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Abstract 
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Antal sidor: 62 

Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ bedöm-

ning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklingsinsats kring 

formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i arbetet med 

formativ bedömning. Utifrån forskningen kan några gemensamma drag skönjas: att det är något 

som sker under lärandet, att det handlar om att anpassa undervisningen för att möta elevernas 

behov på ett bättre sätt samt att förbättra lärandet. I studien, som har en hermeneutisk ansats, 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med nio lärare. Empirin bearbetades sedan med hjälp 

av kontextuell analys. Utifrån utsagorna i intervjuerna kunde tre huvudkategorier kopplade till 

formativ bedömning identifieras, där de första två vara lärarens roll och elevens roll. I lärarens 

roll är närhet till elevernas lärandeprocess, skapande av en gynnsam lärmiljö samt den 

reflekterande läraren viktiga delar.  Elevens roll kännetecknas av att eleven ska kunna äga sitt 

lärande och att eleverna ska kunna agera som läranderesurser för varandra. För att dessa båda 

roller ska kunna utvecklas krävs att den tredje huvudkategorin, kontinuerligt lärande, är 

förhanden. Om kontinuerligt lärande ska kunna ske, krävs att lärarna får stöd i processen i form 

av kollegialt lärande kopplat till sin dagliga praktik och att tid avsätts, såväl tillräckligt med tid 

vid varje lärtillfälle samt att dessa lärtillfällen pågår över tid. 
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1. Inledning 
Enligt Skollagens 3 kapitel, 3 § ska ”[a]lla barn och elever [. . .] ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (Skollagen 

2010:800) Vidare står i Skolförordningen att ”[e]leverna ska genom strukturerad undervisning 

ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa 

förutsättningar för att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas 

så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.” (Skolförordningen 5 kap, 2§). En fråga som 

uppkommer här, är hur man som lärare ska kunna ge varje elev den ledning och stimulans som 

den behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Hur vet läraren 

var eleven befinner sig i förhållande till målet och hur vet eleven detsamma? 

I det allmänna råd om Betyg och betygssättning som utkom hösten 2018 står bland annat att 

läsa, att läraren bör ”ge ändamålsenlig information till eleverna om vad som är väsentliga 

kunskaper i ämnet eller kursen, om betyg och betygssättning och om kunskapskrav” 

(Skolverket 2018a, s 27). Är det tydligt för eleverna vad som är ”väsentliga kunskaper” i ämnet? 

Ger lärarna eleverna denna information och gör de det på ett ändamålsenligt sätt?  Skulle det 

vara möjligt att genom att arbeta med formativ bedömning såväl kunna ge den enskilde eleven 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, som att tydliggöra för eleverna vad som är 

väsentliga kunskaper?  

Utifrån ovanstående väcktes tankarna på att påbörja en kompetensutvecklingsinsats kring 

formativ bedömning och att försöka nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ 

bedömning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter nämnda kompetensutveck-

lingsinsats samt hur den gett dem stöd i arbetet med formativ bedömning, vilket blivit syftet för 

denna uppsats. 

Kompetensutvecklingsinsatsens första steg, som denna uppsats behandlar, består i att lärarna 

på den undersökta skolan, arbetar med att fördjupa sig i formativ bedömning genom kollegialt 

lärande. De läser boken Att följa lärande av Dylan Wiliam (2013) och samtalar kring den, 

kapitel för kapitel, i tre grupper, som är blandade från de två arbetslagen på skolan. Insatsen 

inleddes under ett internat i augusti 2018 och sedan har grupperna träffats ungefär var femte 

vecka. Tid har då avsatts för inläsning en timme och därefter samtal i en och en halv timme. 

Samtalen leds av tre av skolans fyra förstelärare, som också ser till att samtalen dokumenteras. 

Dokumentationen delges samtliga lärare samt rektor. Mellan träffarna har lärarna i uppgift att 

prova någon eller några av de strategier som presenteras i kapitlet de läst och samtalat om. Vid 

efterföljande träff samtalar de kring sina erfarenheter av de strategier de provat. Förstelärarna 

och rektor läste Wiliam (2013) under vårterminen 2018 och har under hösten fördjupat sig 

ytterligare i formativ bedömning genom att läsa och samtala om Handbok i formativ bedömning 

– strategier och praktiska tekniker av Wiliam och Leahy (2015). 

1.1 Bakgrund 

Bedömning är en stor del i skolans verksamhet. I det tidigare relativa betygssystemet var 

bedömningens uppgift att jämföra elever för att rangordna dem för urval till arbete eller högre 
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utbildning. Denna bedömning byggde till stor del på tester med grund i psykometrin, vars 

intelligenstester i sin tur byggde på hypotesen att intelligens är normalfördelad. Dessa 

psykologiska tester ansågs vara objektiva och tillförlitliga, medan de av lärarna skapade testerna 

betraktades som subjektiva och otillförlitliga. Skolans traditionella prov har därmed sitt 

ursprung i den psykometriska traditionen och har blivit standard för bedömning av elevers 

prestationer (Jönsson 2010). I och med läroplanen Lpo 94 förändrades betygssystemet och blev 

målrelaterat. Till följd därav krävdes en annan form av bedömning, eftersom betygssystemets 

mål inte längre var att rangordna individer utan att stödja elevernas lärande. Så ser dock 

verkligheten inte ut till fullo. De traditionella proven används i stor utsträckning fortfarande 

med såväl poäng som betyg. Likaså har de nationella proven, vars syfte ursprungligen var att 

stödja betygssättningen och framför allt den ämnesdidaktiska utvecklingen, alltmer kommit att 

styra lärarnas betygssättning (Lundahl 2011), vilket också betonas än mer i det nya allmänna 

rådet om Betyg och betygssättning (Skolverket 2018a).  

Hur ska skolan och undervisningen kunna ta steg bort från bedömning som rangordnar individer 

och har en syn på att kunskap, liksom intelligens, är normalfördelad, i riktning mot en skola där 

bedömningen stödjer elevernas lärande så att ”en livslång lust att lära, demokratiska värderingar 

och individuellt lärande [främjas]” (Lundahl 2011, s 12) i enlighet med den så kallade 

portalparagrafen 1 kap. 4 § i Skollagen? Flera forskare visar att formativ bedömning har en 

potential att påverka elevernas lärande i positiv riktning (Sadler 1989; Black & William 1998b; 

Gipps 1999; Jönsson 2010; Lundahl 2011; Håkansson & Sundberg 2012; William 2103; 

Boström 2017; Vingsle 2017). 

Formativ bedömning har, enligt Birenbaum, DeLuca, Earl, Heritage, Klenowski, Looney, 

Smith, Timperley, Volante och Wyatt- Smith (2015), länge varit en informell aktivitet i många 

klassrum runt om i världen. När Benjamin Bloom och hans kollegor 1971 i boken Formative 

and Summative Evalutation of Student Learning uttryckte att utvärdering eller bedömning var 

en del av elevernas lärande och att deras lärare hade en betydande roll i att förbättra och fördjupa 

elevernas lärande, fick formativ bedömning en mer formell roll i pedagogiken och många 

forskare, däribland Black, Wiliam, Sadler och Gipps, började lyfta fram den formativa 

bedömningens betydelse. De fokuserade på den dagliga bedömningen som lärare gör under 

klassrumsarbetet och menade att den var viktig och värdefull för elevernas lärande.  

Med Blacks och Wiliams studie 1998, där de sammanställde 250 studier som kopplade samman 

bedömning och lärande och visade att en medveten användning av bedömning i klassrummet 

spelade en betydande roll för elevernas lärande och prestationer, kom formativ bedömning i 

blickfånget för en allt vidare krets. Runt om i världen har formativ bedömning de senaste två 

decennierna blivit en del av ländernas skolpolitik och deras skolors praktik. I England skapades 

gruppen Assessment Reform Group 1999 och sedan 2001 har en grupp med forskare, 

beslutsfattare och professionsutvecklare träffats vart tredje till fjärde år för att undersöka och 

utforska formativ bedömning i en bred kontext (Birenbaum et al 2015).   

I Sverige lyfts formativ bedömning som en framgångsfaktor för elevernas lärande av 

Skolverket, när de på sin hemsida skriver att ”[e]tt aktivt arbete med formativ bedömning 

innebär att sträva efter en lärandekultur och ett undervisningsklimat där elever vill lära och får 
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möjlighet att lära sig att lära” (Skolverket, 2018b). Synen på formativ bedömning grundas 

blanda annat i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier, vilket är tydligt i stödmaterialet 

Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011). Samtidigt som formativ bedömning framhålls 

som positivt för elevernas lärande, så problematiserar Skolverket begreppet formativ 

bedömning genom att hänvisa till den forskningsöversikt som Åsa Hirsh och Viveca Lindberg 

(2015) skrev för Vetenskapsrådets räkning. De två forskarna lyfter bland annat fram att det 

behövs mer forskning på svenska förhållanden och på elever i grundskolan, då mycket av den 

forskning som genomförts är gjord i framför allt engelskspråkiga länder och många gånger 

avser äldre elever eller studenter. Likaså, menar de, behövs mer forskning kring formativ 

bedömning kopplat till olika ämnen. Forskningen har till stor del lyft fram generella aspekter 

av formativ bedömning, medan man inom forskningsfältet idag alltmer diskuterar kontextens 

betydelse i sammanhanget. 

Ytterligare en aspekt som flera forskare lyfter som problematisk i arbetet med att implementera 

formativ bedömning, är den spänning som finns mellan formativ och summativ bedömning och   

ett allt större fokus på ansvarsutkrävande gentemot skolsektorn (Hirsh & Lindberg 2015). I 

många länder, så även i Sverige, har detta medfört ett ökande antal obligatoriska nationella 

prov. Håkansson och Sundberg (2016) menar att den externa bedömningen, som kan ses som 

distanserad från verksamheten, riskerar att hamna i konflikt med den verksamhetsnära 

formativa bedömningen, som bidrar med information och kunskap om elevernas måluppfyllelse 

på ett kvalitativt sätt. Trots detta tillmäter många aktörer den externa bedömningen ett större 

värde.  Det uppstår i detta en krock mellan vad Gipps (1994, se Filsecker och Kerres 2012) 

kallar en testkultur och en bedömningskultur eller med Shepards (2000) terminologi en krock 

mellan ”the traditional paradigm” och ”the emergent paradigm”. Det förstnämnda står, enligt 

Shepard (2000) för en undervisning med fokus på samhällets behov och det sistnämnda har ett 

konstruktivistiskt perspektiv på lärande, där eleven står i centrum och där klassrumsbedömning 

är en naturlig del i undervisningen och det som leder eleven framåt i sin utveckling. Om man 

förhåller sig närmare till testkulturen eller ”the traditional paradigm”, kommer formativ 

bedömning att förstås som en uppsättning data, verktyg och instrument som kan användas för 

olika syften, i olika tidsperspektiv och vara mer eller mindre löst kopplade till undervisningen. 

Detta menar Filsecker och Kerres (2012) är fallet i USA idag. Om man å andra sidan har 

bedömningskulturen eller ”the emergent paradigm” som utgångspunkt, ses formativ bedömning 

som en uppsättning metoder som är integrerade med den dagliga undervisningen och det som 

händer i såväl undervisningsprocessen som i elevernas lärandeprocess (Filsecker och Kerres 

2012). Också Håkansson och Sundberg (2016) lyfter i sin översikt vikten av att bedömningen 

integreras i undervisningspraktikens planering såväl som genomförande och uppföljning. I 

fallet med ”the traditional paradigm” riskerar den formativa bedömningen att bli en insamling 

av data om elevernas kunskapsprocess, som inte kommer till användning för en förändring av 

undervisningen i syfte att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling. Dessutom finns en 

risk med det allt större kravet på redovisningsskyldighet från skolornas sida, att den formativa 

bedömningens styrkor går förlorade i det att den kan tendera att bli instrumentell, något som 

bland annat Boström (2017) och Vingsle (2017) lyfter i sina avhandlingar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ bedöm-

ning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklingsinsats 

kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i arbetet 

med formativ bedömning. 

- Vad upplever lärare som viktiga element i en undervisning som inbegriper formativ 

bedömning? 

- Hur upplever lärarna att kompetensutvecklingsinsatsen kring formativ bedömning 

stöttat dem i att arbeta med formativ bedömning? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer olika aspekter av formativ bedömning, så som den framställs i 

forskningslitteraturen, samt effekten av kompetensutvecklingsinsatser kring formativ bedöm-

ning att behandlas. 

3.1 Begreppet formativ bedömning 

En tidig beskrivning av formativ bedömning ger Sadler (1989) när han beskriver att formativ 

bedömning har att göra med hur bedömningar av elevers alster, till exempel i form av skrifter 

eller framföranden, används för att forma och förbättra elevernas färdigheter utan att de behöver 

använda sig av den slumpmässiga och ineffektiva metoden ”trial-and-error”. För att kunna göra 

detta, krävs att läraren är medveten om vad kvalitet innebär gällande den specifika uppgiften 

och har förmågan att bedöma elevernas arbete i relation till det kvalitetsbegreppet. Det räcker 

dock inte med att läraren har denna kunskap, utan eleverna måste på sikt utveckla ett 

kvalitetsbegrepp som på ett ungefär stämmer överens med lärarens och sedan själva kunna 

övervaka kvaliteten i sitt eget lärande under pågående process. De behöver då a) ha förståelse 

för vilket/vilka mål de arbetar mot, b) kunna jämföra sin nuvarande kunskapsnivå med målet 

och c) agera för att minska gapet mellan nuvarande nivå och målnivån. 

I sin översikt Assessment and Classroom Learning (1998), som kan ses som något av en 

startpunkt för spridningen av begreppet formativ bedömning, lyfter Black och Wiliam just att 

begreppet inte har någon tydlig och brett accepterad definition. De definierar själva begreppet 

som ”[. . . ] 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” (s 7-8). Författarna har senare snävat in definitionen:  

 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student 

achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their 

peers, to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be  

better, or better founded, than the decisions they would have taken in the 

absence of the evidence that was elicited.   (Black & Wiliam 2009, s 9) 
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Denna definition bygger dels på deras egen definition från 1998, dels på en definition av ovan 

nämnda Assessment Reform Group. De förtydligar sin definition genom att klargöra några 

punkter. ”Instruction” ska här, enligt Black och Wiliam (2009), förstås som undervisning och 

lärande, och därmed varje aktivitet som har för avsikt att skapa lärande. Vidare lyfts begreppet 

”decision” och här trycker de på den probabilistiska formuleringen ”are likely to” och menar 

att även med aldrig så goda intentioner, är det inte säkert att en intervention i lärandeprocessen 

leder till bättre lärande för alla elever. En tredje aspekt av vikt, enligt författarna, är att det inte 

bara är läraren som är utföraren av bedömning, utan bedömningen inbegriper såväl den enskilde 

eleven som kamrater. Det sista som lyfts fram är att besluten är bättre eller bättre grundade. 

Utifrån den formativa bedömningen kanske läraren beslutar att det tänkta tillvägagångsättet är 

det bästa och håller fast vid detta. Detta beslut, att inte förändra undervisningen, är då bättre 

grundat utifrån de bevis på lärande som tagits fram. Black och Wiliam (2009) knyter ihop 

definitionen genom att beskriva att formativ bedömning handlar om att skapa och dra nytta av 

ögonblickliga bilder av undervisningen i syfte att reglera lärandeprocessen. Fokuset kan ses 

som snävt, men författarna menar att effekten är generell, då det leder till överväganden kring 

såväl undervisningsplanering, kursplaner, pedagogik som kunskapsteori. Också Filsecker och 

Kerres (2012) framhåller att formativ bedömning uppstår i den ögonblickliga interaktionen 

mellan lärare och elever. Birenbaum et al (2015) uttrycker samma sak genom att lyfta värdet 

och vikten av den bedömning som lärare gör varje dag i klassrummet för att hjälpa sina elever 

att utveckla sitt lärande.  

Black och Wiliam (2009) beskriver hur tidig forskning kring formativ bedömning 

koncentrerades runt fem huvudaktiviteter: dela framgångskriterier med eleverna; frågor i 

klassrummet; rättning med endast kommentarer; kamrat- och självbedömning samt formativ 

användning av summativa test. Alla fem har koppling till formativ bedömning, men det är inte 

tydligt hur aktiviteterna hänger ihop. För att tydliggöra detta byggde Wiliam och Thompson 

(2008) vidare på Ramaprasads (1983) tre nyckelprocesser i feedback som ses som information 

om den aktuella nivån av en parameter och en referensnivå för parametern. Denna information 

används sedan för att förändra gapet dem emellan på något sätt. Omsatt till undervisning 

handlar det om VAR eleverna befinner sig i sitt lärande; VART de ska, d.v.s. vad är målet; 

HUR de på bästa sätt ska ta sig dit. Kopplat till dessa tre processer, beskrev de också tre aktörer 

i arbetet, nämligen läraren, kamraterna och den enskilde eleven, som de menar alla tre har ett 

ansvar för lärandet. Detta mynnade ut i fem nyckelstrategier (NS) enligt nedanstående tabell: 
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 Vart eleven är på 

väg 

Var eleven befinner 

sig just nu  

Vägen dit 

Lärare NS 1 

Klargöra, delge och 

skapa förståelse för 

lärandemål och 

kriterier för 

framsteg. 

NS 2  

Skapa och leda 

effektiva klassrums-

diskussioner, 

lärandeuppgifter och 

aktiviteter som tar 

fram belägg för 

elevers lärande. 

NS 3 

Ge feedback som för 

lärandet framåt. 

 

Kamrat 

 

Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för framsteg 

 

NS 4 

Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra. 

Elev Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för framsteg 

 

NS 5 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget 

lärande. 

Figur 1. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning. (William 2013, s 61; Hirsh & 

Lindberg 2015, s 21; Boström 2017, s 13)                    

 

Sadler (1989) beskriver att det är viktigt att klargöra och skapa förståelse för lärandemål och 

framgångskriterier och inte låta eleverna bara förlita sig på lärarens expertkunskap och därmed 

bli beroende av läraren. Två sätt att klargöra lärandemål för eleverna är att ge beskrivande 

förklaringar av dem och att visa autentiska exempel. Genom en kombination av de två sätten 

uppnås ett såväl praktiskt som effektivt tydliggörande.  

En vanlig form av struktur i undervisning är den s.k. I-R-E-modellen, som står för Initiation 

(inledning) – Response (svar) – Evaluation (utvärdering) (Ruiz-Primo & Furtak 2007). Denna 

modell innebär ofta att läraren ställer en fråga som hen vet svaret på och försöker få eleverna 

att svara korrekt. Inom formativ bedömning baseras frågeställandet, utifrån Blacks och Wiliams 

(2009) definition, istället på tre faser: Eliciting (framlockande) – Interpretation (tolkning) – Use 

(användning). Frågandet handlar alltså inte om att få eleven att svara rätt eller fel, utan om att 

få veta något om elevens tänkande för att med svaret som bas, göra en tolkning och besluta om 

ett nästa steg i undervisningen. Ruiz-Primo och Furtak (2007) skriver om undervisningsdialog, 

där ett av fundamenten är elevens aktiva deltagande som frågeställare eller som den som ger 

kommentarer på en kamrats svar. Alla tre parter i undervisningssituationen, d.v.s. lärare, 

kamrater och den individuelle eleven, kan agera utifrån framlockad information. Ruiz-Primo 

och Furtak (2007) benämner detta ESRU-cykler: ”the teacher Elicits a question; the Student 

responds; the teacher Recognizes the student’s response; and then Uses the information 

collected to support student learning” (s 57) och beskriver att detta mönster kan upprepas ett 

antal gånger innan man kommer till ett avslut som innebär en gemensam förståelse av 

lärandeobjektet, ”spiraling assessment conversations” (Ruiz Primo & Furtak 2007, s 69). 
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Jämfört med I-R-E-mönstret blir eleverna delaktiga på ett helt annat sätt och möjligheten till en 

djupare förståelse av det som ska läras större. 

Feedback ses som en central del i formativ bedömning och Sadler (1989) betonar vikten av 

feedback och ser det som ”a key element in formative assessment, and is usually defined in 

terms about how successfully something has been or is being done [. . . ] [and] provides for two 

main audiences, the teacher and the student” (s 120), d.v.s. feedback ska användas för att forma 

såväl den enskilde eleven som lärarens undervisning. Gipps (1999) beskriver feedback som en 

nyckel mellan bedömning och lärande. Wiliams (2006) redogör för tre olika cykler av feedback: 

lång, medium och kort feedbackcykel. Den långa cykeln kan vara allt mellan fyra veckor och 

upp till ett år eller till och med mer, mediumcykeln är en till fyra veckor medan den korta cykeln 

beskrivs som varandes allt från fem sekunder upp till ett par dagar. Det som gör en bedömning 

formativ är inte beroende av feedbackslingans längd, var den sker eller av vem den ges, utan 

avgörande är att bevis för lärande tas fram, tolkas utifrån lärandebehov och används för att 

justera undervisningen, så att den möter dessa lärandebehov. Heritage (2008) lyfter också 

feedback som en central del i formativ bedömning, då syftet med formativ bedömning är att 

förse lärare och elever med feedback under lärandeprocessen avseende gapet mellan var eleven 

befinner sig i sitt lärande och målet för lärandet. Med denna kunskap som bas ska sedan lärare 

och elev agera för att minska gapet.  

Utifrån den tabell där Filsecker och Kerres (2012, s 4) sammanställt delar av definitioner från 

ett tiotal forskare, kan några gemensamma drag i begreppet formativ bedömning skönjas: att 

det är något som sker under lärandet, att det handlar om att anpassa undervisningen för att 

möta elevernas behov på ett bättre sätt samt att förbättra lärandet. Författarna menar vidare att 

de definitioner av formativ bedömning, som de lyfter fram, pekar på formativ bedömning som 

en process snarare än ett verktyg. Definitionerna inbegriper handling, aktiviteter, bedömningar 

och feedbackslingor, vars syfte är att elever och lärare kan anpassa sina handlingar och sitt 

tänkande och därigenom erhålla en bättre förståelse av det aktuella undervisningsämnet. Utifrån 

detta beskriver de formativ bedömning som ”a series of informed and informing actions that 

change the current state of the reciprocal teaching-learning relationship toward a more 

knowledgeable one” (Filseckeer & Kerres 2012, s 4).  

3.1.1 Teoribildning 

Formativ bedömning fick sitt stora genomslag i början av 2000-talet efter att Black och Wiliam 

presenterat sin studie Assessment and Classroom Learning 1998. De historiska och teoretiska 

rötterna för formativ bedömning kan dock, enligt Roos och Hamilton (2005) följas tillbaka så 

långt som till 1930- och 40-talen. Även i Norden har begreppet formativ bedömning varit i 

fokus innan 1998, särskilt på 1970-talet. Det är emellertid enligt Hirsh och Lindberg (2015), 

framför allt tre texter som kan ses som väsentliga för den tidiga utvecklingen av begreppet 

formativ bedömning: The methodology of evaluation av Scriven (1967), Handbook on 

formative and summative evaluation av Bloom, Hastings och Madaus (1971) samt Formative 

assessment and the design of instructional systems av Sadler (1989) (Hirsh och Lindberg, 

2015).  



8 
 

Skilda traditioner inom bedömning bygger på olika teoretiska synsätt vad gäller i synnerhet 

kunskap, lärande och undervisning, vilket innebär olika tolkningar av innebörden av formativ 

bedömning utifrån respektive teoretiskt synsätt. Hirsh och Lindberg (2015, s 9) lyfter fram tre 

olika traditioner gällande bedömning: normrelaterad bedömning med grunder i psykometrin 

och målrelaterad bedömning, dels i ett kognitivistiskt och individkonstruktivistiskt perspektiv, 

dels i ett socialkonstruktivistiskt eller sociokulturellt perspektiv. Den första av dessa, den 

normrelaterade bedömningen, låg till grund för det relativa betygssystemet i Sverige som 

byggde på norm- eller grupprelaterad bedömning.  

Den målrelaterade bedömningen hade i sin tidiga uttolkning ett kognitivistiskt perspektiv, där 

uppmärksamheten var riktad mot den enskilde elevens tänkande och hur detta kom till uttryck. 

Synen på kunskap var att den var hierarkiskt uppbyggd från en låg kognitiv nivå med till 

exempel faktakunskaper, till högre nivåer med exempelvis analyser och konklusioner. Tanken 

var här att människor lärde sig genom att först ta till sig kunskaper på lägre kognitiva nivåer för 

att sedan nå allt högre nivåer. Blooms taxonomi kring det kognitiva kunskapsområdet är den 

taxonomi som fått mest spridning runt om i världen (Hirsch & Lindberg 2015). I Sverige fick 

denna uttolkning av målrelaterad bedömning aldrig något genomslag. Istället har en annan 

uttolkning av målrelaterad bedömning kommit att genomsyra de två senaste läroplanerna,      

Lpo 94 och Lgr 11. Den grundläggande principen är att både mål och betygskriterier/kunskaps-

krav måste vara öppet utformade och därmed tolkningsbara för att inte styra lärarens 

undervisning i alltför hög utsträckning. Dessutom måste betygskriterier/kunskapskrav läsas i 

förhållande till målen och förmågorna samt relateras till undervisningens innehåll, något som 

tydliggörs ett antal gånger i Skolverkets (2018a) senaste allmänna råd rörande betyg och 

betygssättning. Både kognitivistiska och konstruktivistiska aspekter på lärande kan ”sägas ha 

vissa gemensamma grunder för en uttolkning av elevprestationer som relaterade till elevens 

utvecklingsnivå/hur långt eleven kommit i sin kunskapskonstruktion” (Hirsh & Lindberg 2015, 

s 11). En avgörande distinktion mellan de två perspektiven finns dock och handlar om synen på 

kunskap. Den kognitivistiska synen på kunskap har som fundamental hypotes att kunskapen 

står att finna utanför människan och kan överföras från en individ till en annan, medan den 

konstruktivistiska synen menar att kunskapen konstrueras inom människan. Inom 

konstruktivismen kan två riktningar urskiljas, nämligen den individkonstruktivistiska, där 

kunskapen skapas hos individen, och den socialkonstruktivistiska, där kunskapen skapas mellan 

människor och i relation till miljön där kunskaperna används samt de verktyg som finns i 

miljön. (Hirsh & Lindberg 2015). 

 Enligt Hirsh och Lindberg (2015) har mycket hänt inom bedömningsområdet internationellt 

sett sedan sjuttiotalet och man kan tala om ett paradigmskifte i synen på bedömning. Gipps 

(1994, se Filsecker och Kerres 2012) menar att det skett en förskjutning från en testkultur till 

en bedömningskultur, där testkulturen ses som grundad i psykometrin med till exempel 

multiple-choice-test, medan bedömningskulturen står för en dynamisk och interaktiv praxis 

med effekt på såväl lärandet som undervisningen. Shepard (2000) pekar på bedömningens roll 

i en lärandekultur där bedömningen används under själva lärandeprocessen i motsats till externa 

tester i slutet av en kurs och talar om ”the traditional paradigm” respektive ”the emergent 

paradigm”. 



9 
 

I sin text om sociokulturella aspekter på bedömning, vidareutvecklar Gipps (1999) sin syn på 

paradigmskiftet och menar att det under åttiotalet eller tidigare hade varit omöjligt att koppla 

samman bedömning med ett sociokulturellt perspektiv, då bedömning sågs som en teknisk 

aktivitet grundad i psykometrin med fokus på replikerbarhet och generaliserbarhet, och att 

individen som testades skulle vara involverad i bedömningen sågs inte som möjligt. Gipps 

(1999) ser bedömning i huvudsak som en social praktik och resonerar bland annat om 

maktförhållandet mellan den som bedömer och den som bedöms. Traditionellt har det funnits 

ett hierarkiskt förhållande mellan lärare och elev vad gäller bedömning. För att möjliggöra för 

eleven att äga sitt lärande genom självbedömning, måste lärare dela makten över bedömningen 

med eleven. Detta innebär dock inte att ”the teacher giv[es] up responsibility for student 

learning and progress; rather, it means involving the learner more as a partner” (Gipp-999, s 

286). Därmed kan inte läraren ha monopol på kunskapen om vilka kriterier eleven bedöms 

emot, utan läraren måste ta ansvar för att eleven får en insikt i vad mål och kunskapskrav 

innebär för att kunna ”få möjlighet att utveckla den kunskap de förväntas bli delaktiga i under 

sin skoltid” (Hirsh & Lindberg, s 11). 

Beroende på vilket perspektiv som anläggs på lärandet betonas olika aktörers roll. Med ett 

kognitivistiskt eller ett (individ)konstruktivistiskt perspektiv betonas elevens roll för att skapa 

förståelse för lärandeobjektet, medan ett sociokulturellt perspektiv fokuserar kontexten och de 

mellanmänskliga aktiviteter eleven deltar i som det som skapar förståelse för lärandet (Vingsle 

2017). Black och Wiliam (2009) menar att ett sociokulturellt och ett individkonstruktivistiskt 

perspektiv behöver tillämpas på lärande och bedömning. Det sociokulturella perspektivet är 

relevant för klassrumsdiskursen och kopplat till formativ bedömning till NS 1–4 (se figur 1 

ovan), medan det individkonstruktivistiska perspektivet är tillämpligt för NS 1 (se figur 1 ovan), 

när det handlar om att den enskilde eleven ska förstå lärandemål och framstegskriterier samt 

för NS 5 (se figur 1 ovan), självbedömning. De skriver vidare att de tre områdena som utgörs 

av lärarens agenda, den enskilde elevens inre värld och intersubjektiviteten i ett klassrum måste 

relatera till varandra. I sin översikt, menar Hirsh och Lindberg (2015) att Black och Wiliam 

(2009) har rört sig mer mot en sociokulturell syn på lärande.  

De hänvisar också till James (2012, se Hirsh och Lindberg 2015) som pekar på tre olika 

generationer av bedömningsförståelse. Den första generationen (1G) har sin grund i 

behavioristisk teori, den andra (2G) i kognitivistisk/ konstruktivistisk teori, medan den tredje 

generationen (3G) skulle vara sociokulturell eller situerad. Teoribildningen kring formativ 

bedömning har skett under den 2G, men under senare år rört sig alltmer mot 3G. Bedömning 

utifrån 3G inbegriper mycket av 2G-bedömning, men ”förståelsen av bedömning och synen på 

sammanhang i vilka man kan göra bedömningar av någons kunskap är vidare i 3G” (Hirsh och 

Lindberg 2015, s 22). 

3.1.2 Formativ kontra summativ bedömning 

Begreppen formativ och summativ bedömning har båda sitt ursprung i Scrivens (1967, se 

Wiliam 2006) artikel, där han föreslår två roller för utvärdering: en roll i den pågående 

förbättringen av ”curriculum” (formativ utvärdering) och en roll som en avslutande utvärdering 

(summativ utvärdering) för att bedöma om de förbättringar som gjorts under den pågående 

processen är tillräckligt bra för att kunna antas i skolsystemet i stort. ”Curriculum” kan på 
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svenska, enligt Hirsh och Lindberg (2015) ha tre betydelser som har delvis olika innebörder 

men ändå en inbördes relation: ”a) curriculum som läroplan/utbildningsplan, b) curriculum som 

kursplan eller c) curriculum som lärarens plan för undervisningen. Scrivens text har 

huvudsakligen koppling till den utveckling av kursplanen som blir möjlig genom 

implementering” (s 7–8). Senare vidareutvecklar Bloom m.fl. (1971, se Hirsch & Lindberg 

2015) begreppen till att också gälla för undervisning och elevers lärande, där synen på lärande 

grundar sig i behaviorismen och kunskapsutvecklingen ses som hierarkisk. Inom det 

pedagogiska forskningsområdet under den här tiden, används formativ bedömning dels för att 

utforma diagnostiska prov, dels för att fastställa var eleverna befinner sig kunskapsmässigt och 

med detta som utgångspunkt utgöra en grund för lärares planering. 

Sadler (1989) använder begreppet assessment (bedömning) istället för evaluation (utvärdering) 

och för också in feedback i förhållande till formativ bedömning, som han menar är centralt 

genom att den ger såväl lärare som elever återkoppling på lärandet och båda parter kan utifrån 

feedback justera undervisningen respektive lärandet.  

Är distinktionen mellan formativ och summativ bedömning knivskarp och står de i ett 

motsatsförhållande till varandra? Hirsh och Lindberg (2015) lyfter i sin översikt flera forskare 

som menar att de inte ska ses som motsatser, utan befinner sig i olika ändar på en glidande 

skala. I sin text hänvisar de till Harlen (2012, se Hirsh &Lindberg 2015) och hennes tabell över 

relationen mellan formativ och summativ bedömning: 

 Formativ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -> Summativ  

Figur 2 Relationen formativ – summativ bedömning (efter Harlen 2012, s. 98, se Hirsh och Lindberg 2015, s 

24 författarnas översättning) 
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De två bedömningsformerna har olika syften, men en och samma bedömningsprocess kan 

användas såväl formativt som summativt. Bennett (2011) lyfter det komplexa förhållandet 

mellan de två begreppen och menar att huvudsyftet med en summativ bedömning är att ta reda 

på vad eleven kan och vet, men att en väl konstruerad summativ bedömningsuppgift också kan 

ha ett andra syfte och ha funktionen bedömning för lärande, alltså ett formativt syfte. Enligt 

Bennett (2011) uppnås detta på minst tre olika sätt: förberedelsen för testet kan bidra till ett 

värdefullt lärande; att skriva testet kan både förstärka det som lärts in och minska takten på 

glömskekurvan; ett summativt test ger också en viss formativ information.  

Olika aktörer kopplade till skolan kan ha skilda intressen av bedömning. Så kan externa aktörer, 

som vårdnadshavare och myndigheter vara intresserade av fortlöpande summerande bedöm-

ningar och resultat, medan de interna aktörerna, elever och lärare, kan vara mer betjänta av 

formativa bedömningar (Hirsh & Lindberg 2015; Håkansson & Sundberg 2016). För lärare 

finns här risken, att ”de summativa bedömningspraktikerna blir dominerande på bekostnad av 

de formativa” (Hirsh & Lindberg 2015, s 43). Detta lyfter även Lundahl (2011) när han skriver 

att det idag finns ett starkt fokus på resultatmätning i skolan, vilket i Sverige bland annat blir 

tydligt genom den förstärkta roll som de nationella proven förväntas få på lärarnas 

betygssättning, något som blivit än tydligare i och med det nya allmänna rådet om betyg och 

betygssättning (Skolverket 2018). Lundahl (2011) menar att vi riskerar att gå mot en utveckling 

där de resultat som blir viktiga, och därmed formar vad han kallar ett statistiskt språk i skolan, 

är de som går att mata in i ett digitalt system. Istället, menar han, behöver vi forma ett språk 

kring resultat som grundas i det vi behöver kunna samtala om. 

3.1.3 Framgångsfaktorer för att lyckas med formativ bedömning 

Filsecker och Kerres (2012) menar att formativ bedömning måste ses som en naturlig del av 

undervisningen och inte som en checklista som kan användas för att uppnå snabba resultat. För 

att få effekt måste man förstå formativ bedömning som en uppsättning strategier som är nära 

sammanflätade med de aktiviteter som pågår under undervisnings- och lärandeprocessen. Detta 

framhåller också Black och Wiliam (2009) när de skriver att utvecklingen gått från att se 

formativ bedömning som en lista av aktiviteter till att koppla tankarna kring bedömning till en 

sammanhängande logisk grund.  

Alla fem nyckelstrategierna måste finnas med i undervisningen och integreras till en helhet för 

att den formativa bedömningen ska bli framgångsrik (Black & Wiliam 2009; Hawe & Parr 

2014). De kan dock ha olika emfas under olika delar av en undervisningssekvens. Författarna 

menar vidare, att det krävs att lärare och elever tar ett ansvar för lärandet. Läraren har ansvar 

för att skapa en lärmiljö som är effektiv och eleven har ett ansvar för lärandet i den miljön, både 

som ägare av sitt eget lärande genom självbedömning (NS5) och som läranderesurser för 

varandra (NS4). I denna miljö ligger ansvaret på alla parter att göra vad de kan för att mildra 

påverkan av endera partens misstag.  

I formativ bedömning är målen för undervisningen en kombination av ämnesspecifika mål och 

mål avsedda att förbättra lärandeförmågor. För många lärare är det första målet tydligt, medan 

det andra är mer implicit. Black och Wiliam (2009) menar att läraren, genom att utmana 

eleverna att reflektera över sitt eget tänkande, metakognition, hjälper eleverna att lyfta fram 
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omedvetna processer, så att de blir tydliga för eleverna och därmed användbara för deras 

fortsatta lärande. Det innebär att läraren måste skapa miljöer med fokus på både elevens behov 

och ämnets specifika grunddrag. För att förstå elevens behov, behöver läraren fokusera på vad 

hen kan lära av elevernas tänkande utifrån deras svar, ett slags tolkande lyssnande. Det svåra är 

inte “how to interpret the evidence in terms of student learning needs, but in generating the right 

evidence in the first place” (Wiliam 2006, s 287).  

Feedback är en central del i formativ bedömning och det krävs att lärarens feedback håller en 

hög kvalitet. För detta krävs att läraren har både goda ämneskunskaper och kapacitet att hantera 

det komplexa i information som rör bedömning (Hirsch & Lindberg 2015). Eleverna måste 

dessutom också ges möjlighet att ”tolka, bearbeta och internalisera feedbacken, om den ska ha 

någon effekt på elevens efterföljande lärande” (Vingsle 2017, s 22). Feedbacken måste leda till 

att eleverna själva kan utvärdera sitt eget lärande och bli alltmer oberoende av lärarens feedback 

för att förbättra sitt lärande (Sadler 1989; Hawe & Parr 2014). Därför, skriver Sadler (1989), att 

”[i]f anything, the guild knowledge of teachers should consist less in knowing how to evaluate 

student work and more in knowing ways to download evaluative knowledge to students” (s 141, 

författarens kursivering). 

Heritage (2007) beskriver i sin text fyra kunskaper och fyra förmågor lärare måste ha för att 

kunna använda formativ bedömning på ett framgångsrikt sätt i klassrummet. Kunskaperna hon 

lyfter fram är goda kunskaper om ämnet, något som även Thompson och Wiliam (2008) lyfter 

fram som grundläggande; god pedagogisk kunskap; kunskap om elevernas tidigare lärande i 

det aktuella området samt kunskap om bedömning. Till detta krävs också specifika 

lärarfärdigheter. Dessa innebär att kunna skapa lärmiljöer som främjar kamrat- och 

självbedömning; att modellera hur god feedback ges för att eleverna ska kunna bedöma såväl 

sitt eget som kamraternas lärande; att ha förmågan att tolka bevis för elevernas lärande och att 

ha förmågan att utifrån bevisen på elevernas lärande anpassa undervisningen till gapet mellan 

var eleven befinner sig och vart den ska, målet. Det räcker dock inte, enligt Heritage (2007) att 

ha dessa kunskaper och förmågor, utan läraren måste se formativ bedömning som en 

eftersträvansvärd process som ger värdefull information om elevernas lärande. Om inte, 

kommer de troligtvis att betrakta formativ bedömning som ytterligare en sak som läggs på dem. 

Vidare måste läraren se eleverna som partners i lärandeprocessen, för att de på ett framgångsrikt 

sätt ska bli ägare av sitt eget och sina kamraters lärande (NS4 och NS5).  

3.1.4 Kritik  

Avsaknaden av en tydlig definition av begreppet formativ bedömning är något som kritiseras 

av flera forskare, bland annat Bennett (2011), Dunn och Mulvenon (2009). Detta medför att det 

är svårt eller omöjligt att göra metaanalyser, eftersom studier som ingår är för disparata samt 

för många olika metoder för att slutsatser ska kunna dras. Flera forskare, till exempel Black och 

Wiliam (1998b) lyfter fram att formativ bedömning skulle kunna ge stora effektstorlekar. 

Bennet (2011) menar att detta hävdande av de stora effektstorlekarna blivit en utbildningens 

motsvarighet till en vandringssägen bland forskare som förespråkar formativ bedömning. Han 

menar vidare att kvaliteten på studierna som inbegrips i metastudier är av skiftande kvalitet, 

vissa är inte publicerade och därmed inte peer-reviewed, andra är utförda i artificiella miljöer 
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och inte i autentiska klassrumsmiljöer. Bennett (2011) menar dock att det finns en potential i 

formativ bedömning, men  

”[. . .] formative assessment is both conceptually and practically still a work-in-

progress. That fact means we need to be more sensible in our claims about it, as well 

as in our expectations for it. That fact also means we must continue the hard work 

needed to realise its considerable promise. (s 21) 

Sammanhängande med definitionsproblematiken kan sättet att betrakta formativ bedömning 

som antingen varandes process eller instrument ses. Om man ser på formativ bedömning som 

en process, innebär det att formativ bedömning används under undervisningens och lärandets 

gång för att justera desamma utifrån elevens behov. Ser man däremot på formativ bedömning 

som ett instrument, blir till exempel diagnostiska test eller olika typer av pedagogiska verktyg 

likställt med begreppet. Bennett (2011) menar att det är en förenkling att se på begreppet som 

antingen eller:  

”Process cannot somehow rescue unsuitable instrumentation, nor can 

instrumentation save an unsuitable process. A strong conceptualisation needs to give 

careful attention to each component, as well as how the two components work 

together to provide useful feedback” (s 7).  

Författaren fortsätter resonemanget och menar att formativ bedömning varken är en process 

eller ett test, utan en genomtänkt integration av process och en ändamålsenlig metodik. Såväl 

Hirsh och Lindberg (2015) som Boström (2017) och Vingsle (2017) pekar på faran med att 

själva huvudidén med formativ bedömning, att frambringa bevis för elevernas lärande och 

utifrån det justera undervisningen, riskerar att gå förlorad när den instrumentella förståelsen av 

formativ bedömning hamnar i fokus. Formativ bedömning kan då ses som en uppsättning 

verktyg eller ett antal metoder som ska leda till en quick-fix av låga resultat. Hirsh och Lindberg 

(2015) skriver i sin sammanfattning av de svenska studierna i översikten, att de studier som 

gjorts i klassrum visar att, för att kunna hantera formativ bedömning för att utveckla såväl sin 

undervisning som elevernas lärande, krävs en medvetenhet om komplexiteten i dessa 

situationer och ett kunnande hos läraren. Formativ bedömning är således ingen quick-fix.  

Boström (2017) visar också i sin forskning att lärare ”i hög grad införliva[r] aktiviteter som 

innebär stor nytta och liten kostnad att genomföra” (s 68) och att det är enklare för lärare att 

samla bevis för vad eleverna kan än att tolka desamma och sedan handla utifrån dem på ett för 

eleven gynnsamt sätt. 

Bennett (2011) och Boström (2017) lyfter en annan kritik, nämligen att formativ bedömning 

ofta beskrivs i breda, generella pedagogiska termer och bortser från den ämnesspecifika 

kontexten. Metoder som fungerar väl i ett ämne, behöver inte göra det i ett annat. Bennett (2011) 

menar också att lärarens ämneskunskap är av vikt, då en lärare med svaga ämneskunskaper 

troligtvis inte kommer att kunna ställa rätt frågor för att locka fram bevis för elevernas lärande, 

eller veta hur hen ska tolka bevisen och inte heller veta vilka handlingar som krävs för att justera 

undervisningen.  
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Bennett (2011) motsätter sig också, som visats ovan i avsnitt 3.1.2., den dualistiska synen 

mellan å ena sidan formativ bedömning och å andra sidan summativ bedömning. Liksom väl 

utformad summativ bedömning kan användas formativt, menar författaren att formativ 

bedömning kan ge läraren ett intryck av vad eleverna kan och kan göra.  

Hirsh och Lindberg (2015) menar att formativ bedömning i teorin vilar på två ben: eleven och 

undervisningen ska formas. I den översikt de gjort, tycks dock störst fokus vara på att det är 

eleven som ska formas och inte lärmiljön eller undervisningen. De menar vidare att detta delvis 

kan ha sin grund i det starka genomslaget (i synnerhet i Sverige) av de fem nyckelstrategierna, 

som de anser i hög grad handlar om just formandet av eleven. De efterlyser mer forskning kring 

hur undervisning och lärmiljöer formas utifrån den formativa bedömningen. 

Kopplat till svenska förhållanden, visar Hirsh och Lindberg (2015) på behovet av forskning på 

svensk undervisning och på undervisning inom grundskolan. De flesta studierna är gjorda i den 

engelskspråkiga världen och många rör studenter inom högre utbildning, varför det kan vara 

problematiskt att generalisera resultaten till att gälla också den svenska kontexten och yngre 

elever.  

3.1.5 Formativ bedömning i en internationell kontext 

Birenbaum et. al (2015) ger i sin text en beskrivning av den formativa bedömningens roll i sju 

länder – Australien, Kanada, Irland, Israel, Nya Zeeland, Norge och USA. Två av länderna, 

Australien och Nya Zeeland, sticker ut då man där tycks ha kommit längre i att implementera 

formativ bedömning ute i skolorna. I Australien etablerades 2010 the Australian Institute for 

Teaching and School Leadership och institutet har sedan tagit fram ett ramverk med 

professionella standarder i syfte att driva på en förbättring av elevernas lärande. Bland dessa 

standarder finns paragrafer med tydlig koppling till formativ bedömning.  

I Nya Zeeland stod man på nittiotalet emot trenden med införandet av alltfler nationella, 

standardiserade prov, vilket var fallet i många länder, och under de första tio åren har eleverna 

inga sådana. Under hela decenniet låg fokus på bedömningens formativa sida och detta stöddes 

tydligt av utbildningsdepartementet, under vilket de enskilda skolorna lyder direkt, och under 

lång tid. I läroplanen från 2007 finns ett tydligt fokus på formativ bedömning: ”The primary 

purpose of assessment is to improve students’ learning and teachers’ teaching as both students 

and teachers respond to the information it provides” (Birenbaum et. al. 2015, s 129). Den 

nationella skolinspektionen har bland annat fokus på olika aspekter av formativ bedömning vid 

sina inspektioner. Trenden i Nya Zeeland tycks dock idag gå mot mer summativ bedömning 

och ansvarsutkrävande genom fler nationella prov och publicering av skolors resultat.  

Om Australien och Nya Zeeland kan sägas vara i den ena änden av skalan mellan formativ 

respektive summativ bedömning, skulle Irland, Norge och USA kunna sägas befinna sig i den 

andra, med ett stort fokus på summativ bedömning och framför allt genom test i slutet av 

skolgången. I alla tre länderna syns dock en strävan mot en allt större användning av formativ 

bedömning. Vad gäller Norge, lyfts emellertid det professionella dilemma som lärarna står 

inför, nämligen att förhålla sig till två olika paradigm: dels ett summativt med ett stort antal 

nationella prov under elevernas skolgång och tester vid skolgångens slut, som är avgörande för 
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elevernas möjligheter till fortsatta studier, dels ett paradigm som kräver en större användning 

av formativ bedömning.  

I beskrivningen av läget i de sju länderna, lyfts vikten av kompetensutveckling för lärare vad 

gäller formativ bedömning och vikten av att utbildningspolicyn driver införandet av formativ 

bedömning på systemnivå. Spänningen mellan summativ och formativ bedömning lyfts också 

som något som kan bromsa införandet av formativ bedömning och Birenbaum et. al. (2015) 

menar i sin sammanfattning att denna spänning bara kan upplösas när man ser att de två 

formerna av bedömning kompletterar varandra på ett meningsfullt sätt 

 

3.2 Kompetensutveckling 

Implementeringen av formativ bedömning på klassrumsnivå måste, enligt många forskare, få 

stöd av olika processer som ger utrymme för ett professionellt lärande, om implementeringen 

ska bli framgångsrik (Wiliam 2006; Jonsson, Lundahl och Holmgren 2015; Hirsch & Lindberg 

2015). Detta är ofta dock inte fallet och därmed finns en risk att frånvaron av kollegialt lärande 

bland lärare och skolledare leder till att förståelsen av formativ bedömning blir instrumentell 

och att den djupare förståelsen av begreppet saknas. För att lyckas med en god implementering 

räcker det inte att lärarna får tillgång till olika metoder, utan såväl tid som pengar måste 

investeras i att ge dem möjlighet att införliva metoderna med sin egen undervisningspraktik 

(Hirsh & Lindberg 2015).  Wiliam, Lee, Harrison och Black (2004) är inne på samma spår och 

uttrycker att förbättringen av formativ bedömning inte är någon snabb lösning som bara kan 

läggas till lärares nuvarande praktik. De menar att varje lärare måste hitta sitt sätt att införliva 

formativ bedömning i sin egen klassrumspraktik och att ”[t]his can only happen relatively 

slowly, and through sustained programmes of professional development and support” (Wiliam 

et al 2004, s 49).  

Wiliam (2016) resonerar kring kompetensutveckling rörande formativ bedömning, utifrån att 

det finns ”betydande problem med beläggen för formativ bedömning” (s 150) och bemöter och 

delvis instämmer i delar av Bennetts (2011) kritik, men han menar samtidigt att det för 

närvarande inte verkar förekomma något annat, som rektorer skulle kunna prioritera, med större 

möjlighet att påverka elevernas lärande och resultat i positiv riktning. Jonsson et al (2015) 

anlägger samma perspektiv när de resonerar kring grunderna för ett kompetensutvecklings-

projekt i Borås rörande bedömning för lärande, som de beskriver som processen i formativ 

bedömning, som är det övergripande syftet. Grunderna för projektet var att det skulle vila på 

vetenskaplig grund samt vara baserat i lärares undervisningspraktik. Författarna ställer frågan 

om det är ett dåligt val att arbeta med bedömning för lärande då det inte finns en solid 

forskningsbas rörande vad som är effektivt respektive mindre effektivt gällande bedömning för 

lärande. De menar att så inte är fallet, då ingen yrkeskår kan ha tillgång till en komplett 

forskningsgrund för sin praktik och måste agera utifrån otillräckliga bevis. 

3.2.1 Innehåll i kompetensutveckling 

Desimone (2009) och Wiliam (2016) menar båda att kontinuerlig kompetensutveckling av 

lärare är en nyckelkomponent för att förbättra skolor. Wiliam (2016) lyfter olika vägar att 

förbättra lärarkvaliteten i USA, såsom att höja inträdeskraven till lärarutbildningen, att belöna 

skickliga lärare eller att avskeda de sämsta lärarna, men han menar att det enda sättet att 



16 
 

förbättra lärarkvaliteten är att investera i de lärare som finns i organisationen och framhåller att 

nyttan av att ha haft en bra lärare finns kvar hos eleverna i tre år efter att de slutat undervisats 

av den läraren.  

Traditionellt har kompetensutveckling för lärare bestått av till exempel workshops, föreläs-

ningar, konferenser eller universitetskurser (Desimone 2009). Många forskare ifrågasätter dock 

effekten av denna typ av kompetensutveckling som kanske engagerar lärare för stunden, men 

som sällan ger något avtryck i deras undervisningspraktik. Wiliam och Leahy (2015) citerar 

Michael Fullan (1991, se Wiliam & Leahy 2015): ”Inget har varit så lovande och ändå så 

nedslående slösaktigt som de tusentals studiedagar och konferenser som inte lett till någon 

signifikant förändring i praktiken när lärarna återvände till sina klassrum” (s 27). Orsaken till 

att det ser ut så, enligt Wiliam och Leahy (2015), är att kompetensutveckling för lärare till stor 

del fokuserar på det som är lätt att tillhandahålla och inte på det som har effekt på elevers 

lärande.  

Vad är då alternativet och hur kan kompetensutveckling för lärare göras effektivare och med 

större effekt på elevers lärande? Desimone (2009) menar i sin artikel att kompetensutvecklingen 

eller den professionella utvecklingen måste vara inbäddad i lärarnas praktik och ses som 

situerad och med en syn på lärande som interaktivt och socialt. Alternativa aktiviteter till det 

som nämnts i föregående stycke skulle kunna vara det egna klassrummet i det att lärare 

reflekterar kring sin egen praktik eller tillsammans med kollegor efter auskultation i varandras 

klassrum alternativt i ett tvålärarskap, studiecirklar eller gemensam läsning av litteratur med 

efterföljande samtal. Desimone (2009) menar att några av de mest kraftfulla erfarenheter som 

leder till lärande för lärare är just det egna klassrummet. Möjligheter till professionellt lärande 

för lärare finns varje gång hen genomför en lektion, gör en bedömning eller läser en 

facktidskrift. Detta skulle då visa att professionell utveckling för lärare är en dynamisk och 

ständigt pågående process som är just inbäddad i lärarens dagliga praktik.  

För att kunna avgöra vad av allt som nämnts ovan har effekt, krävs ett fokus på vad som är 

utmärkande kännetecken i lärares lärande snarare än ett fokus på strukturen för lärandet 

(Desimone 2009). Andra forskare menar dock att det krävs en tydlig struktur för det kollegiala 

lärandet (Thompson och Wiliam 2008; Wiliam & Leahy 2015; Wiliam 2016). Desimone (2009) 

ställer i sin artikel upp ett ramverk för vad som kännetecknar effektiv kompetensutveckling för 

lärare som bidrar till förändringar gällande lärares kunskaper och praktik, samt, i mindre 

omfattning rörande elevers lärande. Författaren ser fem kännetecken som bildar basen i detta 

ramverk och som det, enligt henne, också finns en enighet om inom forskningen: 1) 

ämnesfokus, 2) aktivt lärande, 3) koherens, 4) varaktighet och 5) kollektivt deltagande. Det 

första kännetecknet, ämnesfokus, kan vara det mest tongivande draget och innebär att det finns 

ett samband mellan å ena sidan ämnesfokus och hur elever lär sig det ämnesinnehållet, och å 

andra sidan en ökning av lärares kunskaper och färdigheter, d.v.s. förbättringar i lärarens 

undervisningspraktik. Aktivt lärande beskriver författaren som att lärare har möjlighet att 

observera skickliga lärare eller att själva bli observerade med efterföljande interaktiv feedback. 

Det kan också innebära att bedöma elevers arbeten inom det aktuella ämnesområdet. Koherens 

innebär att det finns en överensstämmelse mellan kompetensutvecklingens fokus och lärarnas 

kunskaper och attityder. Det fjärde kännetecknet, varaktighet, handlar om tid i två aspekter, 
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dels att insatsen löper över en längre tid, dels att tillräckligt med tid avsätts för insatsen. Detta 

kan jämföras med Bennett (2011) som menar att för att det ska vara möjligt för lärare att 

förändra sin undervisningspraktik behöver de iterativa cykler av utprövande av tekniker, 

reflektion över detta och anpassning av undervisningen utifrån reflektionen, något som också 

Thompson och Wiliam (2008) liksom Robinson, Myran, Strauss och Reed (2014) framhåller 

som viktigt. Det sista kännetecknet i Desimones (2009) ramverk innebär att lärare lär tillsam-

mans med kollegor på den egna skolan eller inom det egna ämnet.  

Desimones (2009) teori för att studera kompetensutvecklingens effekt på lärares praktik ser 

schematiskt ut enligt figur 3. Detta ramverk för att studera effekterna av kompetensutveckling 

medger såväl möjligheter att pröva en teori om lärares förändring gällande kunskaper, attityder 

eller praktik som en följd av en kompetensutvecklingsinsats, som en undervisningsteori, d.v.s. 

att en förändrad undervisningspraktik leder till förbättrat lärande för eleverna (Desimone 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context such as teacher and student characteristics, curriculum, school leadership, policy environment. 

Figur 3 Proposed core coonceptual framework for studying the effects of professional development on 

teacher and students. (Desimone 2009, s 185) 

Schneider och Randel (2010, se Boström 2017) har studerat kopplingar i litteratur rörande 

kompetensutveckling i allmänhet med litteratur som formativ bedömning. Författarna påvisar i 

sin översikt sju faktorer som är viktiga för kompetensutveckling generellt och som sannolikt är 

speciellt viktiga när det gäller kompetensutveckling kring formativ bedömning. De 

identifierade faktorerna är: ”administrativt stöd, individualisering av lärarnas mål, kunskap om 

innehållet, tid, samarbete, koherens och aktivt lärande” (Boström 2017, s 19). De sista fem 

faktorerna överensstämmer med dem som bildar basen i Desimones (2009) ramverk Också den 

forskningsöversikt som Heitink, van der Kleij, Veldkamp, Schildkamp och Klippers (2016) 

genomfört visar på liknande faktorer som viktiga för kompetensutveckling rörande formativ 

bedömning. De lyfter till exempel vikten av ämneskunskap, att kompetensutvecklingen är en 

del i lärarens dagliga arbete (aktivt lärande) och att den pågår över tid.  

3.2.2 Teacher Learning Communities 

Som visats i 3.2.1 lyfter flera forskare möjligheten för lärare att lära tillsammans, d.v.s. 

kollegialt lärande, som en viktig faktor för att kompetensutvecklingsinsatser ska bli 

framgångsrika och därmed få en effekt på elevernas lärande. En modell av kollegialt lärande är 
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Teacher Learning Communities eller på svenska, skolbaserade lärargemenskaper (Wiliam 

2016, s 251). I det följande kommer den engelska förkortningen TLC att användas.  

Thompson och Wiliam (2008) menar att det finns en allt starkare evidens i forskningen för att 

TLCs är ett framgångsrikt koncept för att få tillstånd verkliga förändringar i lärares klassrums-

praktik som gynnar elevernas lärande. De insatser som görs måste då dels vara utsträckta i tid, 

ett år eller mer enligt författarna, dels koppla ihop lärares lärande med deras dagliga arbete i det 

egna klassrummet och ge dem möjligheter till upprepade cykler av att lära, utpröva det de lärt 

sig, reflektera över utfallet för att sedan kunna göra justeringar i sin undervisning utifrån gjorda 

reflektioner, något som också Bennett (2011) lyfter. Thompson och Wiliam (2008) ser därmed 

lärares lärande som situerat i en social miljö. Förutom ovanstående behöver tid regelbundet 

avsättas för arbetet i TLCs, gruppernas storlek bör noga övervägas och en tydlig mötesstruktur 

finnas. 

Utifrån den forskning som Wiliam (2016) tillsammans med kollegor vid Educational Testing 

Service vid Princeton, NJ, genomförde mellan åren 2003 och 2008, valde de att skapa en 

struktur som var ”tajt men lös” (Wiliam 2016, s 253). Anledningen till detta var att de ville hitta 

en balansgång mellan två till synes motsägelsefulla anspråk. Det ena var möjligheten att anpassa 

modellen utefter lokala förutsättningar, för att begagna sig av det i den lokala kontexten som 

kunde gynna effektiviteten. Det andra var att utforma en modell, som även efter en eventuell 

lokal modifiering, skulle följa den tänkta filosofin i tillräcklig grad för att ”interventionen  inte 

[skulle] drabbas av en dödlig mutation” (Wiliam 2016, s 253). Thompson och Wiliam (2008) 

definierade denna tajta, men lösa struktur enligt nedan: 

The tight but loose formulation combines an obsessive adherence to central design 

principles (the tight part) with accommodations to the needs, resources, constraints, 

and particularities that occur in any school or district (the loose part), but only where 

these do not conflict with the theory of action of the intervention. (s 35) 

Grupperna bör träffas cirka var fjärde vecka. Med tätare träffar hinner lärarna inte utpröva det 

de lärt sig vid föregående TLC och längre intervall riskerar att dämpa insatsens effekt (Wiliam 

& Leahy 2015; Wiliam 2016). Gällande gruppernas storlek får de varken vara för små eller för 

stora och tio till tolv deltagare ses som optimalt för att alla ska komma till tals och samtidigt ta 

höjd för att lärare av olika anledningar kan vara frånvarande från en TLC. Vad gäller grupperna, 

bör en bedömning göras om en sammansättning utifrån ämnen eller blandade grupper gynnar 

lärandet bäst.  

Wiliam (2015, 2016) ser stora fördelar med en standardiserad mötesstruktur och hänvisar till 

forskning om lärande i andra fack, till exempel juridik och medicin, där ”dessa ’signatur-

pedagogiker’ är bestående och utbredda” (s 40). Den mötesstruktur som rekommenderas 

innehåller följande delar: introduktion där dagordningen presenteras (5 minuter); startaktivitet 

för fokus på lärandet (5) minuter; feedback kring de utprövningar deltagarna gjort (25 minuter); 

nytt lärande kring formativ bedömning (25 minuter); personlig handlingsplan innebärande att 

varje deltagare gör en plan för vad hen ska utpröva till nästa tillfälle samt planering av 

auskultationer hos kollega (15 minuter) och slutligen en sammanfattning av lärandet (5 

minuter). Thompson och Wiliam (2008) menar att framför allt momenten feedback och 
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personlig handlingsplan bidrar till att skapa ett klimat och förväntan på såväl stöd som 

ansvarstagande. Stöd i det att handlingsplanen är ett stöd för det fortsatta arbetet och i det att 

jdenna kan diskuteras med kollegor vid mötet; ansvarstagande i det att vid nästa TLC förväntas 

deltagarna berätta om vad de gjort och få feedback på detta. Wiliam (2016) benämner detta 

stödjande ansvarstagande, då han ser stöd och ansvarstagande som två integrerade delar. 

Jonsson et al (2014) menar i sin studie att TLCs är ytterst väl lämpade för att förändra djupt 

inrotade och rutinmässig praktik hos lärare. Vidare skriver de att starka TLCs ger möjligheter 

till utveckling av lärares lärande och undervisning samt bidrar till skolutveckling. I sin studie 

visar de att TLCs har gett upphov till en ökning av pedagogiska diskussioner på de deltagande 

skolorna. Innehållet i dessa diskussioner har skiftat från att röra innehållet på lektionen och vad 

eleverna ska göra, till att handla om vad eleverna ska lära sig eller kunna bemästra. Resultatet 

visar också att arbetet med TLCs kring formativ bedömning lett till en större tydlighet kring 

lärandemål och att användningen av formativ bedömning har ökat i klassrummen. Också 

Birenbaum et al (2015) pekar på vikten av vad de kallar skolbaserade professionella 

lärandegemenskaper för utvecklingen av formativ bedömning i skolor i Israel.  

3.2.3 Skolledarens roll 

Skolledaren spelar en viktig roll i implementeringen av formativ bedömning på en skola 

(Robinson et al 2014; Heitink et al 2015; Wiliam 2016). Det handlar om olika aspekter av 

implementeringen eller kompetensutvecklingsinsatsen. Skolledaren bör skapa en kultur 

gällande formativ bedömning som omfattar hela skolan (Heitink et al 2014). I detta ingår att 

uttrycka en vision för arbetet, skapa normer, mål och förväntningar gällande insatsen, men 

också att skapa ett förtroendefullt och tillitsfullt klimat där samarbete och respekt ingår och där 

misstag ses som en möjlighet att lära.  

Skolledaren bör, enligt Wiliam (2016), beakta fyra aspekter för att generera stödjande ansvars-

tagande (se ovan 3.2.2). Dessa är: 

1. Skapa förväntningar om kontinuerligt förbättrade arbetsmetoder 

2. Bevara fokus på sådant som gör skillnad för eleverna 

3. Ge tid, utrymme, dispens från andra åtaganden och stöd för förnyelse 

4. Stödja risktagande   (s 218) 

Den första aspekten handlar om förväntningar på att alla lärare kan bli bättre, inte för att de inte 

är tillräckligt bra, utan för att alla kan utvecklas och har en moralisk skyldighet gentemot 

eleverna att göra det. Aspekt nummer två innebär att inte springa på alla bollar, utan hålla fast 

vid ett fåtal saker som man vet gynnar elevernas lärande. Tid, såväl utsträckt tid för 

kompetensutveckling som att tid avsätts regelbundet för lärares lärande, är nödvändigt för att 

få till förbättringar i lärares praktik. Formativ bedömning får inte blir ytterligare en sak som ska 

göras, utan det måste vävas in i lärares dagliga praktik (Robinson et al 2014; Heitink et al 2015; 

Wiliam 2016). En utmaning i ett effektivt ledarskap, men som krävs för att stödja förnyelse, är 

att ”hindra människor från att göra bra saker för att ge dem tid att göra ännu bättre saker” 

(Wiliam 2016, s 221). Den sista aspekten, att stödja risktagande, handlar om att skolledare 

stödjer lärare i att prova något där framgång inte kan tas för givet, men där ett eventuellt 

misslyckande ses som ett lärande. Olika sätt för skolledaren att stödja detta risktagande kan till 
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exempel vara att uppmuntra lärare att testa nya metoder i klasser där inte så mycket står på spel 

eller på kursinnehåll som är väsentligt men kanske av mindre betydelse. Det handlar också om 

att skolledaren stödjer läraren i det denne gör vid till exempel föräldrareaktioner på nyheter i 

undervisningen. Detta kan vara ineffektivt på kort sikt, men för att det på sikt ska bli effektivt 

behöver en kultur skapas där risktagande ses som något normalt och där misstag används för 

nytt lärande (Wiliam 2016, jämför ovan).  

3.2.4 Hinder och framgångsfaktorer 

Ett hinder för framgångsrik kompetensutveckling, som flera forskar lyfter fram, är tidsaspekten 

(Thompson & Wiliam 2008; Bennett 2011; Robinson et al 2014; Wylie & Lyon 2015; 

Andersson & Palm 2016; Randel, Apthorp, Beesley, Clark och Wang 2016). Det handlar om 

dels kompetensutvecklingsinsatsens längd, dels om den tid som regelbundet avsätts för lärarnas 

lärande. Jonsson et al (2014) och Robinson et al (2014) menar att om tid avsätts för såväl 

regelbundna möten i TLCs som för att planera undervisningen utifrån nytt lärande, reflektera 

över sin klassrumspraktik samt utvärdera utfallet av förändringen, så finns det goda möjligheter 

för att lärarna förändrar sin klassrumspraktik. TLCs måste också vara regelbundet 

återkommande, så att iterativa cykler av utprövande, reflektion och justering av undervisningen 

kan komma till stånd (Bennett 2011; Hirsh & Lindberg 2015).   För att få detta till stånd, krävs 

att skolledaren är engagerad och bygger in stödjande strukturer i den befintliga organisationen 

(Jonsson et al 2014). 

Förknippat med tid är mängden av andra uppgifter som pockar på under en kompetensutveck-

lingsinsats (Thompson & Wiliam 2008; Robinson et al 2014; Randel et al 2016). För att en 

kompetensutvecklingsinsats ska ge resultat, måste fokus hållas på det som påbörjats och annat, 

hur intressant det än kan verka, måste hållas åt sidan. I detta har skolledaren en viktig uppgift 

(Wiliam 2016, se ovan 3.2.3). Det är också avgörande för kompetensutvecklingsinsatsens 

framgång att det som görs i den kan integreras i lärarnas i dagliga arbete och inte blir ytterligare 

något som lärare känner att de måste göra (Desimone 2009; Heitink et al 2015; Andersson & 

Palm 2016; Wiliam 2016), samtidigt som det finns en koppling mellan teori och praktik 

(Andersson & Palm 2016). Kompetensutveckling förändrar inte per automatik enskilda lärares 

tankemönster och därmed skolans tankestruktur. För att de generella mönstren för lärares tankar 

om undervisning ska kunna förändras, krävs att lärare ser varandra i arbetet och att de har 

möjligheter att tillsammans utbyta erfarenheter och reflektera över dem (Larsson & Löwstedt 

2010; Wylie & Lyon 2015).  

Alla lärare eller börja med några få entusiaster? Wiliam (2016) menar att det kan vara klokt att 

börja med dem som vill och så småningom få med sig övriga i kollegiet. De förra kan övertyga 

de senare och genom att de kan vara ledare i TLC och där dela med sig av såväl framgångar 

som misslyckanden, kan de skapa ett tillåtande klimat där misslyckanden blir till lärande och 

risktagande normaliseras. Andra forskare menar att framgången snarare ligger i att alla lärare 

deltar och att lärandet ses som en kollektiv process för hela skolan (Jonsson et al 2014;  Hirsh 

& Lindberg 2015).  

Wiliam (2016) lyfter några punkter som är viktiga att beakta vid implementering av formativ 

bedömning: val, flexibilitet, små steg, ansvarstagande samt stöd. Val handlar om att lärare 
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själva kan välja vilka aspekter av formativ bedömning de vill prova i sitt klassrum. Flexibilitet 

innebär att lärare anpassar de tekniker de valt att fokusera på, så att de passar i deras klassrums-

praktik, då detta troligen leder till att de håller fast vid dem. Då ”[l]ärare måste förbättra sin 

undervisning samtidigt som de undervisar” (Wiliam 2016, s 214) krävs att förändringar 

genomförs med små steg (Heitink et al 2015;  Wiliam 2016). Ansvarstagande och stöd 

diskuteras ovan i 3.2.2 och innebär att lärare, till exempel genom att skriva en handlingsplan 

för vad de ska prova mellan mötena i TLCs och sedan redovisa vad de gjort, tvingas till en form 

av kollegial disciplinering, att hålla fast vid det man sagt att man ska göra, men samtidigt få 

stöd i sitt förändringsarbete genom feedback från kollegorna.  

Flera forskare är överens om att, för att implementeringen av formativ bedömning ska bli fram-

gångsrik, krävs en djup förståelse av den bakomliggande idén, att bevis på elevernas lärande 

används för att anpassa undervisningen och lärandeaktiviteterna för att möta elevernas behov 

(Robinson et al 2014; Wylie & Lyon 2015; Wiliam 2016; Boström 2017; Vingsle 2017). Lärare 

behöver se och använda formativ bedömning som ett ramverk och inte bara som en 

verktygslåda, där olika metoder används utan inbördes sammanhang (Robinson et al 2014; 

Boström 2017; Vingsle 2017). I detta ramverk måste också alla de tre aktörernas roll beaktas 

och lärare måste förstå att det inte bara är eleven som ska formas utan också läraren och dennes 

undervisning (Hirsh & Lindberg 2015).  

3.3 Sammanfattning 

Såväl ett individkonstruktivistiskt som ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan anläggas på 

formativ bedömning (Hirsh & Lindberg 2015). Analysen i detta arbete kommer att utgå från 

båda dessa perspektiv för att se om fokus ligger på att forma eleven och undervisningen, vilket 

är en grundtanke i formativ bedömning (Black & Wiliam 2009). Det individkonstruktivistiska 

perspektivet återfinns i formativ bedömning i det att den enskilde eleven ska förstå lärandemål 

och framstegskriterier för lärandet och själv kunna se var hen befinner sig i sitt lärande i 

förhållande till målet. Det socialkonstruktivistiska perspektivet är relevant för klassrums-

diskursen, där det bland annat handlar om att möjliggöra för eleverna att agera som 

läranderesurser för varandra och att alla tre aktörerna i klassrummet, d.v.s. lärare, elev och 

klasskamrater, kan locka fram bevis på lärande såväl som att agera utifrån dessa bevis för att 

komma vidare i lärandet (Ruiz & Primo 2007). Black & Wiliam (2009) menar att båda 

perspektiven måste anläggas på lärande och bedömning. Bedömning är därmed en social 

praktik där läraren delar makten över bedömningen med eleverna (Gipps 1999) och kan ses 

som en dynamisk och interaktiv praxis som får effekt på lärandet och undervisningen (Shepard 

2000). Därmed ges formativ bedömning en innebörd av process, och blir därigenom en naturlig 

del av lärarens undervisning, snarare än en innebörd av instrumentell karaktär (Boström 2017).  

För en framgångsrik implementering av formativ bedömning krävs stöd av olika processer som 

ger utrymme för ett professionellt lärande (Wiliam 2006; Jonsson, Lundahl och Holmgren 

2015; Hirsch & Lindberg 2015). Det krävs att lärandet är inbäddat i lärarnas dagliga praktik 

och ses som situerat, interaktivt och socialt samt ses som en dynamisk och ständigt pågående 

process (Desimone 2009).  
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4. Metod 
För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om tillförlitligheten kommer forsknings-

processen att beskrivas noggrant. Kapitlet beskriver det vetenskapliga förhållningssätt som 

utgör grund för studien, hur urvalet av informanter skett, använd datainsamlingsmetod, genom- 

förandet av studien samt hur bearbetningen av materialet bearbetning genomförts. Kapitlet 

avslutas med ett resonemang kring studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Då syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ 

bedömning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutveck-

lingsinsats kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem 

stöd i arbetet med formativ bedömning, har en hermeneutisk ansats med kontextuell analys 

(Svensson 1989, Berggren 2003; Doumas 2011) valts. 

Hermeneutikens grund är att tolka, förstå samt förmedla upplevelser av skilda fenomen (Patel 

& Davidson 2011; Alwood & Erikson 2017; Westlund 2017). Det som tolkas är i allmänhet 

texter av olika slag och dessa ses som självständiga visavi författaren, då forskaren oftast inte 

kommer i kontakt med textförfattaren och texten därför måste stå för sig själv. Detta gäller även 

för intervjuer, då forskaren visserligen i själva intervjusituation är i kontakt med författaren och 

kan ställa klargörande frågor, men när texten ska tolkas är författaren i normalfallet inte 

närvarande. Texten ses som självständig, men finns alltid i ett sammanhang, en kontext, som 

måste tas i beaktande och finnas med i helhetsbeskrivningen. (Doumas 2011; Westlund 2017) 

Medan filosofen Schleiermacher på 1800-talet menade att förståelsen av ett budskap handlade 

om att förstå vilka tankar och avsikter avsändaren hade med budskapet, så menade senare 

Gadamer att detta inte är möjligt, då vår egen förförståelse ramar in vår tolkning. All förståelse 

utgår från en förförståelse som består av slutsatser som dragits i förväg, fördomar, och som 

används för tolkningen. Denna förförståelse och dessa fördomar är, enligt Gadamer, en 

nödvändig premiss för ny kunskap. Förförståelse och förståelse utgör därmed ett för varandra 

ömsesidigt beroende och bildar Gadamers version av den hermeneutiska cirkeln eller den 

hermeneutiska spiralen, där ny förståelse ger upphov till en djupare förförståelse som i sin tur 

ger upphov till ytterligare förståelse etc. (Allwood och Erikson 2017) 

Vid en hermeneutisk ansats pendlar forskaren i sin behandling av texten mellan helhet och 

delar, dels inom en och samma text, dels mellan texter som ingår i forskarens underlag.  

Tolkningen blir rimligare ju fler delar av en text eller olika texter som stödjer den. (Westlund 

2017) 

Den kontextuella analysen är en kvalitativ ansats som utgår från fenomenet som helhet och på 

ett öppet och utforskande sätt söker efter huvudkategorier som svarar mot forskningsfrågan 

(Svensson 1989; Berggren 2003; Doumas 2011). Urskiljandet och avgränsningen av helheter, 

som i föreliggande arbete benämns huvudkategorier, och delar, vilka här benämns 

komponenter, utgör den analytiska karaktären. Detta urskiljande och avgränsande görs i 

förhållande till det sammanhang som fenomenet ingår i, vilket är den kontextuella karaktären 

av analysen (Berggren 2003). Forskaren utgår inte från några på förhand definierade kategorier, 
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utan dessa växer fram under analysens gång genom tolkning av helhet och delar och deras 

relation till varandra (Svensson 1989; Berggren 2003; Doumas 2011).  

4.2. Urval av informanter 

Inför studien gjordes ett målinriktat urval, det vill säga att urvalet gjordes för att kunna intervjua 

personer som var relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2008). Samtliga lärare på den 

undersökta skolan fick ett missivbrev (bilaga 1) via mail med en inbjudan att delta i studien. I 

brevet redogjordes för syftet med studien och för de etiska riktlinjer (se 4.7) som följs. Tio 

lärare tackade ja till att delta i studien. Av dessa valdes en bort, då denne inte deltagit fullt ut i 

kompetensutvecklingsinsatsen. Av de nio kvarvarande lärarna var åtta legitimerade lärare, sju 

för det aktuella stadiet, årskurs 7–9, och en för lägre stadier. En lärare saknade lärarutbildning. 

Undervisningserfarenheten bland de legitimerade lärarna varierade mellan fem och drygt 25 år. 

För läraren utan lärarutbildning var erfarenheten av undervisning cirka två år. Två av lärarna 

undervisade i pratkiskt-esteiska ämnen, de övriga i teoretiska ämnen.  

4.3 Metod för datainsamling 

Då studien hade en hermeneutisk ansats, där syftet var att nå en ökad förståelse för hur lärare 

upplever att formativ bedömning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en 

kompetensutvecklingsinsats kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklings-

insats gett dem stöd i arbetet med formativ bedömning, valdes semistrukturerade intervjuer som 

metod. Vid en semistrukturerad intervju använder forskaren en intervjuguide (se bilaga 2 för 

denna studies intervjuguide), som är en lista över teman som är relativt specifika, men där 

informanterna har en hög grad av frihet att gestalta svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011; 

Descombe 2016). Den semistrukturerade intervjun kan sägas ha låg grad av strukturering i det 

att intervjupersonerna ges möjlighet att i hög grad svara med sina egna ord (Patel & Davidson 

2017). Den inbördes ordningen på frågorna kan variera mellan intervjuerna och frågor som inte 

i förväg formulerats kan också komma att ingå. Detta innebär att processen vid intervjutillfället 

är flexibel och fokus ligger på ”hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och skeenden, 

det vill säga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse 

av händelser, mönster och beteenden” (Bryman 2011, s 415). 

Bryman (2011) skriver att frågorna i en intervjuguide ska möjliggöra för forskaren att få vetskap 

om hur informanterna uppfattar det undersökta fenomenet.  Viktigt är att frågeställningarna inte 

blir alltför specificerade och därmed riskerar att alternativa tankar och föreställningar inte 

kommer till uttryck i intervjun. Vid skapandet av intervjuguiden lyfter Bryman (2011) några 

aspekter som är viktiga att beakta: de teman som ingår bör ha någon form av ordning, även om 

ordningsföljden kan ändras vid intervjun; frågorna ska vara formulerade så att de 

korresponderar mot studiens frågeställningar; språkligt ska frågorna vara begripliga för 

informanterna; inga ledande frågor ska ställas. Lyssnandet är en viktig aspekt vid intervjun och 

det handlar då om att vara uppmärksam på såväl det som sägs som det som inte sägs och att 

som intervjuare ha ett aktivt men inte påträngande förhållningssätt. Också den icke-verbala 

kommunikationen kan vara värdefull att notera. Det aktiva lyssnandet underlättas, menar 

Bryman (2011) av att intervjun spelas in och forskaren därmed inte behöver anteckna allt som 

sägs.  
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4.4 Studiens genomförande  

Samtliga lärare vid den aktuella skolan kontaktades via mail i november 2018 med en förfrågan 

om att delta i föreliggande studie. Bifogat mailet fanns missivbrevet (bilaga 1). En påminnelse 

skickades ut ett par veckor efter det första mailet. I slutänden valde tio lärare att delta och av 

dessa intervjuades nio, då en av lärarna som önskade delta inte hade deltagit i kompetens-

utvecklingsinsatsen. När missivbrevet skickades ut var intentionen att förutom intervjuerna 

även genomföra observationer hos informanterna. Detta valdes i ett senare skede bort, då tiden 

som hade behövts avsättas för observationer inte ansågs stå i relation till vad de eventuellt hade 

tillfört studiens resultat.  

Intervjuerna genomfördes under senare delen av mars och början av april. Inför intervjuerna 

kontaktades respektive informant personligen av författaren och en tid för intervjun bestämdes 

gemensamt. Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av deltagarna i studien och hölls 

i ett av skolans konferensrum. För varje intervju avsattes en timme. Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefon och iPad. Orsaken till att två digitala enheter användes, var för att säkra upp att 

ingen intervju skulle gå förlorad på grund av tekniskt fel. Samtliga intervjuade accepterade att 

intervjun spelades in.  

Varje intervju inleddes med att intervjuaren muntligt delgav informationen i missivbrevet och 

också förklarade varför observationer valts bort. Informanterna var aktiva och visade ett 

engagemang i intervjuerna. För att klargöra eventuella missuppfattningar, återkopplades med 

frågor under intervjun. I nära anslutning till intervjuerna transkriberades intervjuerna och 

informanterna erbjöds att läsa igenom sin transkriberade intervju för att säkerställa att 

intervjuaren inte missuppfattat det som sagts. Två av informanterna valde att läsa sin intervju, 

men hade inga synpunkter på innehållet. Informanterna har också beretts möjlighet att läsa och 

kommentera resultatdelen, vilket två informanter gjort. 

4.5 Bearbetning av materialet 

Då en hermeneutisk ansats med kontextuell analys valdes, innebar det att utgångspunkten var 

fenomenet som helhet, formativ bedömning i undervisningen. En kontextuell analys innebär ett 

utforskande tolkande och analytiskt förhållningssätt (Svensson 1989; Berggen 2003; Doumas 

2011), vilket innebar att intervjumaterialet transkriberades, skrevs ut och lästes igenom 

upprepade gånger i sökandet efter huvudkategorier och utsagor som var betydelsefulla för 

fenomenet markerades. För varje huvudkategori söktes komponenter som var relevanta för den 

aktuella huvudkategorin och fenomenet. Genomläsningen skedde hela tiden med en pendling 

mellan helhet och delar, där författarens förförståelse gav upphov till ny förståelse, som i sin 

tur skapade ny förförståelse av fenomenet i linje med den hermeneutiska spiralen (Allwood och 

Erikson 2017).  

I mötet med texterna fanns var tiden frågor om vad utsagorna stod för aktuella, eftersom  

[i]nom ramen för kontextuell analys av människors tänkande är det viktigt att 

analysera och tolka hur olika fenomen uppfattas inom en viss kontext, hur ett 

specifikt fenomen ges struktur och mening inom sitt tankesammanhang. Det handlar 

mer om den intervjuades sätt att tänka om fenomenet än hennes förmåga att uttrycka 

sig om det. (Berggren 2003, s 79) 



25 
 

Detta förhållningssätt ger möjlighet att tolka mjuka data, som intervjuer får anses vara. 

Analysen och tolkningen av intervjuerna kopplades till den teoretiska bakgrunden som studien 

bygger på.   

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är inom kvantitativ forskning väsentliga kriterier för att tydliggöra en 

undersöknings kvalitet. Inom kvalitativ forskning finns det dock många forskare som ifråga-

sätter dessa begrepps relevans. Begreppen kan anpassas till den kvalitativa forskningen, men 

det finns forskare som menar att bedömningen och värderingen av kvalitativ forskning bör ske 

utifrån andra kriterier än dem som används inom den kvantitativa forskningen (Bryman 2011). 

Två begrepp som används för att bedöma en kvalitativ studie är tillförlitlighet, vilket skulle 

motsvara reliabilitet, och äkthet/autenticitet, som skulle motsvara validitet (Bryman 2011). 

Båda begreppen delas upp i delkriterier. Vad gäller tillförlitlighet är delkriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera; och gällande äkthet/ 

autenticitet används bland annat delkriterierna rättvis bild och pedagogisk autenticitet. (Bryman 

2011, s 354–357) 

4.6.1 Tillförlitlighet 

Trovärdighet handlar om huruvida forskningen har genomförts enligt de regler som finns och 

att informanterna delges resultaten samt får möjlighet att bestyrka att forskaren uppfattat den 

verklighet de utgör en del av på rätt sätt. I denna studie har de etiska reglerna för god forsknings-

sed följts (se 4.7) och informanterna har erbjudits att dels läsa igenom det transkriberade 

materialet, vilket två av informanterna valde att göra, dels resultatdelen. Två informanter valde 

att göra det och återkopplade till författaren. Transkriberingarna finns disponibla för 

granskning. 

Då kvalitativa resultat tenderar att ”ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos 

eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras” (Bryman 2011, s 355) är 

det svårt att överföra resultat från en studie till en annan kontext. De kan däremot, genom att 

forskaren gör ”fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur” (Bryman 

2011, s 355, författarens kursivering. Se även Patel & Davidsson s 83–84.), utgöra en form av 

databas, utifrån vilken andra forskare kan bedöma överförbarheten till andra kontexter.  

Pålitlighet i detta sammanhang innebär att forskaren ska ha haft ett granskande perspektiv och 

i detta redovisat forskningsprocessens faser på ett komplett och öppet sätt. Detta har gjorts i 

denna studie, då de olika delarna i processen redovisas i föreliggande kapitel.  

Det sista delkriteriet, att möjliggöra styrkande och konfirmation, handlar om att ”forskaren, 

utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, 

försöker säkerställa att han eller hon handlat i god tro” (Bryman 2011, s 355). Det ska vara 

tydligt att forskaren inte låtit sina egna värderingar påverka genomförandet av studien eller dess 

resultat. I denna studie har författaren tagit ett steg tillbaka från sin rektorsroll och studerat den 

egna verksamheten utifrån forskarens perspektiv. 
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4.6.2 Äkthet/autencitet 

När det gäller delkriteriet rättvis bild, handlar det om huruvida undersökningen ger en bild av 

olika meningar och föreställningar hos de studerade personerna som är rättvisande nog.  

Pedagogisk autencitet berör frågan om i vilken utsträckning studien hjälper deltagarna att få en 

tydligare bild av hur andra personer i kontexten upplever det studien berör. I detta fall kan 

studiens resultat bidra till att deltagarna, genom att se hur kollegor beskriver sin undervis-

ningspraktik i förhållande till formativ bedömning, kan ställa sin egen förståelse av formativ 

bedömning i relation till kollegors och därigenom kunna utveckla sin undervisningspraktik 

ytterligare. (Bryman, 2011) 

4.7 Etiska överväganden  

Vid all forskning krävs att forskaren gör en avvägning mellan forskningskravet, d.v.s. 

utvecklingen och fördjupningen av tillgängliga kunskaper och metoder för individens och 

samhällets utveckling, och samhällsmedborgarnas rätt att inte utsättas för olämplig insyn i sina 

levnadsförhållanden eller utsättas för skada eller missfirmelse (Vetenskapsrådet 1990).  

I denna studie följs Vetenskapsrådets (1990) fyra forskningsetiska principer och i missivbrevet 

informerades om vad dessa innebär. Informationen gavs också muntligt vid respektive intervju. 

Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick information om studiens syfte 

samt om att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas. Genom att informanterna 

skrivit under missivbrevet kan samtyckeskravet anses vara uppfyllt. De inspelade intervjuerna 

avidentifierades vid transkriberingen och kommer att raderas när föreliggande studie godkänts 

som magisteruppsats, varvid konfidentialitetskravet uppfyllts. Då det insamlade materialet 

endast används för denna studie och inte kommer att publiceras i kommersiellt syfte, uppfylls 

den fjärde forskningsetiska principen, nyttjandekravet. 

Ett etiskt övervägande som gjorts i denna studie är det faktum att författaren är rektor på den 

aktuella skolan och informanterna därmed står i viss beroendeställning till författaren. I 

föreliggande studie har författaren utgått från lärarnas beskrivningar som underlag för resultat 

och analys och i detta varken varit dömande eller bedömande. Fokus har hela tiden legat på 

processen på skolan och inte på den enskilda individen. Vid intervjuerna klargjordes att 

författaren gjorde intervjuerna i rollen som forskare och inte som rektor. Trots det, kan det 

Descombe (2016) kallar intervjuareffekten ha påverkat intervjuerna. Med intervjuareffekt avses 

den påverkan som forskarens personliga och yrkesmässiga identitet kan ha på informanten. 

5. Resultat 
Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ bedöm-

ning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklingsinsats 

kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i arbetet 

med formativ bedömning. 

 I detta kapitel bearbetas empirin med hjälp av kontextuell analys (Svensson 1989; Berggren 

2003; Doumas 2011). Tre huvudkategorier har kunnat urskiljas efter bearbetningen. Inom varje 
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huvudkategori visar sig komponenter som är av betydelse för att kunna besvara forsknings-

frågan. 

Tabell 1 visar exempel på hur kodningen gjorts från meningsskapande uttryck till kodning, 

delkomponent, komponent och huvudkategori. Texterna är hämtade från de transkriberade 

intervjuerna och siffrorna i tabellen hänvisar till respektive intervju. 

 

 Meningsskapande 

uttryck 

 

Kodning Delkomponent Komponent Huvudkategori 

 

4 Ge elevexempel. 

Titta på texttypen. 

Vad är det den ska 

innehålla? Tydlighet 

när dom skriver. 

Elevexempel. Måltydlighet. Närhet till elevernas 

lärandeprocess. 

Lärarens roll. 

1 Man är ju med dom 

hela tiden, man 

iakttar dom hela 

tiden, man noterar 

hela tiden. 

Iakttar och noterar. Bevis för elevernas 

lärande. 

Närhet till elevernas 

lärandeprocess. 

Lärarens roll. 

7 Nu har jag ju sett 

verktyget OneNote. 

Där kan man 

verkligen gå in och 

styra och skicka upp-

gifter och feedback 

på snabbare sätt.  

Snabb feedback och 

styrda uppgifter. 

Aktiv lärare. Närhet till elevernas 

lärandeprocess. 

Lärarens roll. 

1 Så att dom vet att när 

dom går in här så är 

det lugnt. 

En lugn och trygg 

miljö. 

Den sociala miljön. Skapande av en 

gynnsam lärmiljö. 

Lärarens roll. 

9 Jag använder 

eleverna mer som 

resurser för varandra 

. . . och jag tänker så 

när jag placerar dom 

också. Att det ska 

vara möjligt att dom 

kan använda var-

andra också då ju. 

Medveten placering 

för att skapa 

lärande.  

Den fysiska miljön. Skapande av en 

gynnsam lärmiljö. 

Lärarens roll. 

7 Och sen har du ju 

checkarna som jag 

gör i matematiken. 

Dom är jättebra, för 

då ser jag ju precis. 

Och det är ju för min 

undervisning med, 

alltså. Det är 

formativt för mig. 

Formativt för 

läraren.  

Bevis för elevernas 

lärande formar 

undervisningen. 

Den reflekterande 

läraren. 

Lärarens roll 
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6 Jag har blivit mer 

medveten om att 

verkligen splittra upp 

målen och plocka 

fram vad är det som 

verkligen är det jag 

vill på en lektion. 

Dela upp målen och 

hitta kärnan för en 

lektion. 

Medvetenhet om 

processer i lärandet 

Den reflekterande 

läraren. 

Lärarens roll 

5 Vara uppmärksam 

hela tiden vad är det 

jag behöver jobba 

med? Vad är det, vad 

har den här eleven, 

som den måste gå 

vidare med. 

Vad behöver 

läraren och eleven 

arbeta med? 

Reflektion över 

undervisningen. 

Den reflekterande 

läraren. 

Lärarens roll 

Tabell 1 Exempel på kodning av transkriberade intervjuer. 

Den första huvudkategorin benämns Lärarens roll. Inom denna huvudkategori återfinns 

komponenterna närhet till elevernas lärandeprocess, skapande av en gynnsam lärmiljö samt 

den reflekterande läraren. Här beskriver lärarna hur de är aktiva i sin roll i förhållande till 

elevernas lärandeprocess. Vidare beskriver de hur lärmiljön organiseras för att eleverna ska nå 

längre i lärandeprocessen samt hur de genom reflektion utifrån bevis på elevernas lärande 

formar undervisningen.  

Huvudkategori nummer två berör Elevens roll med de två komponenterna elever som 

läranderesurser för varandra och att äga sitt eget lärande.  

Den tredje och sista huvudkategorin handlar om en kultur som främjar Kontinuerligt lärande. 

De i denna huvudkategori ingående komponenterna är stöd i processen och tid avsatt för 

lärande.  

De lärare som intervjuats har undervisningserfarenhet som varierar mellan två och drygt 

tjugofem år. Sju av dem var legitimerade för det aktuella stadiet, årskurs 7–9, en för lägre stadier 

och en person saknade lärarutbildning.  

5.1 Lärarens roll 

I huvudkategorin lärarens roll har tre komponenter utkristalliserats vid bearbetningen av 

empirin. Den första av dessa kan kallas närhet till elevernas lärandeprocess. Den andra 

komponenten kan benämnas skapande av en gynnsam lärmiljö medan den tredje kan kallas den 

reflekterande läraren. 

Närhet till elevernas lärandeprocess 

Lärarna beskriver här hur de på ett aktivt sätt tar del av var eleverna befinner sig i sitt lärande 

samt hur de möter dem med tydlighet för att de ska utvecklas så långt som möjligt.  

 

Skapande av en gynnsam lärmiljö  

I lärarnas utsagor beskrivs hur såväl den fysiska som sociala lärmiljön beaktas för att eleverna 

ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  
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Den reflekterande läraren 

Lärarna beskriver hur bevis för elevernas lärande används för att forma undervisningen och hur 

de reflekterar över sin undervisning, både enskilt och tillsammans med kollegor. Denna reflek-

tion sker såväl strukturerat där tid finns avsatt för reflektion som spontant 

 

5.1.1 Närhet till elevernas lärandeprocess 

Inom denna komponent har tre delkomponenter, som bidrar till att läraren ska kunna vara nära 

elevernas lärandeprocess, kunnat urskiljas. Den första kan kallas måltydlighet och berör synlig-

görande av mål. Den andra delkomponenten kan kallas bevis för elevernas lärande, där lärarna 

beskriver hur de stämmer av var eleverna befinner sig. Den sista kan benämnas aktiv lärare, där 

läraren har ett medvetet aktivt förhållningssätt i sin undervisningspraktik. 

 

5.1.1.1 Måltydlighet 

Lärarna beskriver hur de arbetar med mål för ett arbetsområde såväl som för enskilda lektioner. 

Områdesmålen utgörs ofta av lärandematriser som tydliggör för eleverna vad som förväntas av 

dem och i vilka de kan se en kunskapsutveckling. 

Jag har ju övergått mycket till att lärandematrisen visar också vad är 

områdets mål. Och jag undervisar utifrån dom olika matrisraderna kan man 

säga. Det är ett sätt att få struktur för hela arbetsområdet. 

Det framkommer också i utsagorna att bedömningsprocessen underlättas av att arbeta formativt 

med till exempel lärandematriser. 

 Jag  har blivit mer medveten om att verkligen splittra upp målen och plocka 

fram, vad är det verkligen som är det som jag vill på en lektion. Så [. . .] vad 

är det som jag vill bedöma i slutet. Att man på något sätt har benat upp det 

hela som en process 

För att det ska bli ett levande verktyg, tar man fram och tittar igenom lärandematrisen 

med jämna mellanrum och eleverna uppmanas att reflektera över var de befinner sig. 

Kan du det här? Har du kollat av det här? Är det nånting ni vill att jag ska prata om?  

Lärarna beskriver olika andra sätt att tydliggöra målen för eleverna som att arbeta med 

cirkelmodellen och ge elevexempel. Titta på texttypen. Vad är det som den ska innehålla? Tydlig 

struktur när dom skriver. Lärarna fångar också upp elevsvar för att visa framåt: Det är ett bra 

svar, men finns det nånting mer vi kan göra för att visa på att ni har förstått det här ännu mer 

och kan vi koppla ihop det till nånting? 
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Samtidigt som lärarna ser lärandematriser som något som tydliggör målen och bedömningen 

för eleverna och för dem själva, så ser de också en fara i användningen av lärandematriser i det 

att den kan begränsa elevens tänkande om matrisen är allt för precis. Det framkommer också 

att det kan vara svårt att tydliggöra de övergripande målen för eleverna, utan att det blir som ett 

kunskapskrav från läroplanen, uttryckt på ett för eleven svårbegripligt språk. 

I utsagorna behandlas områdesmål relativt kortfattat, medan lärarna beskriver mer detaljerat 

hur de arbetar med lektionsmål. Det handlar om att tydliggöra för eleverna vad de förväntas 

kunna efter lektionen: Efter den här lektionen då ska ni veta hur [. . .]  fungerar eller Det här 

vill jag att ni ska ha med er när ni går härifrån. I slutet av lektionen följs målet oftast upp på 

ett eller annat sätt.  Det kan vara med hjälp av en exit ticket eller  

så får nån säga, ja vad var det här målet innan man går ut liksom. Att man 

stämmer av det. Då får nån förklara och då ser, då kan man ju se vad sa den 

nu. Så du kan få återförklara vad den andra sa där nere. 

Lärarna beskriver också att det blir tydligare för dem själva vad syftet med lektionen är när de 

använder lektionsmål: [F]ör mig är det, har det blivit ett sätt att sätta fokus på vad är det jag 

ska ge eleverna den här lektionen. Och det har blivit mycket tydligare.  Förutom lärandemål 

används också görandemål för lektionen, som kan vara väldigt konkreta och beskriva vad 

eleverna ska ha slutfört under lektionen eller mer lärstrategiska mål som att träna på att 

sammanfatta eller djupläsa, sökläsa och skumläsa. 

Lektionsmålen används också som en förklaring för eleverna till Varför gör vi det här? Jo, 

detta är bra för . . . En lärare beskriver en utveckling där hen numera är mycket tydligare mot 

eleverna med varför hen gör saker och ting.   

 

 5.1.1.2 Bevis för elevernas lärande 

Lärarna beskriver hur de i undervisningen stämmer av var eleverna befinner sig genom att på 

olika sätt söka bevis för deras lärande. Det handlar om att jag hittar eleven, där den befinner 

sig för att den ska kunna utvecklas till sitt bästa jag. Det är inte bara bevis för den enskilde 

elevens lärande som söks, utan det handlar också om att se på gruppen.  

Lärarna beskriver olika sätt, på vilka de söker bevis för elevernas lärande, som till exempel att 

låta eleverna återberätta vad någon annan elev sagt eller använda sig av no-hands-metoderna, 

för att alla ska få komma till tals. Utifrån utsagorna kan en viss skillnad mellan olika ämnen 

urskiljas, där lärarna i vissa ämnen använder sig mer frekvent av exit tickets eller intro tickets 

för att snabbt bilda sig en uppfattning om var gruppen befinner sig och hur många som är med 

i undervisningen. Flera av lärarna beskriver också hur de inleder varje lektion med att koppla 

tillbaka till den föregående genom snabba frågor. Jag börjar nästan varje lektion med att vi tar 

lite upp det som vi har gjort förra lektionen. Lite repetition där i form av nåra snabba check-

av-frågor. Det handlar också om att lärarna beskriver undervisning i form av dialog med 

eleverna och att läraren inte bara mässar hela tiden.  
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Innan så kanske det har varit lite mer så här ren föreläsning då, som jag 

älskar. Med diskussioner. Och sen inte liksom stanna av och lyssna in. Utan 

nu är det ju verkligen det här att nu har vi, nu är det här [. . .] tjugo, tjugofem, 

trettio minuter. Sen här måste det ju ske nåt annat och då blir det ju lite det 

där att man dels kollar av eller dom får sitta och diskutera. 

 

Samtal kring elevexempel beskrivs också som ett sätt att få syn på elevers lärande. Läraren kan 

då ställa frågor som Vad är det som är bra med den här? Vad är mindre bra? Om det var din, 

hur hade du förbättrat den?  Elever kan också uppmanas att skriva upp på tavlan innan de 

lämnar lektionen om det är något de vill att läraren ska ta upp kommande lektion. Ibland kan 

det vara så att läraren kräver att alla elever måste skriva något. Det kan då vara flera elever som 

önskar att läraren ska ta upp en viss sak och det blir då tydligt för läraren genom att den saken 

får flera markeringar.  

I utsagorna blir det tydligt att lärarna ser mycket av bevis för elevernas lärande på lektionerna 

genom att man är ju med dom hela tiden, man iakttar dom hela tiden, man noterar hela tiden, 

man går runt och lyssnar hela tiden. Genom att hela tiden söka bevis för elevernas lärande 

beskriver lärarna att den summativa bedömningen underlättas genom att de arbetar nära eleven 

genom hela lärandeprocessen. En lärare uttrycker att när jag kommer fram till slutbedömning 

av en uppsats till exempel, då är jag ganska färdig redan. 

5.1.1.3 Aktiv lärare 

Lärarna beskriver att det fordras total närvaro av läraren under lektionstid och att som lärare 

måste man förstå att en lektion är hundra procent eller hundratjugo procent närvaro av läraren 

[. . .] fullt fokus på eleverna hela tiden och att allt är färdigt, alltså. Återigen det här med 

struktur, ordning och reda, alltså. Genom att vara aktiv i klassrummet, blir läraren med i 

processen precis hela tiden och skapar därigenom en relation och kommunikation med sina 

elever.  

I att vara aktiv som lärare framgår av utsagorna att lärare går runt bland eleverna och lyssnar 

för att finna bevis för elevernas lärande och för att ge elever, som behöver det, stöd i att till 

exempel komma igång eller ge bekräftelse på att de är på rätt väg. I detta är feedback en viktig 

del.  

Feedback kan se ut på olika sätt. Det kan vara snabb feedback under lektionen, muntligt eller 

genom att läraren med sitt kroppsspråk bekräftar att eleven är på rätt väg. Elever ges också 

feedback i digitala dokument som de delat med läraren. En svårighet gällande feedback, som 

lärarna beskriver, är att hinna ge skriftlig feedback och att få eleverna att använda den. Lärarna 

beskriver att de lägger mycket tid på skriftlig feedback, men att eleverna inte alltid tar till sig 

den och använder sig av den. Ett par av lärarna har börjat använda sig av klassanteckningsboken 

i OneNote och ser att det skulle kunna vara ett sätt att låta eleverna få sin feedback samlad. En 

lärare beskriver hur hen låter eleverna skriva ned lärarens feedback efter prov i en särskild bok, 

så att den kan bli användbar för elevens fortsatta arbete.  
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Lärarna beskriver också hur det i att vara aktiv som lärare ingår att entusiasmera och få dom att 

tycka att det är spännande det vi jobbar med. De beskriver också att det handlar om att ge 

eleverna många olika verktyg och att erbjuda dom olika sätt att ta in information på.  

I utsagorna med riktning mot närhet till elevernas lärandeprocess lyfts vikten att ha tydliga mål 

som ger struktur till undervisningen. Ett dilemma som lyfts är att vara tillräckligt tydlig med 

målen utan att snäva in och begränsa kunskapen. Lärarna söker bevis för elevernas lärande på 

såväl individnivå som på gruppnivå genom att vara aktiva på lektionerna och vara med i 

elevernas lärandeprocess. På detta sätt skapar de en relation och kommunikation med eleverna 

som gynnar deras lärande.  

5.1.2 Skapande av en gynnsam lärmiljö 

Lärarna beskriver vikten av att skapa en lärmiljö som är gynnsam för elevernas lärande. Två 

delkomponenter kan urskiljas i detta, dels den sociala miljön för eleverna, dels den fysiska 

miljön i klassrummet.  

5.1.2.1. Den sociala miljön  

Lärarna beskriver vikten av att skapa en trygg lärmiljö för eleverna, där de ska veta att läraren 

säger till eller skyddar elever som utsätts, så att dom vet att när dom går in här så är det lugnt. 

I den trygga miljön ingår också att det finns ett tillåtande klimat, där misstag och fel kan ses 

som ett lärtillfälle. Blir det fel så [. . .] Då gör vi det bättre bara. I den miljön ses lärande som 

träning, inte som att hela tiden behöva prestera på topp och bedömas i allt man som elev gör. 

För att skapa en trygg lärmiljö behöver läraren vara delaktig med sina elever och skapa en 

relation och kommunikation med eleverna, för då kan man som lärare hjälpa dom och stötta 

dom att komma vidare.  

Lärarnas attityd till lärande och elever beskrivs som viktig för att skapa en god lärmiljö. En 

lärare beskriver eleverna som delar i ett lag, och därmed som sina medspelare, och att hen tar 

vara på elevernas utvärderingar för att utveckla undervisningen. Eleverna ges inte bara 

möjligheter att vara delaktiga, utan lärarna beskriver också hur de ser till att eleverna blir 

delaktiga genom att inte släppa eleven med ”Jag vet inte”, utan bolla tillbaka, Jamen, jamen 

lyssna nu. Ta hjälp av en kompis. I detta finns en tro på att eleven kan och en lärare uttrycker 

att det för hen är viktigt att visa att jag tror på dom och att vi kan komma längre. Då tänker jag 

också att vi kan det och att visa att man som lärare är intresserad av allas röster. Med andra 

ord har lärarna höga förväntningar på sina elever.  

Lärarna beskriver hur de använder eleverna som läranderesurser för varandra, där eleverna 

förväntas hjälpa och stödja varandra i lärandet. I utsagorna framkommer att detta sker både 

planerat, genom att elever till exempel får rätta läxor tillsammans eller tillsammans konstruera 

den bästa möjliga lösningen, och mer spontant genom att eleverna får passa vidare om de inte 

kan svaret på en fråga eller ta hjälp av en kompis. 

5.1.2.2 Den fysiska miljön 

Gällande den fysiska miljön beskriver lärarna hur de använder medvetna placeringar och 

gruppindelningar av eleverna, så att eleverna kan bli resurser för varandra i klassrummet. Då 

kan det handla om att eleverna kan hjälpa varandra när de befinner sig på ungefär samma nivå. 
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I andra fall kan det handla om att tillsammans lösa en uppgift, men där vem som helst i gruppen 

kan få frågan, så att alla i gruppen måste vara förberedda på att kunna svara. 

En lärare beskriver hur hen möblerar klassrummet så att eleverna sitter i grupper för att det 

inbjuder till en annan typ av diskussion. Den läraren beskriver också hur basgrupperna i klassen 

blir viktiga, då det är ett snabbt sätt att här hjälps vi åt i den lilla konstellationen.  

Placeringen i klassrummet kan också användas flexibelt om läraren ser att några elever har 

svårigheter med något moment. De eleverna kan då få flytta närmare tavlan och så skiftar vi 

om lite i klassrummet, så att läraren kan arbeta med just de eleverna. 

I utsagorna med orientering mot att skapa en gynnsam lärmiljö lyfts vikten att en trygg och 

tillåtande miljö, där lärarnas attityd till lärande är viktig. Det handlar om att visa en tro på 

eleverna och att ha höga förväntningar. Genom en genomtänkt fysisk miljö när det gäller såväl 

möblering som gruppindelningar och placeringar av elever, underlättas möjligheten för 

eleverna att bli läranderesurser till varandra.  

 

5.1.3 Den reflekterande läraren 

Den tredje komponenten i huvudkategorin lärarens roll kan kallas den reflekterande läraren. 

Här kan tre delkomponenter urskiljas i utsagorna: bevis för elevernas lärande formar undervis-

ningen, medvetenhet om processer i lärandet samt reflektion över undervisningen. 

 

5.1.3.1 Bevis för elevernas lärande formar undervisningen  

Lärarna beskriver här att bevisen för elevernas lärande påverkar hur den fortsatta undervis-

ningen kommer att formas. De checkar som görs i undervisningen är ju för min undervisning 

med, alltså. Det är formativt för mig. Lärarna beskriver hur undervisningen går ut på att ta reda 

på vad eleverna har förstått och vad de behöver och som lärare sedan se hur kan jag anpassa 

undervisningen utifrån det. Det kan handla om att elever inte förstått ett moment som gåtts 

igenom, då måste läraren backa bandet och försöka på något annat sätt eller repetera. Lärarna 

beskriver hur de då frågar sig kan jag göra detta på ett annat sätt då. Kan jag visa det ännu 

tydligare? En lärare beskriver att om många elever inte förstår, då skulle jag ju få lägga om 

hela min undervisningsstrategi. Lärarna beskriver vidare hur de vänder tillbaka till sig själva, 

då det ju ändå bara är jag som kan ändra på mig [. . .] Det är ju min uppgift. Lärarna beskriver 

också hur de stämmer av elevernas förkunskaper inom ett område och hur detta får ligga till 

grund för den fortsatta planeringen av undervisningen. Detta för att inte lägga sig på en nivå 

som är antingen för hög eller för låg. 

Bevisen för elevernas lärande leder till en anpassning av undervisningen på gruppnivå, men 

lärarna beskriver också hur det handlar om att verkligen se var och en och att se vad den enskilda 

eleven behöver för att lyckas så bra som möjligt, för att jag ska kunna motivera dig eller hjälpa 

dig att komma vidare.  

I utsagorna beskrivs olika sätt att samla bevis för elevernas lärande, såsom till exempel exit och 

intro tickets, genom att gå runt och aktivt lyssna på eleverna, samtal kring elevexempel eller 
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genom repetition med snabba check-av-frågor. Här beskrivs att det utmaningen är att också ta 

med det till nästa lektion. För om det stannar där, då är det ju inget formativt lärande.  

5.1.3.2 Medvetenhet om processer i lärandet 

I utsagorna beskriver lärarna hur de genom att arbeta formativt får en annan koll på hela 

processen och där hela lärandeprocessen tas med i bedömningen av var eleven befinner sig och 

inte bara genom avstämningar var fjärde vecka. Jag skulle bli ledsen om dom sa att det är bara 

proven [hen] tittar på. Prov ses mer som en möjlighet för eleverna att stanna upp och repetera.  

Lärarna beskriver att de ser hur alla saker som [de]gör i klassrummet hänger ihop och att de 

reflekterar över varför de gör saker och ting och vilka följder det kan få.  

Ja, för det tror jag inte att jag tänkte på riktigt innan, utan då gjorde jag nog 

mer eller så. För jag trodde eller så, på nåt sätt. Och nu tänker jag nog, vad 

får det för konsekvenser . . . Jamen, det känns så lite mer, att man grunnar 

mer varför istället för bara huret eller så, eller vad kanske till och med det 

var först eller så ju.  

Att ha en tydlig struktur är något som lärarna beskriver som en viktig del av undervisningen för 

att nå så många elever som möjligt. Strukturen kan handla om att ha ett tydligt mål och vara 

klar över vägen dit så att det blir bättre struktur i det som jag erbjuder dom på lektionerna. En 

lärare beskriver också vikten av att ha struktur och fokus i de enskilda uppgifterna, som till 

exempel att ha en bra fråga som dom ska fokusera på när de läser varandras texter . . . Istället 

för att, läs texten och se vad du hittar, som man kanske har lite, eller jag har kanske gjort lite 

innan. Strukturen beskrivs också för den enskilda lektionen med olika faser under lektionen 

med målgenomgång i början och kanske med ett avslut i slutet och får in eleverna som 

kamratbedömare mittemellan, två-och-två-arbete, ta varandras hjälp. Det som märks tydligast 

i utsagorna är fokus på en tydlig målgenomgång i början, det här vill jag idag att ni ska ha med 

er när ni går härifrån och att dessa mål finns på tavlan samt någon form av avstämning i slutet 

där man knyter ihop dagen liksom.  

Lärarna beskriver att de är medvetna om att de måste ge eleverna verktyg, som till exempel att 

tillsammans med eleverna skapa anteckningar kring metoder, som eleverna sedan självständigt 

kan använda för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt, och att de behöver träna på 

att göra saker många gånger under processens gång. Lärarna beskriver hur de på ett medvetet 

sätt planerar in detta i undervisningen och att de också planerar för variation i undervisningen, 

så att eleverna får till sig kunskap och får möjlighet att träna på flera olika sätt.  

5.1.3.3 Reflektion över undervisningen 

Lärarna beskriver hur de reflekterar enskilt kring vad är det jag behöver jobba med i min 

undervisning för att nå eleverna. Det kan handla om att utifrån förmågorna tänka igenom vilka 

uppgifter de kan göra och sedan planera sin undervisning utifrån det.  

Lärarna beskriver hur de reflekterar kring enskilda elever, vad är det den här eleven måste gå 

vidare med. I utsagorna beskriver lärarna också hur de reflekterar kring sin undervisning när 

elever inte lyckas. Funderingarna handlar då om vad är det som gjorde att den här personen 
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inte klarade det . . . Vad är det som ligger och stör då, om man säger så. Och då, finns det då 

en svårighet, så får man ju jobba med det. I utsagorna kan man se att lärarna beskriver att det, 

när elever inte lyckas, handlar om att våga rannsaka sig själv, . . . för då har ju inte jag lyckats. 

Det är ju inte eleverna som misslyckats, det är ju framför allt jag.  

De beskriver vidare hur de reflekterar kring gruppen i stort och om de till exempel kan se 

mönster när de ger feedback på elevers produktion. En lärare menar att det är tidsbesparande 

att kunna lyfta vissa saker med hela gruppen istället för att ta det med var och en av de elever 

som behöver feedback på ett visst moment. 

Reflektion sker också strukturerat tillsammans med kollegor i ämnesgrupper kring till exempel 

lärandematriser utifrån det som eleverna har svårt att förstå, vilket leder till revidering av 

lärandematrisen. Reflektion med kollegor sker också spontant mellan lektioner, jag har ju haft 

X mittemot mig om man har frågor så.  

I utsagorna med inriktning mot den reflekterande läraren framkommer att bevis för elevernas 

lärande formar undervisningen både på gruppnivå och på individnivå. Lärarna menar att de med 

ett formativt arbetssätt har bättre kontroll på processen i undervisningen och också en bättre 

struktur för arbetet, både för längre arbetsområden och för enskilda lektioner. I sin reflektion 

över undervisningen lyfter lärarna vikten av att våga rannsaka sig själv för att lyckas nå eleverna 

på ett bättre sätt. 

5.2 Elevens roll 

I huvudkategorin elevens roll har två komponenter kunnat urskiljas, av vilka den första kan 

kallas att äga sitt eget lärande och den andra elever som varandras läranderesurser. 

Att äga sitt eget lärande 

Lärarna beskriver att eleverna, för att äga sitt eget lärande, behöver vara aktiva i att vilja, våga 

och ta ansvar för att använda sig av de verktyg och resurser som erbjuds. Lärarna beskriver 

vidare eleverna som delaktiga i lärandeprocessen genom att de delar målbild med läraren.  

Elever som varandras läranderesurser 

I utsagorna beskriver lärarna hur eleverna genom styrning från läraren eller utifrån egna behov, 

agerar som läranderesurser för varandra. Rollen som läranderesurs kan vara dels elever emellan 

i klassrummet, dels genom att elever får ta del av andra elevers exempel på arbeten. 

 

5.2.1 Att äga sitt eget lärande 

Inom denna komponent kan två delkomponenter urskiljas som bidrar till att elever kan äga sitt 

eget lärande. Den första kan kallas aktiva elever, då den beskriver hur eleverna aktivt använder 

sig av olika verktyg för sin lärandeprocess. Den andra kan kallas delaktiga elever och beskriver 

hur eleverna ges möjlighet till och använder sig av delaktighet i lärandeprocessen.  

 

5.2.1.1 Aktiva elever 

Lärarna ger en bild av att eleverna, för att kunna äga sitt eget lärande, behöver ha en inställning 

där de är mottagliga och har en vilja att ta till sig och inse att dom är där för att lära sig. Har 

man som lärare kommit dit, så har du ju ganska snart en elev som är ganska självgående. 
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Lärarna beskriver att de har ett ansvar i att bidra till att eleven kommer till den inställningen i 

det att det är mitt ansvar på nåt sätt att få den att förstå att den ska vilja.  

För att eleverna ska kunna vara aktiva, så måste eleven veta vad den lär sig [. . .] och vart den 

är på väg. Gör de det, så förstår [dom] mycket bättre vad, hur, hur dom själva ska agera för att 

nå dit dom vill. Lärarna beskriver att ju tydligare de blir i att klargöra mål och förväntningar på 

eleverna, desto mer frågar också eleverna efter såväl förklaringar kring mål, Vad menar du med 

[. . .] det här kunskapskravet? Vad betyder det? Ge mig exempel, som feedback på det de gör. 

Lärarna uttrycker att de märker att eleverna ställer mycket fler frågor av en typ som leder till 

ett ökat lärande: Ska jag hålla så här? Var det så här jag skulle göra? En lärare beskriver här 

en skillnad mot tidigare, då eleverna mer ställt frågor kring vad de ska skriva eller vad det är de 

ska svara.  

Eleverna behöver inte bara förstå vart de ska, utan de måste också vara aktiva i det att de tar 

ansvar för den hjälp som faktiskt finns och ta[r] tillvara dom tips på hjälpmedel eller verktyg 

som erbjuds. Hjälpmedel och verktyg kan vara lärandematriser, elevexempel eller att använda 

sig av tidigare feedback som de fått.  

Till den aktiva eleven hör också det som lärarna beskriver som att eleverna reflekterar över sitt 

lärande. I utsagorna framkommer att det framför allt sker med stöd av läraren som kan ställa 

frågor som hur tänker du här och få eleverna att stanna upp lite, men det här kan jag, men också 

att de gör det på egen hand eller i grupp: Sätt er ner, diskutera, relatera till er själva. Vad tycker 

ni själva att ni kan tänka på? Och vad kan gruppen tänka på?  

5.2.1.2 Delaktiga elever 

En förutsättning för att kunna vara delaktig som elev är att lärare och elev delar målbilden för 

vart dom ska. När lärarna synliggör kunskapen för eleverna så ser eleverna vad målen är och 

vad som ska ske och får en förståelse för också vart vi är på väg. Eleverna får också en förståelse 

för hur dom själva ska agera för att nå dit dom vill, vilket kan bidra till att eleverna blir mer 

delaktiga i sin egen lärandeprocess.  

När eleverna vet vart de är på väg, ställer de enligt lärarnas beskrivningar, större krav på 

delaktighet genom att de frågar efter exempel och förklaringar på vad läraren menar och 

påverkar därigenom lärarens undervisning. Dom blir lite mer medvetna. Att dom ser var dom 

ligger till och vet vart dom ska och i och med det blir de också medvetna om att dom kan 

påverka undervisningen, eftersom dom släpps in liksom.  

En lärare beskriver att eleverna också tvingas till delaktighet på ett mer medvetet sätt, eftersom 

hen menar att det i alldeles för många klassrum finns elever som sitter av tiden. Läraren 

beskriver att hen får eleverna mer delaktiga genom visa att jag är intresserad av allas röster.  

Lärarna beskriver i de utsagor som är orienterade mot att äga sitt eget lärande att mycket handlar 

om elevens inställning till lärande och att läraren har ett ansvar att bidra till att eleven får en 

positiv inställning till sitt lärande där den vill, vågar och kan. I detta ligger också att eleven tar 

aktivt ansvar för att tillvarata den hjälp och det stöd som finns. Lärarna beskriver vidare en 

uppfattning att ju tydligare de är med målbeskrivningar, desto mer efterfrågar eleverna 
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förtydliganden både kring mål och kring sitt eget lärande, feedback. För att eleverna ska kunna 

vara delaktiga i sin lärandeprocess och den undervisning som bedrivs, krävs att eleverna och 

lärarna delar bilden av vart de ska och hur de ska ta sig dit. Ju tydligare detta är, desto mer 

delaktiga kan eleverna vara i påverkan på undervisningen.  

5.2.2 Elever som läranderesurser för varandra 

Denna komponent kan sägas utgöras av en delkomponent som kan kallas eleven som med-

spelare. I utsagorna kan urskiljas beskrivningar av hur eleverna spontant blir läranderesurser 

till varandra, men framför allt hur lärarna organiserar och uppmanar eleverna till att ta hjälp av 

och hjälpa varandra.  

5.2.2.1 Eleven som medspelare 

En lärare beskriver eleverna som just medspelare: 

Men den ska ju ha sin plats i laget. Alltså, det är viktigt att man håller sin 

position och att man gör det man ska [. . .] Om en spelare inte gör det den 

ska, då fallerar ju hela laget. 

I många av utsagorna framkommer hur lärarna såväl uppmuntrar som organiserar för att 

eleverna ska kunna bli läranderesurser för varandra. Det kan handla om att till exempel arbeta 

efter den så kallade EPA-modellen (enskilt – par – alla), där en lärare beskriver att hen ändrat 

sitt sätt att använda modellen från att lägga mest tid på faserna enskilt och alla till fasen par, 

eftersom där blir dom ju bekräftade att dom har tänkt rätt. Och då vågar dom mycket mer och 

börjar diskutera och stå för det som dom trodde.  

Andra sätt som lärarna beskriver för att göra eleverna till läranderesurser för varandra kan vara 

att låta elever rätta läxan tillsammans och har dom inte fått samma svar, så får dom ju räkna en 

gång till och då får den ena [. . .] förklara för den andra då ju. Att i grupp tillsammans skapa 

den bästa möjliga lösningen är ett annat exempel eller där eleverna i grupp får förbereda olika 

svar som ska presenteras i klassen och där sedan vem som helst i gruppen kan få frågan, vilket 

innebär att alla elever i gruppen måste vara förberedda på att kunna svara. Eleverna uppmanas 

då under arbetets gång att hjälp[a] och kolla varandra. Vidare ges i utsagorna exempel på hur 

lärarna låter eleverna passa vidare eller fylla på varandra om de inte kan eller är säkra på något 

eller att eleverna får förklara för klassen.   

Användningen av elevexempel är ett annat sätt där eleverna blir läranderesurser för varandra. 

De elevexempel som används, kan dels vara från den aktuella undervisningsgruppen, där 

läraren kanske läser upp en fantastisk inledning eller en avslutning och uppmanar eleverna att 

titta på vad det gör skillnad för texten. En lärare lyfter möjligheterna med den digitala tekniken: 

Jag menar, jag har ju en hel bank nu i och med Office 365, som gör att jag 

jättelätt kan ta upp och avidentifiera och läsa upp jättebra texter. Power-

point-presentationerna ligger ju, nu när vi sparar efter PRAO:n. Och det har 

jag fått löfte att använda gamla. Jättebra.  
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Lärarna beskriver också hur de kan höra en viss form av kamratbedömning i form av syftande 

framåt. Kamratbedömning beskrivs då inte som att eleverna ska bedöma varandra i en 

slutsituation, utan att man kan resonera om varandras arbete, så att det ska leda framåt.   

I flera av utsagorna nämns metoden C3B4ME (see three before me), där eleverna uppmanas att 

tänka ett varv till på egen hand, fråga två kompisar för att sedan fråga läraren, om problemet 

inte lösts.  

Och då frågar dom mig. Och då brukar jag säga så här att, jag vill helst inte 

att ni frågar innan ni har tänkt ut, behöver jag fråga. Är det en befogad fråga? 

Eller kan jag läsa en gång till eller kan jag titta mig för en gång till var saker 

och ting finns? [. . .]  Och då är det viktigt att lära dom att förstå, att dom 

kan inte alltid gå snabbaste vägen genom att fråga sig till allt, när man 

egentligen vet. [. . .] Men sen säger jag ju det också, måste ni fråga, så måste 

ni ju. För att annars lär man sig inte. Men tänk efter först om du inte verkligen 

löser det innan. Men annars måste ni fråga. Och då kan man se att dom ibland 

går till en kompis eller så där. 

 I utsagorna med inriktning mot eleven som medspelare visas att det främst är genom 

lärarnas organisering av arbetet som eleverna blir läranderesurser för varandra. De blir 

läranderesurser för varandra dels genom att arbeta tillsammans med uppgift att stödja 

varandra i lärandet, dels genom att elevexempel lyfts för att bidra till fortsatt 

kunskapsutveckling. De elevexempel som används kan komma från den aktuella 

elevgruppen eller från andra/tidigare elevgrupper.  

5.3 Kontinuerligt lärande 

För att främja en utveckling av såväl lärarens som elevens roll måste det finnas en kultur där 

kontinuerligt lärande för lärarna möjliggörs. Inom denna huvudkategori visar sig två kompo-

nenter. Den första av dessa kan kallas stöd i processen och den andra tid.  

Stöd i processen 

Lärarna beskriver vikten av ett tillåtande klimat i lärgruppen där man vågar dela med sig av 

sina erfarenheter, positiva som mindre positiva. I ett sådant klimat möjliggörs reflektion över 

och medvetenhet kring vad man själv gör, men också en insikt i kollegors arbete. De pedago-

giska diskussioner som förs i lärgrupperna ses som värdefulla och att utgå från gemensamt läst 

litteratur ger en grund till samtalen. Struktur för det kollegiala lärande beskrivs av lärarna som 

stöd i processen.  

 

Tid 

För att ett kontinuerligt lärande ska möjliggöras måste det finnas tid avsatt i agendan för det 

gemensamma lärandet. Det gemensamma lärandet inom ett område måste också pågå under en 

sammanhängande, längre tid. 
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5.3.1 Stöd i processen 

I lärarnas beskrivning av den komponent som kallas stöd i processen kan två delkomponenter 

urskiljas. Dessa kan kallas stöd av kollegor, bland annat i form av tillåtande klimat och en dela-

kultur samt stöd genom struktur för det kollegiala lärandet. 

5.3.1.1 Stöd av kollegor 

Lärarna beskriver vikten av ett tillåtande klimat, där de kan säga att jag provade det här och 

det gick inte alls. Är det någon annan som har provat? I det tillåtande klimatet ingår också att 

med kollegor kunna lyfta om man: 

har nåt bekymmer med nån [elev]. För ofta så är det ju inte bara jag, men 

hade jag inte sagt nånting till nån, då hade jag ju trott att det är mig det är 

fel på [. . .] Det är bara jag som kan göra nånting åt det, men det är inte 

säkert att det är mig det är fel på. 

Genom att lärarna i lärgrupperna kan vara frispråkig[a] och synliggöra misstagen, så uppstår 

möjligheter till gemensamt lärande som blir praktiknära och där möjlighet till stöd från kollegor 

finns om läraren känner sig osäker. Lärarna beskriver också att i diskussionerna i lärgrupperna, 

så lyfter [man] upp saker och medvetandegör det. Man kanske har gjort vissa saker men man 

blir mer medveten om varför man gör det. Samtalet kollegor emellan leder till att reflektionen 

får ett större utrymme.  Detta beskrivs som att det blir ett stöd att förändra sitt arbetssätt. En 

lärare beskriver också att hen idag vet väldigt mycket om [sina] kollegors undervisning, inte 

bara genom våra auskultationer, utan också genom som diskussioner vi har haft. 

Stöd av kollegor beskrivs också i de diskussioner i lärgrupperna som förts utifrån läst litteratur, 

där vi lyssnar på alla. Vi ser till att alla blir delaktiga. Allas åsikter är viktiga. Det är inte bara 

jag som sitter med sanningen, utan alla har nåt att tillföra här. Någon lärare beskriver det som 

att det inte är själva texten i sig som är det viktiga, utan diskussionen som blir efteråt. Genom 

att samtala utifrån gemensamt läst litteratur, så skapas en samsyn. Vi jobbar fram nåt och ger 

varandra idéer. Lärarna lyfter också vikten av att lärgrupperna har varit ämnesövergripande, 

där olika kompetenser finns representerade.  

5.3.1.2 Stöd genom struktur för det kollegiala lärandet 

Lärarna beskriver att det funnits en struktur i lärgrupperna, som har varit viktig för lärandet. I 

denna struktur har ingått att vid de tillfällen då gemensamt läst litteratur och praktiska under-

visningserfarenheter har diskuterats, så har samtalsledarna sett till att man gått laget runt, så att 

det inte varit nåns röst som hörs hela tiden, utan alla får säga sitt. Här beskriver lärarna att 

rollen som samtalsledare växlat i grupperna och att dom som kanske tenderar att vara dom som 

pratar väldigt mycket har fått axla den rollen. Det har också förts anteckningar under samtalen, 

för att lärgruppens medlemmar skulle kunna friska upp lite, det här gjorde vi förra gången och 

genom anteckningarna följa processen i gruppen.  

I utsagorna beskrivs att lärarna i lärgrupperna ibland har valt att testa en och samma metod från 

den lästa litteraturen, ibland har de gjort egna val. Fördelen med att välja samma metod, 

beskrivs vara att man då gemensamt kan jämföra och utvärdera utfallet. Lärarna beskriver att 
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fördelen med att själv välja en metod är att man, när man läser litteraturen, blir sugen på att 

göra nånting och att det då är kul att man får, att man kan köra den grejen. En lärare beskriver 

att när man i gruppen väljer att testa olika metoder, så är det viktigt att man tydligt skriver ned 

vad man har tänkt att pröva till nästa gång och att man i gruppen följer upp det kommande 

tillfälle i lärgruppen. Det skulle då sätta lite tummen på att man verkligen gör det 

Någon lärare beskriver också att det varit bra att tillfällena för det kollegiala lärandet har varit 

inplanerade i förväg. Därmed har det inte kommit som en överraskning, utan det har varit tydligt 

för alla då det stått i agendan. 

I utsagorna som orienteras mot stöd i processen lyfts att ett tillåtande klimat möjliggör ett ge-

mensamt lärande. Vikten av att lärgrupperna består av olika kompetenser och att allas röster 

blir hörda och är viktiga framgår också. Genom samtal om undervisningserfarenheter skapas 

möjlighet till medvetandegörande och reflektion kring praxis. För att lärande ska ske, beskriver 

lärarna att det är viktigt att det finns en struktur för gruppernas arbete. 

5.3.2 Tid 

I utsagorna om tid beskriver lärarna tidsaspekten ur två perspektiv. Det ena handlar om att 

tillräckligt med tid finns inplanerat för kollegialt lärande och det andra handlar om att det 

kollegiala lärandet sker över tid. Dessa två perspektiv utgör delkomponenter till komponenten 

tid och kallas avsatt tid och tid för process. 

5.3.2.1 Avsatt tid 

Lärarna beskriver det som viktigt att tid för det kollegiala lärande finns inplanerat i agendan 

och att det inte kommer som en överraskning. De beskriver att tid har funnits avsatt för såväl 

inläsning av litteratur som för kollegiala samtal i lärgrupperna och att det var bra att vi fick tid 

att läsa, vilket lett till att alla har läst och varit med så det har blivit bra diskussioner.  

Tiden som har varit avsatt för läsning beskriver de flesta lärarna som fullt tillräcklig, medan 

några beskriver det som lite för lite tid, då de beskriver att de läser väldigt långsamt, därför att 

de vill skriva under tiden de läser. De lärarna beskriver hur de hittat strategier för att läsa hemma 

och att de sedan på den avsatta tiden arbetat med annat och att de förstår att det är väldigt olika 

hur snabbt man läser och att det därför måste finnas en generell regel.  

5.3.2.2 Tid för process 

I utsagorna beskriver lärarna vikten av att få arbeta med det kollegiala lärandet som en 

process. Det har, beskriver en lärare, varit på tok för många studiedagar där vi har anmält oss 

och åh, vad bra [. . .] Sen får det aldrig landa och jag får aldrig göra det till min, min grej 

liksom. När det kollegiala lärandet sträcks ut över tid, blir det ju liksom att vi lever med det. Vi 

jobbar med det och diskuterar det lite även vid sidan om.  

Lärarna beskriver också att det är viktigt att det finns en viss tid emellan tillfällena då de träffas 

i lärgrupperna. Det behöver vara cirka fyra till sex veckor mellan gångerna, för att lärarna ska 

känna att de hinner pröva olika metoder från den lästa litteraturen, utvärdera det de har testat 

för att komma förberedd till mötet. De kanske också behöver göra om det de testat eller testa i 

flera grupper.  
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I lärarnas beskrivningar inriktade mot tid lyfts vikten av att det kollegiala lärandet är inplanerat 

på förhand och att tid finns avsatt för såväl inläsning som samtal, även om behovet av tid för 

inläsning är individuell. Lärarna beskriver det också som angeläget att det kollegiala lärandet 

ses som en process som är utsträckt över tid, för att de ska hinna pröva och utvärdera olika 

metoder i sin egen undervisningspraktik. 

Resultatet från intervjuerna skulle kunna sammanfattas i nedanstående figur, som visar de tre 

huvudkategorierna med sina komponenter såsom de urskilts i den kontextuella analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Sammanfattning av resultatet av studiens intervjuer. 

 

6. Analys   
Detta kapitel utgör en analys av empirin genom att resultaten från intervjun knyts till teorin om 

formativ bedömning. Analysen görs utifrån en hermeneutisk ansats (Westlund 2017), vilket 

innebär att tolkning av mening står i centrum. De huvudkategorier som presenterades i 

resultatdelen, d.v.s. lärarens roll, elevens roll samt kontinuerligt lärande, utgör struktur för 

analysen.  

6.1 Ett konstruktivistiskt perspektiv 

Skilda bedömningstraditioner bygger på olika teoretiska synsätt framför allt vad gäller kunskap, 

lärande och undervisning, vilket innebär att innebörden av formativ bedömning tokas olika 

utifrån respektive teoretiskt synsätt. Den målrelaterade bedömningen, som ligger till grund för 

Sveriges nuvarande betygssystem, kan sägas bygga på antingen ett kognitivistiskt och 

individkonstruktivistiskt perspektiv, eller på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Hirsh & 

Lindberg 2015). En väsentlig åtskillnad mellan de två perspektiven utgörs av synen på kunskap, 

där det kognitivistiska perspektivet menar att kunskapen står att finna utanför människan och 
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att kunskap därmed kan överföras från en individ till en annan. Enligt det konstruktivistiska 

perspektivet däremot, konstrueras kunskapen inom människan. Detta perspektiv innehåller i sin 

tur två inriktningar: den individkonstruktivistiska och det socialkonstuktivistiska. Det förra 

betonar att kunskapen skapas hos individen, medan det senare menar att kunskapen skapas 

mellan människor men också i relation till den miljö i vilken kunskaperna används samt till de 

verktyg som finns i miljön (Hirsh & Lindberg 2015). Beroende på vilket synsätt som appliceras, 

så framhävs olika aktörers roll. I detta fall betyder ett konstruktivistiskt/individkonstruk-

tivistiskt synsätt att elevens roll poängteras, under det att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

fokuserar kontext och de mellanmänskliga aktiviteter i vilka eleven deltar och som skapar 

förståelse för lärandet (Vingsle 2017). Vid analys av lärarnas utsagor är det socialkonstruk-

tivistiska perspektivet framträdande, då kontexten för lärandet bland annat i form av gynnsam 

lärmiljö, den aktiva läraren och eleverna som läranderesurser för varandra lyfts fram liksom 

olika verktyg som tydliga målformuleringar och elevexempel. I utsagorna finns också spår av 

ett individkonstruktivistiskt perspektiv i det att elevens eget ansvar för att vara aktiv och vilja 

lära sig lyfts fram. Black och Wiliam (2009) anser att både ett socialkonstruktivistiskt och ett 

individkonstruktivistiskt perspektiv bör tillämpas på såväl lärande som bedömning. Samtidigt 

måste de tre områdena bestående av lärarens agenda, den enskilde elevens interna värld och 

intersubjektiviteten i ett klassrum relateras till varandra.  

6.1.1 Lärarens roll 

Den första huvudkategorin, lärarens roll, och för vilken det finns flest belägg i lärarnas utsagor, 

består av komponenterna närhet till elevernas lärandeprocess, skapande av en gynnsam lärmiljö 

samt den reflekterande läraren.  

I Blacks och Wiliams (2009) beskrivning av formativ bedömning är läraren en av tre aktörer, 

som är kopplad till de tre nyckelprocesserna VAR eleven befinner sig, VART eleven ska och 

HUR eleven ska ta sig dit. De andra två aktörerna är den enskilde eleven och kamraterna. Enligt 

författarna har alla tre ett ansvar för lärande och det är eleven och undervisningen ska formas. 

I den forskningsöversikt som Hirsh och Lindberg (2015) gjort, tycks dock fokus till stor del 

ligga på formandet av eleven. I de beskrivningar lärarna gör, syns dock att användningen av 

formativ bedömning leder till att undervisningen formas och anpassas till gruppen och den 

enskilda eleven. 

För att elevernas lärande ska utvecklas krävs att läraren klargör och skapar förståelse för såväl 

lärandemål som framgångskriterier (Sadler 1989). I lärarnas beskrivningar kan utläsas att de 

framför allt tydliggör mål för den enskilda lektionen, men i viss mån också för större arbets-

områden. Målen för den enskilda lektionen blir också en form av förklaring till eleverna till 

varför de arbetar med ett visst moment. Genom att tydliggöra målen, beskriver lärarna att de 

har fått en bättre struktur på vad de erbjuder eleverna i undervisningen. I formativ bedömning 

består mål för undervisningen av såväl ämnesspecifika mål som mål som syftar till att förbättra 

lärandeförmågor. Det första målet är för de flesta lärare tydligt, medan det andra är mer 

underförstått (Black & Wiliam 2009). Utifrån lärarnas utsagor kan en tolkning göras att de flesta 

målen är kopplade till det specifika ämnet, även om något exempel finns som kan tolkas som 

mer riktat mot lärandeförmågorna. I det exemplet handlar det om att träna olika sätt att läsa. 

Lärarna visar en närhet till elevernas lärandeprocess vad gäller det ämnesspecifika innehållet, 
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men i mindre utsträckning vad gäller lärandeförmågor. Där lämnas eleverna till viss del 

ensamma. 

I lärarnas beskrivningar framkommer att de använder sig av både förklaringar och elevexempel 

av olika slag för att tydliggöra mål och framgångskriterier. Sadler (1989) menar att dessa två 

sätt att klargöra målen och framgångskriterierna för eleverna är användbara och genom att 

kombinera de två tillvägagångssätten kan ett såväl praktiskt som effektivt tydliggörande 

uppnås. Huruvida lärarna använder en kombination av de båda teknikerna kan inte utläsas ur 

empirin.  

Formativ bedömning uppstår i den momentana interaktionen mellan lärare och elever (Filsecker 

& Kerres 2012) och det handlar i undervisningen om att skapa och dra nytta av dessa 

ögonblickliga bilder i syfte att justera densamma (Black & Wiliam 2009). Läraren måste därför 

ha förmågan att tolka de bevis för elevernas lärande som uppkommer i undervisningen och 

också ha förmågan att utifrån bevisen på elevernas lärande anpassa undervisningen till gapet 

mellan var eleven befinner sig och vart den ska, målet (Heritage 2007). I de utsagor som utgör 

empirin för detta arbete går att utläsa att lärarna på olika sätt samlar bevis för elevernas lärande, 

inte minst genom att själva vara aktiva i klassrummet och ha fullt fokus på eleverna och deras 

lärande. De beskriver också en undervisning som är präglad av dialog snarare än föreläsning 

och där eleverna ges utrymme att med kamrater resonera kring lärandestoffet för att sedan åter 

lyfta upp det på helklassnivå, där möjlighet ges att se elevernas lärande och justera 

undervisningen. Vidare framkommer att lärarna ser relationer och kommunikation med elever 

som viktiga för att vara nära dem i lärandeprocessen och kunna stödja dem i deras fortsatta 

lärande. 

Ett sätt att locka fram bevis på elevernas lärande är det frågemönster som Black och Wiliam 

(2009) lyfter fram, och som handlar om att få veta något om elevens tänkande (Eliciting) och 

med svaret som bas, göra en tolkning (Interpretation) och ta ett beslut om nästa steg i 

undervisningen (Use). Detta i motsats till det som får betraktas som en vanlig struktur i 

undervisning, där läraren ställer en fråga, som hen oftast vet svaret på, och där det går ut på att 

få eleven att svara korrekt. Utifrån lärarnas utsagor kan tolkningen göras att det frågemönster 

som Black och Wiliam (2009) förordar finns i lärarnas undervisning, då de bland annat 

beskriver hur de resonerar med eleverna om till exempel elevsvar eller olika elevexempel. Ruiz-

Primo och Furtak (2007) beskriver vad de kallar undervisningsdialog, där en av hörnstenarna 

innebär att eleven är aktivt deltagande som frågeställare eller som den som ger kommentarer på 

en kamrats svar. I denna undervisningssituation kan alla tre aktörerna, d.v.s. läraren, kamraterna 

eller den individuella eleven, agera utifrån framlockad information av lärande och detta mönster 

kan upprepas ett antal gånger för att nå en gemensam förståelse av lärandeobjektet. Huruvida 

även detta mönster är synligt i lärarnas undervisning går inte att se i utsagorna.  

Feedback nämns av Sadler (1989) som en väsentlig faktor i formativ bedömning och som ska 

riktas både mot eleven och mot läraren, d.v.s. den ska forma såväl den enskilda eleven som 

lärarens undervisning, precis som bevisen för elevernas lärande ska användas på det sättet. 

Gipps (1999) beskriver feedback som nyckeln mellan bedömning och lärande. Utsagorna från 

lärarna kan tolkas som att feedback i olika former är en del av undervisningen, alltifrån snabba 
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bekräftelser under lektionstid till skriftlig feedback på uppgifter. Wiliam (2006) redogör för tre 

olika cykler av feedback: lång, medium och kort. Den långa feedbackcykeln kan vara fyra 

veckor upp till ett år, den korta kan innefatta allt från fem sekunder upp till ett par dagar, medan 

den mediumlånga cykeln ligger mellan de andra två. Utifrån lärarnas beskrivningar görs 

tolkningen att det är den korta feedbackcykeln som används och att den justering som sker 

utifrån bevis på elevernas lärande kanske inte sker momentant, utan snarare sker följande 

lektion. För att feedbacken ska få effekt på elevernas fortsatta lärande, krävs att de ges möjlighet 

att förstå, arbeta med och internalisera feedbacken och den måste också leda till att eleverna på 

egen hand kan utvärdera sitt eget lärande och bli alltmer oberoende av lärarens feedback (Sadler 

1989; Vingsle 2017). Detta innebär ”[i]f anything, the guild knowledge of teachers should 

consist less in knowing how to evaluate student work and more in knowing ways to download 

evaluative knowledge to students” (Sadler 1989, s 141, författarens kursivering). Utifrån 

lärarnas beskrivningar i utsagorna, tycks eleverna vara relativt beroende av stöd av sina lärare 

för att kunna utvärdera sitt eget lärande. 

Både elever och lärare måste ta ett ansvar för lärandet i klassrummet (Black & Wiliam 2009; 

Hawe & Parr 2014). För lärarnas del handlar det om att skapa en lärmiljö som är effektiv och 

för elevernas del att ta ansvaret för lärandet i den miljön. I arbetets empiri finns tecken på att 

lärarna medvetet utformar en effektiv eller gynnsam lärmiljö. I utsagorna beskriver lärarna hur 

de skapar dels en social lärmiljö, dels en fysisk lärmiljö. I det som benämns den sociala 

lärmiljön låter lärarna eleverna bli delaktiga, bland annat genom att dela målbild och 

framgångskriterier med eleverna med eleverna. Detta är enligt Sadler (1989) nödvändigt för att 

eleverna på sikt ska kunna övervaka kvaliteten i sitt eget lärande. Delaktighet, samtidigt som 

bevis för lärande kan lockas fram, skapas också genom att lärarna ser till att eleverna blir 

delaktiga i det att de inte släpper eleven med ett ”Jag vet inte”, utan till exempel låter eleven ta 

hjälp av en kompis för att komma till ett svar. I den miljön ses misstag och fel som ett lärtillfälle. 

Gällande den fysiska miljön beskriver lärarna hur de skapar en effektiv lärmiljö genom att göra 

genomtänkta placeringar eller grupperingar i klassrummet, för att eleverna ska kunna använda 

varandra som läranderesurser.  

Som nämndes inledningsvis ligger ofta fokus på att eleven ska formas och i mindre utsträckning 

på att undervisningen ska göra det (Hirsh & Lindberg 2015). I det underlag som utgör empiri 

för detta arbete, finns emellertid ett antal utsagor som visar hur lärarna reflekterar över sin 

undervisning och använder bevis för elevernas lärande för att justera eller anpassa undervis-

ningen till antingen enskilda elever eller till elevgrupper. Lärarna beskriver hur de reflekterar 

över varför de gör saker och inte bara över vad de ska göra och hur de ska göra det. Det finns 

också utsagor som visar att lärarna, när elever inte lyckas eller undervisningen inte fungerar, 

vänder tillbaka till sig själva och rannsakar sig för att se vad de kan förändra.  

Flera forskare lyfter faran med att bevis för elevernas lärande frambringas, men inte används 

för att justera undervisningen utifrån dessa och att formativ bedömning därmed ges en instru-

mentell betydelse i form av en uppsättning verktyg eller metoder som ska leda till en quick-fix 

av låga resultat (Hirsh & Lindberg 2015; Boström 2017; Vingsle 2017). I lärarnas beskrivning 

nämns en del metoder från formativ bedömning, som Wiliam (2013) beskriver den, och det 



45 
 

lyfts också att det kan vara en utmaning att verkligen använda bevisen för elevernas lärande till 

att forma undervisningen. Det kan vara enklare att samla bevis för elevernas lärande än att tolka 

och använda dem för handlingar som gynnar elevernas lärande (Boström 2017).  Samtidigt 

finns utsagor som tyder på att de formativa verktygen eller metoderna vävs in i undervisningen 

och blir en del av densamma.  

6.1.2 Elevens roll 

Den andra huvudkategorin, elevens roll, består av två komponenter som kan kallas att äga sitt 

eget lärande och elever som läranderesurser för varandra.  

För att eleverna ska kunna äga sitt eget lärande krävs att det traditionella, hierarkiska förhållan-

det mellan lärare och elev gällande bedömning bryts och läraren måste dela makten över 

bedömningen med eleven. Det betyder inte att läraren frisäger sig från ansvar för elevens 

lärande och utveckling, utan att eleven involveras i undervisningen mer som en partner. För att 

detta ska kunna ske, kan inte läraren ha ensamrätt på kunskapen om vilka kriterier eleven 

bedöms mot (Gipps 1999; Heritage 2007). Det betyder att läraren måste ta ansvar för att eleven 

får en förståelse för vad mål och kunskapskrav innebär, så att hen kan få tillfälle att utveckla 

den kunskap hen förväntas bli delaktig i under sin utbildning i skolan (Hirsh & Lindberg 2015). 

Sadler (1989) beskriver att formativ bedömning har att göra med hur bedömningar av elevers 

produkter används för att forma och förbättra elevernas färdigheter utan att de behöver använda 

sig av den godtyckliga och ineffektiva metoden ”trial-and-error”. För att möjliggöra detta, 

måste läraren dels vara medveten om vad kvalitet betyder gällande den specifika uppgiften, dels 

ha förmågan att bedöma elevernas arbete i relation till det kvalitetsbegreppet. Dock räcker det 

inte att läraren har denna kunskap, utan eleverna måste med tiden utveckla ett kvalitetsbegrepp 

som på ett ungefär överensstämmer med lärarens för att sedan själva kunna övervaka kvaliteten 

i sitt eget lärande under pågående process. I syfte att kunna göra detta måste eleverna ha en 

förståelse för vilket mål de arbetar mot, kunna jämföra sin aktuella kunskapsnivå med målet 

samt kunna agera för att minska gapet mellan nuvarande nivå och målnivån. I lärarnas 

beskrivningar framgår att de tydliggör målen för eleverna och att eleverna därigenom blir mer 

aktiva i sitt lärande genom att efterfråga ytterligare förklaringar av mål såväl som att efterfråga 

feedback på det de gör. En tolkning av utsagorna är dock att eleverna tycks vara beroende av 

lärarens stöd för att utvärdera sitt eget lärande och därmed inte kan övervaka sitt lärande utan 

stöd av läraren.  

Ett annat steg för att eleverna ska kunna äga sitt eget lärande genom att själva övervaka 

kvaliteten i sitt lärande är användningen av feedback. För detta krävs till att börja med att lärarna 

ger feedback av hög kvalitet. Om de ska kunna göra det krävs såväl goda ämneskunskaper som 

förmåga att hantera komplexiteten i information rörande bedömning (Hirsh & Lindberg 2015). 

Eleverna måste sedan ges möjlighet att tolka, arbeta med och införliva feed-backen i sitt eget 

tänkande för att den ska ge någon inverkan på deras fortsatta lärande (Vingsle 2017). I lärarnas 

beskrivningar kan märkas en viss frustration över att eleverna inte i tillräcklig utsträckning tar 

till sig och använder sig av den feedback lärarna ger. Detta gäller, utifrån vad som kan utläsas 

i utsagorna, framför allt den skriftliga feedbacken som lärarna ger. 



46 
 

Som beskrivits ovan i 6.1 måste lärare och elever ta ett ansvar för lärandet i klassrummet. Lärare 

genom att skapa en effektiv lärmiljö och eleverna genom att ta ansvar för sitt eget lärande i den 

miljön (Black & Wiliam 2009; Hawe & Parr 2014). Lärarna beskriver att eleverna måste vara 

mottagliga och vilja ta till sig undervisningen samt förstå att de är i skolan för att lära sig. I detta 

har lärarna, som de beskriver det, ett ansvar för att få eleven att tänka så. De uttrycker vidare 

att om det lyckas, så blir eleverna relativt självgående. Detta i linje med intentionerna att eleven 

ska äga sitt eget lärande. Även här kan utsagorna tolkas som att lärarna uttrycker en viss 

frustration över att eleverna inte alltid tar ansvaret för sitt lärande genom att ta tillvara den hjälp 

eller de verktyg de erbjuds i undervisningen.  

I formativ bedömning ses kamraterna som en av tre viktiga aktörer för lärandet och som 

tillsammans med läraren och den enskilda eleven har ansvar för lärandet (Black &Wiliam 

2009). Läraren har här ett ansvar för att skapa lärmiljöer som främjar såväl självbedömning som 

kamratbedömning, i betydelsen att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Vidare 

måste läraren se eleverna som partners i lärandeprocessen om de på ett framgångsrikt sätt ska 

kunna bli ägare av sitt och sina kamraters lärande (Heritage 2007). I empirin finns utsagor som 

tyder på att lärarna organiserar, både den fysiska miljön och i upplägg av undervisningen, för 

att eleverna ska kunna fungera som läranderesurser för varandra. Återigen tycks detta till stor 

del ske genom att läraren initierar tillfällen för eleverna att ta hjälp och stöd av varandra i sitt 

lärande. Några utsagor indikerar att det även sker spontant att elever agerar läranderesurser för 

varandra. 

6.1.3 Kontinuerligt lärande 

Den tredje och sista huvudkategorin benämns kontinuerligt lärande och beskriver förutsättning-

arna för att främja en utveckling av såväl lärarens som elevens roll vad gäller formativ bedöm-

ning genom ett för lärarna kontinuerligt lärande. Två komponenter kan urskiljas som viktiga 

för huvudkategorin: stöd i processen och tid. 

Traditionellt har kompetensutveckling bestått av till exempel workshops, föreläsningar, 

konferenser eller universitetskurser, som engagerar lärare för stunden, men sällan leder till 

förbättrade arbetssätt (Desimone 2009). Detta framkommer också i empirin, där en lärare 

beskriver deltagande i studiedagar som väckt aha-upplevelser, men som stannat vid det, då det 

inte funnits tid att integrera och göra det nya till en del i den egna undervisningspraktiken. Om 

implementeringen av formativ bedömning på klassrumsnivå ska bli framgångsrik, måste den få 

stöd av olika processer som ger utrymme för ett professionellt lärande (Wiliam 2006; Jonsson 

et al 2014; Hirsh & Lindberg 2015). Det krävs ett kollegialt lärande bland lärare och skolledare 

som kan leda till en djupare förståelse av formativ bedömning, så att förståelsen inte bara blir 

instrumentell och som något som ska leda till en quick-fix av låga resultat (Hirsh & Lindberg 

2015; Boström 2017; Vingsle 2017). Vidare krävs att både tid och pengar investeras i att lärarna 

får möjlighet att införliva metoderna i sin egen undervisningspraktik, så att de inte bara ses som 

en checklista som kan användas för att uppnå snabba resultat (Filsecker & Kerres 2012; Hirsh 

& Lindberg 2015).  

I utsagorna beskriver lärarna ett kollegialt lärande kring formativ bedömning som har varit 

kopplad till deras undervisningspraktik, något som bland annat Desimone (2009) menar är 



47 
 

nödvändigt om det ska ge effekt. Lärandet måste ses som situerat, interaktivt och socialt. Utifrån 

lärarnas beskrivningar kan tolkningen göras att så har varit fallet, då de har samtalat kring 

formativ bedömning, prövat olika modeller i sin egen undervisning och sedan följt upp det i 

sina respektive lärgrupper. Desimone (2009) menar att det egna klassrummet är en arena som 

kan ge de kraftfullaste erfarenheterna som leder till lärares lärande. Detta kan ske genom till 

exempel reflektion kring undervisningen, enskilt eller med kollegor, genom auskultationer med 

efterföljande samtal eller gemensam läsning av litteratur med efterföljande samtal, något som 

lärarna beskriver sker.  

Thompson och Wiliam (2008), Wiliam och Leahy (2015) samt Wiliam (2016) menar att det 

krävs en tydlig struktur för det kollegiala lärandet, något som Desimone (2009) menar är av 

underordnad betydelse. Den struktur som framhålls som nödvändig handlar dels om struktur 

för de enskilda mötena, dels en struktur för mötena över tid, då lärare för att förändra sin 

undervisningspraktik behöver upprepade cykler av utprövande av tekniker, reflektion över detta 

och anpassning av undervisningen utifrån reflektionen (Thompson & Wiliam 2008; Bennett 

2011; Robinson et al 2014; Wiliam & Leahy 2015; Wiliam 2016). Detta är något som lärarna 

beskriver har varit viktigt för lärandet. Både att det funnits en struktur för mötena, där till 

exempel vissa samtalsformer använts, och att det kollegiala lärandet varit planerat över tid, så 

att möjligheter till utprövning och reflektion funnits. För att det kollegiala lärandet ska ha effekt 

behöver det inte bara vara planerat att sträcka sig över tid, utan det måste också finnas ordentligt 

med tid avsatt vid varje tillfälle (Desimone 2009; Wiliam & Leahy2015; Wiliam 2016), vilket 

enligt lärarnas beskrivningar tycks ha varit fallet. 

Desimone (2009) ställer i sin artikel upp ett ramverk för vad hon menar kännetecknar effektiv 

kompetensutveckling för lärare som understödjer förändringar rörande lärares kunskaper och 

praktik, dock inte med fokus på elevers lärande. I detta ramverk finns fem kännetecken. Det 

första handlar om ämnesfokus i betydelsen att det ska finnas ett samband mellan hur elever lär 

sig ett visst ämnesinnehåll och förbättringar i lärarens undervisningspraktik. Aktivt lärande är 

det andra kännetecknet och berör att lärare har möjlighet att observera duktiga lärare eller själva 

bli observerade med efterföljande interaktiv feedback. Som tredje kännetecken måste det finnas 

en överenstämmelse mellan fokuset i kompetensutvecklingen och lärarnas kunskaper och 

attityder. Kännetecken fyra handlar om tid i de två aspekter som berörts ovan, d.v.s. varaktighet 

över tid och tillräckligt med tid vid varje lärtillfälle. Det sista kännetecknet är kollektivt 

deltagande, att lärare lär tillsammans. Sett till det lärarna beskriver i sina utsagor är fyra av de 

fem kännetecknen märkbara. I de lärgrupper som lärarna har ingått i har fokus inte varit på 

ämnen, utan de i gruppen ingående lärarna har representerat olika ämnen. Lärarna beskriver att 

det har varit en styrka att få input från olika ämnen och att det gett en kunskap om kollegors 

undervisning, kollegor som man kanske normalt inte diskuterar pedagogik och didaktik med.  
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7.  Diskussion 

Detta kapitel innehåller tre delar, där den första är en diskussion kring metoden som använts. 

Den andra delen behandlar resultatet som framkommit. Till sist redovisas tankar kring fortsatt 

forskning i ämnet.   

7.1 Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ 

bedömning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklings-

insats kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i 

arbetet med formativ bedömning, valdes en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats med 

kontextuell analys i vilken tolkning är centralt (Svensson 1989; Berggren 2003; Doumas 2011). 

Intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Detta gav 

informanterna stor frihet att uttrycka sina tankar (Bryman 2011; Descombe 2016) och gav 

författaren ett rikt material att arbeta med. Bryman (2011) skriver att lyssnandet är en viktig 

aspekt vid intervjuer och att intervjuaren ska ha ett aktivt men inte påträngande sätt. Författarens 

upplevelse är att det är en balansgång att vara lagom aktiv vid intervjutillfällen som berör ett 

ämne man själv är starkt engagerad i. I en intervju ska inga ledande frågor ställas (Bryman 

2011), men vid transkriberingen uppenbarades det vid några tillfällen att vissa följdfrågor kan 

ha varit ledande eller tolkande.  

Den ursprungliga tanken att göra observationer i anslutning till intervjuerna valdes av 

tidsmässiga skäl bort. Om observationer hade genomförts, hade det varit intressant att jämföra 

det lärarna beskriver hur de relaterar sin undervisningspraktik till formativ bedömning och vad 

som syns i den faktiska undervisningspraktiken.  

Av skolans drygt 30 lärare valde tio att delta i studien. En av dessa valdes bort, då hen inte 

deltagit fullt ut i kompetensutvecklingsinsatsen. I och med att deltagandet var frivilligt, kan det 

vara så att de lärare som deltog i studien är de som är mest positiva till att arbeta med formativ 

bedömning och att resultatet därmed inte kan generaliseras till att gälla hela skolan eller till 

andra skolor. Kopplat till detta finns också det faktum att författaren är rektor på den aktuella 

skolan. Vid intervjutillfället klargjordes att intervjuaren intog rollen som forskare och inte 

rektor. Intervjuerna kan ändå ha påverkats av det i vardagen ojämbördiga maktförhållandet 

mellan intervjuare och informant (Patel & Davidsson 2011) och informanterna kan, medvetet 

eller omedvetet, ha svarat på ett sätt som de trott att deras chef har velat. En annan aspekt är att 

författarens kännedom om informanterna kan ha påverkat tolkningen av svaren. Författaren har 

dock hela tiden varit medveten om de dubbla rollerna som forskare och rektor.  

Forskning på den egna skolan har både för- och nackdelar. En fördel är att författarens 

förförståelse kan bidra till en djupare förståelse för fenomenet. En nackdel skulle kunna vara 

att samma förförståelse gör författaren blind för vissa aspekter. Det kan ju vara så att författaren 

har hört vad hon vill höra och tror sig ha förstått vad lärarna menar utifrån den egna förför-

ståelsen kring såväl fenomenet formativ bedömning som kulturen på den aktuella skolan. 

Väsentligt har dock varit, att hela tiden vara medveten om problematiken i denna studie med de 
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dubbla rollerna som forskare och rektor, och i forskning överhuvudtaget vara medveten om 

”hur olika roller och förhållningssätt kan bidra till ett samtal där de olika nyanserna i det som 

studeras framträder” (Patel & Davidsson 2011).  

Samtliga intervjuer transkriberades och i den processen sker ofta en påverkan på analys-

underlaget som är medveten i högre eller lägre grad. I transkriberingen försvinner t.ex. 

betoningar, ironier, gester och inte minst kroppsspråk. Tal- och skriftspråk är dessutom olika 

till sin natur, där talspråket karakteriseras av ofullständiga meningar, omtag liksom inkorrekt 

grammatik. Vid transkriberingen sätts interpunktion ut av den som transkriberar, vilket skulle 

kunna ge vissa utsagor en annan innebörd än informanten avsett (Patel & Davidsson).  Själva 

transkriberingen tog mycket tid i anspråk. Samtidigt gav det författaren en god kännedom om 

respektive intervju, vilket underlättade det fortsatta arbetet med upprepade genomläsningar av 

hela och delar av intervjuerna.  

7.2 Resultatdiskussion 

I denna del kommer en diskussion att föras kring resultatet utifrån de två forskningsfrågorna: 

vad lärare upplever som viktiga element i en undervisning som inbegriper formativ bedömning 

samt hur de upplever att kompetensutvecklingsinsatsen kring formativ bedömning har stöttat 

dem i arbetet med formativ bedömning. 

7.2.1 Vad upplever lärare som viktiga element i en undervisning som inbegriper till 

formativ bedömning? 

De beskrivningar lärarna gör kan tolkas som att de i sin lärarroll har ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt till sin undervisning kombinerat med ett individkonstruktivistiskt. Det 

socialkonstruktivistiska synsättet blir tydligt i hur de beskriver att de medvetet formar lärmiljön 

såväl fysiskt som socialt för att eleverna ska kunna använda varandra som läranderesurser i 

undervisningen. De beskriver också en undervisning som bygger mer på dialog i klassrummet 

jämfört med sin tidigare undervisning.  Samtidigt lyfter de fram ett individkonstruktivistiskt 

perspektiv då de betonar elevens ansvar för att vilja lära sig och vara aktiva i lärandet. Black 

och Wiliam (2009) framhåller att båda perspektiven behöver användas för såväl lärande som 

bedömning.  

En kritik mot användningen av formativ bedömning har varit att det ofta är fokus på att eleven 

ska formas och mindre på att undervisningen ska göra det (Hirsh & Lindberg 2015). I de utsagor 

som kopplas till lärarens roll finns belägg för att lärarna använder bevis för elevernas lärande 

för att justera undervisningen. De beskriver hur de reflekterar kring såväl enskilda elever och 

grupper av elever som kring själva undervisningen och i denna reflektion vänder de tillbaka till 

och rannsakar sig själva för att se vad som kan förändras. Reflektioner över undervisningen 

sker enskilt men också tillsammans med kollegor.  

Lärarnas tankar kring elevens roll innebär bland annat en större medvetenhet om att göra 

eleverna delaktiga i undervisningen i det att de tydligare släpps in i undervisningen till exempel 

genom tydliggörande av mål eller att eleverna ges möjlighet att agera som läranderesurser för 

varandra. Därigenom kan elever och lärare bli mer av partners i lärandeprocessen (Heritage 

2007).  
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Tydliggörande av mål är en viktig aspekt av formativ bedömning, för att eleverna ska veta vart 

de ska och utifrån detta själva kunna bedöma var de befinner sig i förhållande till målet (se bl.a. 

Sadler 1989; Wiliam 2013). Eleverna ska äga sitt eget lärande. Lärarna beskriver att de 

tydliggör målen för eleverna, men utifrån utsagorna tycks det som det framför allt är 

ämnesspecifika mål som tydliggörs. I utsagorna finns endast något belägg för att också mål för 

lärandeförmågor tydliggörs. Detta kan innebära att eleverna i lägre grad kan äga sitt eget lärande 

då de inte får verktygen för själva lärandet. Det är möjligt att lärarna också arbetar med 

lärandemål, även om de inte explicit beskriver det i intervjuerna. En slutsats utifrån detta är 

dock att samtal om vad det innebär att tydliggöra mål, såväl ämnesspecifika som lärandemål, 

behövs i syfte att eleverna ska kunna äga sitt eget lärande.  

Feedback är en annan viktig aspekt av formativ bedömning och kan enligt Gipps (1999) ses 

som nyckeln mellan bedömning och lärande. I de beskrivningar av användning av feedback 

som lärarna ger, tycks det vara den korta feedbackcykeln (Wiliam 2006) som används. Till 

eleverna kan feedbacken bestå av såväl momentan feedback under lektionen som feedback 

mellan lektionerna. Avseende användningen av feedback för justering av undervisningen, bevis 

för elevernas lärande, tycks lärarna framför allt göra förändringar i undervisningen från en 

lektion till en annan. Här kunde observationer vara värdefulla för att undersöka i vilken mån 

bevis för elevernas lärande används direkt i undervisningen för att justera densamma. Kopplat 

till elevens roll uttrycker lärarna en viss frustration över att eleverna inte alltid använder sig av 

den feedback de får. Eleverna tycks, enligt utsagorna, vara beroende av lärarnas stöd för att 

stämma av var de befinner sig i förhållandet till målet. En reflektion i samband med det är om 

eleverna ges tid och möjlighet att arbeta med feedbacken och införliva den i sitt eget tänkande 

så att den kan ge effekt på deras fortsatta lärande (Vingsle 2017). 

Även när det gäller att eleverna ska agera läranderesurser för varandra, så tycks de vara 

avhängiga av läraren. Det är läraren som organiserar för detta och det verkar i liten grad, utifrån 

utsagorna, ske spontant. Elevens roll riskerar därmed att bli passiv och beroende av läraren för 

att utvecklas och därmed försvåras ägandet av det egna lärandet. Även här skulle observationer 

kunna vara värdefulla för att se om det förhåller sig så eller om eleverna på egen hand använder 

varandra som läranderesurser. En annan tolkning skulle kunna vara att användning av mål, 

feedback och kamrater som läranderesurser kräver träning och att det på sikt kommer att bli 

naturliga inslag för eleverna. 

I utsagorna ges många bevis för att lärarna lockar fram bevis för elevernas lärande under 

undervisningens gång och att de ser det som ett stöd för såväl utformningen av den fortsatta 

undervisningen som för den summativa bedömningen och att detta är en naturlig del i 

undervisningen. Samtidigt finns en medvetenhet hos lärarna att det gäller att använda bevisen 

för att forma undervisningen och att det kan vara enkelt att samla in bevis, men svårare att tolka 

dem och använda dem till handlingar som bidrar till elevernas lärande (Boström 2017).  

Kopplat till lärarrollen finns i lärarnas utsagor många belägg som pekar mot att de använder 

verktyg och metoder kopplat till det som beskrivs som formativ bedömning i litteraturen. 

Exempel på detta är att de beskriver hur de tydliggör målen för eleven genom elevexempel, hur 

de organiserar så att eleverna kan bli läranderesurser för varandra eller olika metoder, som till 
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exempel exit tickets, för att samla bevis för elevernas lärande. För att den formativa 

bedömningen ska bli framgångsrik, måste alla fem nyckelstrategierna (se figur 1) finnas med i 

undervisningen och integreras till en helhet (Black & Wiliam 2009; Hawe & Parr 2014). Utifrån 

lärarnas beskrivningar finns det vissa tecken på att så är fallet, men det finns andra tecken som 

mer indikerar en instrumentell förståelse av formativ bedömning (Hirsh & Lindberg 2015; 

Boström 2017; Vingsle 2017). Detta kan tolkas som ett bevis för att ett fortsatt arbete kring 

formativ bedömning behövs i syfte att skapa en djupare förståelse av den bakomliggande idén, 

nämligen att bevis på elevernas lärande används för att anpassa undervisningen och 

lärandeaktiviteterna för att möta elevernas behov (Robinson et al 2014; Wylie & Lyon 2015; 

Wiliam 2016; Boström 2017; Vingsle 2017). Om ett antagande görs, att de lärare som ingått i 

studien, är de som är mest positiva till och kanske därmed mest insatta i formativ bedömning, 

trots det inte till fullo har nått en djupare förståelse av den bakomliggande idén, så skulle det 

kunna vara så att övriga lärare på skolan gjort det i än mindre grad och därmed finns en risk att 

formativ bedömning av lärarna uppfattas som en uppsättning metoder som kan användas som 

en snabb strategi för att vända låga resultat. 

7.2.2 Hur upplever lärarna att kompetensutvecklingsinsatsen kring formativ bedömning 

stöttat dem i att arbeta med formativ bedömning? 

Lärarna betonar vikten av det kollegiala lärandet där en strukturerad reflektion kring undervis-

ningspraktik kopplat till formativ bedömning skett och där reflektionen bland annat lett till ett 

större fokus på varför de gör saker i undervisningen istället för bara på vad och hur. Detta ger 

indikationer på vikten av att hålla fast vid ett kontinuerligt och strukturerat kollegialt lärande 

som integreras i lärarnas dagliga arbete för en fortsatt utveckling av undervisningspraktiken 

även framgent (Desimone 2009; Heitink et al 2015; Andersson & Palm 2016; Wiliam 2016). 

För att förändra sin undervisningspraktik behöver lärarna iterativa cykler av att kunna utpröva 

tekniker, reflektera över detta utprövande och anpassa undervisningen utifrån reflektionerna 

(Thompson & Wiliam 2008; Bennett 2011; Robinson et al 2014; Wiliam & Leahy 2015; 

Wiliam2016). Det krävs då att det finns en organisation för ett kontinuerligt lärande där tid 

avsätts regelbundet för detta, men också att det får fortgå över tid (Desimone 2009; Wiliam 

2015, 2016). Häri ligger en utmaning för rektor att kunna motivera alla lärare till att se värdet i 

att fortsätta den på skolan påbörjade kompetensutvecklingsinsatsen kring formativ bedömning, 

då vissa lärare kan uppleva att ”det här har vi redan gjort”. Ska man som lärare komma till en 

djupare förståelse av fenomenet formativ bedömning krävs, enligt ovan, upprepade cykler av 

läsning, utprövning, reflektion och anpassning i det dagliga arbetet. 

En fråga som kan ställas är om lärarnas beskrivningar av hur de upplever sin undervisnings-

praktik hade sett annorlunda ut om de istället för att under kompetensutvecklingsinsatsen arbeta 

i lärgrupper sammansatta av lärare som undervisar i olika ämnen, hade arbetat i ämnesgrupper. 

Bland annat Desimone (2009) menar att ämnesfokus är viktigt i kompetensutveckling. Bennett 

(2011) kritiserar forskningen kring formativ bedömning och menar att den bortser från den 

ämnesspecifika kontexten. Det som fungerar väl i ett ämne behöver inte göra det i ett annat, 

menar han. Här kan man fundera på om det fortsatta kontinuerliga lärandet kring undervisnings-

praktik skulle gynnas av att lärarna arbetar i ämnesgrupper. Samtidigt kan det finnas en vinst i 

att arbeta i tvärgrupper, då det kan skapa en större samsyn bland skolans lärare kring vad som 

främjar elevernas lärande.  
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie är inriktad på att nå en ökad förståelse för hur lärare upplever att formativ bedöm-

ning kommer till uttryck i deras undervisningspraktik efter en kompetensutvecklingsinsats 

kring formativ bedömning samt hur denna kompetensutvecklingsinsats gett dem stöd i arbetet 

med formativ bedömning. Från början var tanken att även göra observationer för att se om 

lärarnas tankar om sin undervisningspraktik också synliggjordes i densamma. Det vore 

intressant att i en kommande forskning jämföra det lärare tänker om sin undervisningspraktik 

med det som visar sig på lektionerna. Pratar man som lärare på ett sätt om undervisning och gör 

på ett annat eller finns det en tydlig relation mellan tanke och handling? 

I föreliggande arbete är det lärarnas syn på såväl sin egen roll som på elevernas roll i 

undervisningen utifrån formativ bedömning. Ett intressant forskningsområde vore att utgå från 

elevernas upplevelser och se hur de uppfattar till exempel tydliggörande av mål, feedback och 

användningen av kamrater som läranderesurser. Skulle bilden överensstämma med lärarnas bild 

eller skulle den bli helt annorlunda? Om bilden till stora delar skulle vara avvikande från den 

bild av undervisningen lärarna har, vilka implikationer skulle det ge för ett utvecklingsarbete i 

syfte att främja elevernas lärande? 
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Bilaga 1 

Vetlanda 2018-11-15 

 

 

Missivbrev 
Jag studerar på magisterprogrammet i pedagogik med ingång mot pedagogiskt 

förbättringsarbete vid Linnéuniversitetet i Växjö och har nu påbörjat min magisteruppsats. Sst 

med uppsatsen är att undersöka hur en kompetensutvecklingsinsats kring formativ bedömning 

kan påverka lärares tankar kring sin egen undervisningspraktik och hur detta kan synliggöras i 

undervisningen. Inom ramen för uppsatsskrivandet kommer jag att genomföra ett antal 

intervjuer med lärare som har denna erfarenhet. Inför intervjuerna kommer jag att göra en 

observation av en lektion hos respektive informant. Inför intervjuerna kommer jag att fördjupa 

mig i litteratur som rör formativ bedömning, men också litteratur rörande 

kompetensutvecklingsinsatsers effekt på lärares undervisningspraktik. 

Vid intervjuerna och observationerna kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet fyra 

forskningsetiska principer. Detta innebär att du genom detta brev får information om syftet med 

intervjuerna och observationerna (informationskravet) och att du genom att skriva under att 

sidan två i detta brev samtycker till att deltaga (samtyckeskravet). Deltagandet är frivilligt och 

du kan när som helst välja att avbryta intervjun och därmed deltagandet i denna studie. 

Intervjuerna kommer att avidentifieras (konfidentialitetskravet) och det insamlade materialet 

kommer bara att användas i forskningssyfte för denna uppsats (nyttjandekravet). 

 

För deltagande i studien, var vänlig fyll i uppgifterna på sidan två och lämna blanketten till mig. 

Om det blir fler intresserade än det antal jag har tänkt, kommer jag att göra ett urval.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ställa dem till mig personligen eller 

via mail.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Marie Ekström 

Me222ei@student.lnu.se 

mailto:Me222ei@student.lnu.se
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Jag önskar delta i studien om hur kompetensutvecklingsinsatsen kring formativ bedömning kan 

påverka lärares tankar kring sin egen undervisningspraktik och hur detta syns i undervisningen.  

Jag har tagit del av informationen och är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att jag 

när som helst kan avbryta den kommande intervjun. Jag är också införstådd med att mina 

intervjusvar och den observation som görs i anslutning till intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte för denna studie. 

 

 

 

 

_______________________________  

Ort och datum 

 

________________________________  ________________________________ 

Underskrift    Namnförtydligande 
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      Bilaga 2 

 

Intervjuguide     

 

 

1. Hur upplever du formativ bedömning?/Vilka är dina erfarenheter av formativ 

bedömning? 

 

2. Vad ser du som kärnan i formativ bedömning? 

Exempel på kompletterande frågor: 

o Ge konkreta exempel på vad du menar.  

 

 

3. Hur använder du dig av formativ bedömning i din undervisning?  

Exempel på kompletterande frågor: 

o Ge konkreta exempel utifrån ditt ämne hur detta visas. 

o Vilka verktyg/metoder? 

o Varför? 

o Hur har du kommit fram till att använda just dessa verktyg/metoder? 

o Vilken typ av mål sätter du för lektionen/ett arbetsområde? 

o Hur får du fram på bevis på elevernas lärande i din undervisning? 

o Hur använder du bevisen på elevernas lärande?/Hur använder du bevisen till 

att få syn på gapet mellan var eleven befinner sig och vart den ska? 

o Hur är din roll? Vad innebär det? Hur gör du för att föra eleverna framåt? 

o Hur är elevernas roll? 

 

4. Vilka styrkor ser du i formativ bedömning? 

Exempel på kompletterande frågor: 

o Varför?  

o Konkreta exempel på fördelarna. 

 

5. Vad ser du som svårigheter i formativ bedömning? 

Exempel på kompletterande frågor: 

o Varför? 

o Konkreta exempel på svårigheter. 

o Hur skulle svårigheterna kunna hanteras? 

 

6. Hur har din undervisningspraktik förändrats sedan kompetensutvecklingsinsatsens 

början? 

Exempel på kompletterande frågor: 
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o Om jag skulle fråga dina elever vad de ser för skillnad i din undervisning 

idag jämfört med för ett år sedan, vad skulle de svara? 

o Hur har lärmiljön förändrats? 

o Hur tolkar du bevisen på elevernas lärande? 

o Hur använder du bevisen? (Samma fråga som under 2.) 

 

7. Hur upplever du kompetensutvecklingsinsatsen som genomförts? 

Exempel på kompletterande frågor: 

o Vad kan du säga om tiden som avsatts för kompetensutvecklingen? 

o Vilka val har varit möjliga under kompetensutvecklingen? Ge konkreta 

exempel. 

o Hur upplever du att stödet från kollegor varit? 

o Hur har du tagit ansvar för kompetensutvecklingsinsatsen? 

o Hur upplever du tempot i kompetensutvecklingsinsatsen? 

o Hur upplever du flexibiliteten i kompetensutvecklingsinsatsen? 

 

 

 
 

 

 


