 

Påverkan på lärprocessen  
Enligt lärarnas erfarenheter finns det övervägande positiva effekter på elevernas 
lärprocess med att arbeta formativt i kombination med digitala verktyg. I forskningen 
som vi presenterar under titeln Tidigare forskning finns det kritiska röster när det gäller 
formativ bedömning och digitala verktygs effekter på elevernas lärprocesser (jmf. 
Bennet, 2011, Ekecrantz 2015, Selwyn, 2017 och Player-Koro, 2018). Men där handlar 
det om formativ bedömning och digitala verktyg separat. Lärarna i vår studie visar 
däremot på att just kombinationen av formativ bedömning och digitala verktyg kan ge 
positiva resultat, vilket också styrks av en del av den forskning som vi redovisat under 
tidigare forskning (se t.ex. Koh, Hong & Tans, 2017). Lärarna i vår studie poängterar 
den positiva effekt som arbetssättet har på elevresultat då de på ett tydligare sätt kan 
visa för eleverna vad som förväntas av dem och stödja dem i deras arbete genom att ge 
feedback ofta. Vi närmar oss här återigen det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande där stöd från någon som har högre kunskap behövs för att avancera i lärandet. 
Genom de digitala verktygen medieras kunskap och eleverna får stöd i lärprocessen. De 
digitala verktygen erbjuder inte bara ett utvidgat sätt för lärarna och eleverna att 
kommunicera utan de förbättrar också elevernas möjligheter att organisera, strukturera 
och planera.  
Vi tolkar detta som att de digitala verktygen gör det lättare att använda strategierna som 
formativ bedömning består av. Vi kan utläsa av lärarnas berättelser att strategierna kan 
användas på ett effektivare sätt vilket leder till att elevernas lärprocess synliggörs och 
det blir lättare för eleverna och lärarna att följa denna. Att eleverna kan se hur de ligger 
till anser lärarna gör att de kan ta ett större ansvar för sitt arbete och därmed ha större 
möjligheter att påverka sina resultat.  
Vi kan konstatera att de möjligheter som lärarna beskriver med att använda digitala 
verktyg i sitt arbete med formativ bedömning är samma faktorer som de säger påverkar 
elevernas lärprocesser positivt.  

De negativa effekter som lärarna har framfört är två. Den första handlar om ansvar. En 
lärare ansåg nämligen att eleverna kunde blir curlade genom att de får allt serverat. De 
behöver inte själva hålla reda på något mer än att ta med sig sin dator eftersom all 
planering och arbetsuppgifter ligger tillgängliga på nätet. Detta kan leda till att eleverna 
blir passiva. Den andra negativa effekten framfördes av fler lärare och det var att att en 
ständigt pågående process kan upplevas som en stress. Eleverna känner att de aldrig blir 
färdiga. Kan denna konstanta förväntan att förbättra sina arbeten göra att eleverna i 
stället tappar motivationen?  

Slutsatser och fortsatt forskning 
Med utgångspunkt från studiens frågeställningar kan följande slutsatser dras; Det 
formativa arbetssättet i kombination med digitala verktyg har många möjligheter enligt 
studiens lärare. Den mest framträdande är den ökade möjligheten till kommunikation, 
men också möjligheten att på ett bra sätt kunna strukturera, organisera och planera 
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undervisningen som då eleverna på ett lätt sätt alltid kan ha tillgång till. De möjligheter 
som lärarna poängterar är också de som har en positiv effekt på elevernas lärprocess. 
Arbetssättet anses i slutändan kunna bidra till att eleverna får bättre resultat i sina 
studier.  
Lärarna beskriver många möjligheter som påverkar elevernas lärande positivt, men de 
beskriver också en del frustration. Samtliga lärare i studien har tillgång till lärplattform 
eller pedagogisk arbetsyta där kommunikationen med elever och föräldrar äger rum. 
Även om dessa digitala verktyg har funnits på skolorna i flera år så upplever lärarna ofta 
problem med teknik och funktioner. Stödet från skolledningen är i flera fall inte 
tillräckligt och det förekommer inte tillräckligt med kompetensutveckling för att lärarna 
ska kunna utnyttja verktygen fullt ut. Lärarna i vår studie har överlag en positiv 
inställning till att använda digitala verktyg i arbetet med formativ bedömning men ser 
behov av att få tillgång till digitala verktyg som är bättre anpassade till deras behov och 
få mer stöd i form av kompetensutveckling för att undervisningen i framtidens skola ska 
bli likvärdig. 

Det vi konstaterar efter att ha tagit del av lärarnas erfarenheter är att det finns goda 
förutsättningar att utnyttja digitala verktyg i arbetet med formativ bedömning i 
framtiden, men det krävs satsningar på både teknik och kompetens. De lärare som vi 
mötte var både intresserade och motiverade men flera beskrev att förutsättningarna inte 
alltid fanns för att den formativa bedömningen i kombination med digitala verktyg 
skulle fungera optimalt. Om vi skulle våga oss på en rekommendation så skulle det vara 
att ge lärarna mer tid för kompetensutveckling när det gäller digitala verktygs 
användning, och att man utgår ifrån lärarnas behov vid utveckling av eller inköp av 
digitala verktyg.  
Som fortsatt forskning inom ämnet ser vi positivt på framför allt longitudinella 
forskningsansatser om lärares arbete med digitala verktyg och som i vårt fall, i 
kombination med formativ bedömning. Gärna i ett praktiknära upplägg för att verkligen 
få ett grepp om hur arbetssättet fungerar under längre tid och med utgångspunkt från 
lärarnas erfarenhet. En av studiens lärare sa: 

Med en duktig pedagog, bra ledarskap och tillgång till digitala verktyg så vore det 
förvånansvärt om elevernas resultat inte skulle påverkas positivt (Lärare 2).  

En annan intressant vinkel på forskning inom formativ bedömning i kombination med 
digitala verktyg skulle vara att utgå ifrån elevernas perspektiv. Hur upplever de att det 
är att studera i en miljö där formativ bedömning kombineras med digitala verktyg? 

Vi ser att det är viktigt att bedriva fortsatt forskning om hur man kan arbeta med 
formativ bedömning i kombination med digitala verktyg eftersom de digitala verktygen 
är här för att stanna. De digitala verktygen måste integreras i skolans arbete utifrån 
lärarnas pedagogiska erfarenheter och på ett sätt som gör att dess fulla potential kan 
utnyttjas för att bidra till ökade elevresultat. 
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  Bilaga 1 

I 

 

Missiv 1 
Hej 

Vi är två studerande från Linnéuniversitetet som ska skriva vår C-uppsats i pedagogik. Vi har 
valt att fördjupa oss inom området ”Formativ bedömning med stöd av digitala verktyg”.  

Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur lärare arbetar formativt och på vilket sätt de tar 
hjälp av digitala verktyg i det arbetet. Med digitala verktyg avser vi till exempel lärplattform, 
blogg eller andra verktyg. 

Efter att vi har fördjupat oss i litteratur samt tidigare forskning inom området så vill vi 
genomföra ett antal intervjuer med verksamma lärare som har kunskap och erfarenheter av att 
arbeta med formativ bedömning med stöd av digitala verktyg. 

Intervjun kommer att bestå av cirka tio till tolv frågor och vår förhoppning är att vi även ska få 
ett givande samtal. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta cirka 40 minuter och vi hoppas att 
någon eller några lärare på er skola har möjlighet att delta. 

Tid och plats för intervjun kommer vi tillsammans överens om. Vi kan till exempel genomföra 
intervjun via Skype eller telefon om ni tycker att det passar er. Ungefärlig tidsperiod är från 
vecka 11 till 13. 

Vid intervjun och följande bearbetning av intervjumaterialet kommer vi att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att det är frivilligt att delta, den som 
intervjuas kan när som helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Resultatet av 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer enbart att användas för 
forskningsändamålet i vår uppsats. 

Vi hoppas att någon eller några av era lärare kan tänka sig att medverka i en intervju.  

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsning 

 

Agnetha Karlsson 

E-post:  ak223mf@student.lnu.se 

Telefon: +34 629 xx xx xx 

Kristina M Svensson 

E-post: im222hc@student.lnu.se 

Telefon: 070 xx xxx xx 

 

Handledare: Marita Pekkanen 

E-post:marita.pekkanen@lnu.s

mailto:ak223mf@student.lnu.se
mailto:im222hc@student.lnu.se


   

 



  Bilaga 2 

II 

Missiv 2 
Hej! 
Vi är två studerande från Linnéuniversitetet som ska skriva vår C-uppsats i pedagogik. Vi har valt att 
fördjupa oss inom området ”Formativ bedömning med stöd av digitala verktyg”.  

Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur lärare arbetar formativt och på vilket sätt de tar hjälp av 
digitala verktyg i det arbetet. Med digitala verktyg avser vi till exempel lärplattform, blogg eller andra 
verktyg. 

Efter att vi har fördjupat oss i litteratur samt tidigare forskning inom området så vill vi genomföra ett 
antal intervjuer med verksamma lärare som har kunskap och erfarenheter av att arbeta med formativ 
bedömning med stöd av digitala verktyg.Vår förhoppning är att vi inte bara själva ska öka vår 
kunskapsbas när det gäller formativ bedömning i kombination med digitala verktyg utan att också ni på 
skolorna ska ha nytta och glädje av vår studie. Vi har teoretisk kunskap om formativ bedömning och 
digitala verktyg och vill genom denna studie lyfta fram hur det ser ut i praktiken, vad har lärare för 
uppfattning om möjligheter och svårigheter och hur ser de att elevers lärprocess påverkas av detta 
arbetssätt. En intervjuperson uttryckte följande: “Alltid roligt att få syn på vad man själv gör i sitt 
klassrum”. Studien förväntas ge en samlad bild av ett antal lärares erfarenheter och denna kunskap kan 
vara intressant och viktig för ert fortsatta pedagogiska arbete.  
  
Intervjun beräknas ta 40 minuter. Vår förhoppning är att intervjun snarare ska ta formen av ett givande 
samtal än en formell intervju. Tid och plats för intervjun kommer vi tillsammans överens om. Vi kan till 
exempel genomföra intervjun via Skype eller telefon om ni tycker att det passar er. Intervjuerna kommer 
företrädesvis att genomföras under perioden v 13-15. 

Vid intervjun och följande bearbetning av intervjumaterialet kommer vi att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att det är frivilligt att delta, den som intervjuas 
kan när som helst avbryta intervjun och därmed sitt deltagande. Resultatet av intervjun kommer att 
behandlas konfidentiellt och det kommer enbart att användas för forskningsändamålet i vår uppsats. 

Vi hoppas verkligen att någon eller några av era lärare kan tänka sig att medverka i en intervju och om ni 
har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
 

Stort tack på förhand! 

 Med vänliga hälsning 

Agnetha Karlsson 

E-post:  ak223mf@student.lnu.se 

Telefon: +34 629 xx xx xx 

Kristina M Svensson 

E-post: im222hc@student.lnu.se 

Telefon: 070 xx xxx xx 

  

Handledare:Marita Pekkanen 

E-post: marita.pekkanen@lnu.se 
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III 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 

 
1. Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 

 
2. Hur länge har du undervisat? 

 
 

Frågor som anknyter direkt till våra forskningsfrågor: 
 

3. Eftersom formativ bedömning är ett så brett begrepp så betyder det olika för 
olika personer, skulle du kunna beskriva vad formativ bedömning 
betyder/innebär för dig. 

 

4. Det samma gäller digitala verktyg, det vill säga det är ett brett begrepp, vad 
använder du dig av för digitala verktyg i din undervisning. 

 
5. Utifrån hur du har beskrivit hur du ser på formativ bedömning kan du beskriva 

lite kort hur du arbetar med formativ bedömning i kombination med digitala 
verktyg? 
Eventuella följdfrågor:  
Vid planeringen av ett arbetsområde? 

Vid genomförandet av ett arbetsområde? 

Vid uppföljning av ett arbetsområde? 

 

6. Vilka möjligheter (och positiva aspekter) ser du med att arbeta med formativ 
bedömning i kombination med digitala verktyg? 
Eventuella följdfrågor: 

Har de digitala verktygen gett fler möjligheter? Saker som du kan göra genom de digitala 
verktygen som du inte kunde göra i ditt formativa bedömningsarbete förut. 

Har de digitala verktygen förändrat arbetssättet eller arbetar man mer eller mindre som förut fast 
med andra verktyg? 

Strategi 1: När det gäller att redogöra mål, ser du någon fördel med de digitala verktygen? 

Strategi 2: Vilka möjligheter har man att se var eleverna ligger kunskapsmässigt? 

Strategi 3. När det gäller återkoppling, ser du någon fördel med att den ges med digitala verktyg? 
(t.ex. när det gäller kvalitet på återkopplingen eller när det gäller att säkerställa att eleverna tar 
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till sig återkopplingen). En annan sak som de digitala verktygen tillåter är multimodala 
redovisningarna (t.ex. genom film, ljud, etc), hur ser du på det?. 

Strategi 4: Vilka möjligheter kan de digitala verktygen ge när det gäller att använda varandra 
som lärresurs, det vill säga stödja varandra i lärandet? 

Strategi 5. Vilka möjligheter ger de digitala verktygen när det gäller att få eleverna ta ansvar för 
sitt lärande och styra sin egen lärprocess? 

 
7. Vilka svårigheter (negativa aspekter) ser du med att arbeta med formativ 

bedömning i kombination med digitala verktyg? 
Eventuella följdfrågor: 

Behöver eleverna extra stöd för att använda digitala verktyg i arbetet? 

Behöver lärarna extra stöd för att arbeta med formativ bedömning genom digitala verktyg? 

Strategi 1: När det gäller att redogöra mål, ser du någon nackdel med de digitala verktygen? 

Strategi 2: Vilka svårigheter kan digitala verktyg ge när det gäller att se var eleverna ligger 
kunskapsmässigt? 

Strategi 3. När det gäller återkoppling, ser du någon nackdel med att den ges med digitala 
verktyg? (t.ex. när det gäller kvalitet på återkopplingen eller när det gäller att säkerställa att 
eleverna tar till sig återkopplingen). En annan sak som de digitala verktygen tillåter är 
multimodala redovisningarna (t.ex. genom film, ljud, etc), hur ser du på det? 

Strategi 4: Vilka svårigheter, kan de digitala verktygen ge när det gäller att använda varandra 
som lärresurs, det vill säga stödja varandra i lärandet? 

Strategi 5. Vilka svårigheter kan de digitala verktygen ge när det gäller att få eleverna ta ansvar 
för sitt lärande och styra sin egen lärprocess? 

 

8. Hur ser du att elevernas lärprocess påverkas genom detta arbetssätt?  
Eventuella följdfrågor 

Passar detta arbetssätt för alla elever, hög- lågpresterande, elever med funktionshinder...? 

Förbättras elevernas prestationer, och i så fall på vilket sätt?  

Verkar eleverna positivt/negativt inställda till arbetssättet? 

Blir eleverna mer eller mindre motiverade genom detta arbetsupplägg? 

Blir eleverna mer eller mindre aktiva genom detta arbetsupplägg? 

Blir eleverna mer eller mindre kreativa genom detta arbetsupplägg? 

 

Avslutande frågor: 
 

9. Hur ser skolledningen på arbetssättet formativ bedömning/digitala verktyg? 
Finns det stöd för detta? Uppmuntras det?  

 
10. Har du några råd till någon som ska börja använda sig av detta arbetssätt? 
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IV 

 

Introduktionsbrev inför intervju 
 

Hej 

Tack för att du vill delta i vår studie inom området ”Formativ bedömning med stöd av digitala 
verktyg” som ska resultera i vår C-uppsats.  

Syftet med vårt arbete är att få kunskap om hur lärare arbetar formativt och på vilket sätt de tar 
hjälp av digitala verktyg i det arbetet. Med digitala verktyg avser vi till exempel lärplattform, 
blogg eller andra verktyg. 

Intervjun kommer att bestå av cirka tio till tolv frågor och vår förhoppning är att vi även ska få 
ett givande samtal. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta cirka 40 minuter. 

Vid intervjun och följande bearbetning av intervjumaterialet kommer vi att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket betyder att det är frivilligt att delta och att du 
kan avbryta intervjun om du vill fram till att intervjun är avslutad och du har godkänt den. 
Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer att förstöras när studien är avslutad. 
Resultatet av intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer inte att finnas några 
namn eller andra viktiga uppgifter om de intervjuade i uppsatsen och resultatet kommer enbart 
att användas för forskningsändamålet i vår uppsats. 

 

Om du har några frågor så är du välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 
information. 

Stort tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Agnetha Karlsson 

E-post:  ak223mf@student.lnu.se 

Telefon: 0034 629 xx xx xx 

Kristina M Svensson 

E-post: im222hc@student.lnu.se 

Telefon: 070 xx xxx xx 

 
Handledare: Marita Pekkanen 

E-post: marita.pekkanen@lnu.se 

 


