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Abstract  
In this study the native language teachers' experiences in focus, regarding formative 
assessment methods and conditions for formative assessment in teaching. The study had a 
qualitative approach. The sample consisted of four teachers interviewed. The interviews 
were semi-structured and the questions were asked using an interview guide and 
supplementary questions. The experiences that the teachers expressed about a greater clarity 
on goals and overall picture of students' development. Formative assessment also affected 
the planning of teaching when it gave structure. Increased quality and motivation were 
highlighted as positive effects of formative assessment, while adapting to different students 
in the group could be a challenge. Native language teachers felt that the application of 
different strategies and techniques in teaching helped them in the interaction with the 
students. When the terms of the conditions for the use of formative assessment in teaching 
experienced native language teachers to aspects such as time, collegial cooperation, students' 
ability to adapt to the new way of working and different levels of knowledge of pupils, 
played the role. Many of these assumptions are consistent with previous research on 
formative assessment. The interviews took off native language teachers in the future 
conditions more specifically has to do with the subject mother tongue, such as the time 
available for the subject, the placement after school, volunteerism, teaching facilities and 
group size. 
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Introduktion  

Inledning  
Elevers resultat i den svenska skolan är en fråga som ständigt omnämns i media och som 
ofta finns med på den politiska agendan. För att försöka bryta en nedåtgående trend har 
formativ bedömning, eller bedömning för lärande, kommit alltmer i fokus. Grundtanken 
med formativ bedömning är att synliggöra elevens lärande både för eleven själv och för 
läraren. Eleven kan på detta sätt bli mer delaktig i sitt lärande, vilket i sin tur kan resultera i 
ökad måluppfyllelse i de olika skolämnena. 
 
Skolverket understryker vikten av formativ bedömning i läroplanerna för både grundskolan 
och gymnasiet, även om formuleringen formativ bedömning inte uttrycks direkt. I läroplanen 
för grundskolan framhålls det att skolans mål är att eleverna ”utvecklar ett allt större ansvar 
för sina studier” och ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och 
andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna” (Skolverket, Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011a, s. 18). 
 
Dessa mål bör lärare ta hänsyn till i sin planering av undervisningen. Vilket intresse lärarna 
har för att hålla sig uppdaterade med denna pedagogiska trend, och i hur stor utsträckning 
de vill och kan tillämpa den i sitt arbete med eleverna, kan givetvis variera från lärare till 
lärare. Genom att inta ett lärarperspektiv kan värdefulla aspekter lyftas fram. 
 
I alla skolämnen, både i de obligatoriska och frivilliga, kan lärare uppmuntra eleverna att ta 
ansvar för sitt lärande. Modersmål är ett ämne som elever läser som frivilligt val. Lärarna 
som undervisar i modersmål utgör en viktig grupp i lärarkåren och en stor andel elever 
deltar i modersmålsundervisningen. Fokus i detta självständiga arbete kommer att vara 
modersmålslärarnas perspektiv på det formativa bedömningssättet. 

Bakgrund och ämnesval 
Formativ bedömning handlar om att läraren anpassar sig efter elevernas behov och 
samtidigt gör eleverna delaktiga, framhåller Lundahl (2014). Bedömningen sker 
kontinuerligt och målet är att hjälpa eleven att utvecklas och främja lusten att lära. 
 
Som en hjälp för lärare har Skolverket utarbetat ett stödmaterial, Kunskapsbedömning i skolan – 
praxis, begrepp problem och möjligheter (2011b), som betonar vikten av att tillämpa formativ 
bedömning för att utveckla undervisningen. Här nämns formativ bedömning uttryckligen 
och man utgår bl.a. från Hattie och Timperley (2007) samt Sadler (1989), viktiga 
förgrundsgestalter för detta bedömningssätt. Stödmaterialet bygger på aktuell pedagogisk 
forskning och innehåller även praktiska exempel som kan vara till hjälp för lärare.  
 
Att som lärare medvetet försöka arbeta utifrån formativ bedömning, kan innebära både 
positiva erfarenheter och utmaningar av olika slag. För det första behövs en grundläggande 
förståelse av vad formativ bedömning är. Dessutom efterfrågar lärare ofta hur de kan 
använda det teoretiska rent praktiskt i klassrummet. Kunskap om formativ bedömning går 
att förvärva på olika sätt, t.ex. genom fortbildning vid studiedagar, kurser, vetenskaplig 
litteratur, kollegialt lärande, klassrumsbesök hos kollegor, samt internet. 
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Representanter ur gruppen modersmålslärare är särskilt intressant att undersöka. Det är en 
lärargrupp som lätt kan hamna ute i periferin eftersom de undervisar efter ordinarie skoltid. 
Dessutom saknar de många gånger ett kontor samt är ambulerande mellan olika skolor, 
vilket kan inskränka deras kontakt med varandra och med lärare som undervisar i andra 
ämnen. Denna arbetssituation begränsar möjligheterna för att utbyta idéer och tips t.ex. 
genom kollegiala samtal, och vid fikapauser. Därtill undervisar modersmålslärarna i olika 
språk vilket gör att samarbete med varandra kan kräva mer tid och engagemang. 
 
Modersmålslärarna är dessutom undantagna från kravet på behörighet och behöver inte 
vara legitimerade lärare för att undervisa och sätta betyg. Det innebär att dessa lärare har 
mycket olika bakgrunder. Vissa saknar helt lärarutbildning, andra har lärarutbildning från 
hemlandet med ämnesbehörighet i det språk de undervisar i eller något annat skolämne, och 
ytterligare andra har svensk lärarutbildning och antingen ämnesbehörighet i det aktuella 
språket eller något annat skolämne. Bland modersmålslärarna finns med andra ord både de 
som är legitimerade lärare och de som inte är det.  
 
Lärarlegitimation utfärdas av Skolverket till de som har lärarexamen. Av legitimationen 
framgår i vilka ämnen och i vilka skolformer läraren har behörighet att undervisa. Om 
arbetsgivaren inte lyckas finna en legitimerad modersmålslärare, får en person som har 
tillräcklig kompetens i ämnet och som antas vara ”lämplig lärare” anställas, då lagtexten 
säger följande: 
 

Den som inte har legitimation som lärare får dock anställas som lärare i skolväsendet 
utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i modersmål […] Detta gäller 
bara om  
1. det saknas sökande som har legitimation,  
2. den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på 
den aktuella kursen, och  
3. det finns särskilda skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva 
undervisningen. (Skollagen, SFS 2014:458, 2 kap. 20 §) 
  

 
I denna mening är det möjligt att benämna både legitimerade modersmålslärare och 
olegitimerade modersmålslärare, som just lärare. En arbetsgivare kan ändå välja att ställa 
vissa krav på en obehörig modersmålslärare, exempelvis betyg i Svenska som andraspråk 3 
på gymnasienivå. 
 
Dessa lärare är ur ovanstående aspekter en heterogen grupp, men gemensamt är att de 
undervisar elever i modersmål och deras arbetssituation skiljer sig en del från andra lärares. 
För att skapa förutsättningar för modersmålslärarna att ha ett formativt förhållningssätt, kan 
återkommande pedagogiska träffar i arbetslaget samt studiedagar, utnyttjas som tillfällen för 
att hålla sig uppdaterad med pedagogisk forskning.  
 
Modersmålsundervisningen fyller en viktig funktion hos flerspråkiga elever då många 
forskare, bl.a. Ladberg (2003), betonar att det främjar deras andraspråksinlärning. Kunskap 
om hur grammatiska system kan vara uppbyggda och hur ljud och symbol hör ihop, 
underlättar att lära sig flera språk. Elever relaterar nya kunskaper till de kunskaper de redan 
har.  
 
Då modersmålsundervisning på flera sätt kan vara av stort värde för eleven, är det viktigt att 
undersöka hur modersmålslärare upplever formativ bedömning vilket skulle kunna vara en 
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hjälp för dem och deras elever i undervisningen. För att få en uppfattning av hur 
modersmålslärare upplever formativ bedömning i sin undervisning, är det intressant att 
undersöka de upplevelser som några olika lärare har. Då finns det möjlighet att få ta del av 
deras olika individuella erfarenheter. 
 
Cohen, Manion och Morrison (2011) betonar vikten av att välja ett relevant och avgränsat 
ämne och att undersökningen kan komma till nytta inom utbildningsvärlden. Den 
övergripande ambitionen med detta självständiga arbete är att få ett 
modersmålslärarperspektiv på formativ bedömning, för att på längre sikt kunna skapa ännu 
bättre förutsättningar för detta arbetssätt inom skolämnet modersmål.  

Begrepp och definitioner 
I uppsatsen används begreppet formativ bedömning. Bedömningen används för att utveckla 
undervisningen och elevens förmåga. Det handlar om att kontinuerligt bedöma ett lärande 
som är under utveckling, d.v.s. en lärprocess. Den formativa bedömningens syfte är att ge en 
positiv effekt på elevens lärande. Genom feedback från lärare, samt genom 
kamratbedömning och självbedömning synliggörs elevens lärande. Eleven får hjälp att 
komma närmare t.ex. kunskapsmål eller utvecklande av olika förmågor.  
 
På senare tid används även begreppet bedömning för lärande som brukar förkortas BFL, istället 
för formativ bedömning. Den engelska motsvarigheten är AFL, assessment for learning. 
Bedömning för lärande kommer i uppsatsen att användas synonymt med formativ 
bedömning. 
 
Summativ bedömning brukar betraktas som motsatsen till formativ bedömning, men så 
behöver det inte vara. Vid summativ bedömning mäter man elevens kunskaper och 
förmågor vid ett specifikt tillfälle. Det kan ske i samband med att en kurs eller en termin är 
slut, och läraren sätter ett betyg som grundar sig på olika bedömningar. I Skolverkets 
stödmaterial (2011b) ges följande förslag: ”Alla typer av informationsinsamling, även om den 
görs i summativt syfte, kan användas formativt ända fram till dess att den sammanfattas i ett 
betyg” (2011b, s. 18). 

Kort historisk bakgrund om formativ bedömning 
Formativ bedömning är visserligen en stark trend inom pedagogiken just nu men inte något 
helt nytt, vilket Wiliam (2013) är tydlig med att framhålla. Det finns flera personer som på 
olika sätt har intagit nyckelroll i utvecklingen av formativ bedömning, och här ges en 
översikt av dess framväxt.  
 
Termen formativ bedömning användes första gången i slutet av 1960-talet då Scriven (1967) 
skrev om vikten av att utvärdera för att ständigt kunna förbättra undervisningsprogram. Ett 
par år senare skrev Bloom (1969) om att formativ bedömning handlar om att ge feedback till 
enskilda elever vid de olika momenten i undervisningsprocessen.  
 
Längre fram betonade Sadler (1989) att både formativ och summativ bedömning kan 
tillämpas och komplettera varandra. Dessutom visade han hur lärare kan arbeta formativt 
genom att utgå från tre huvudfrågor: Vad är målet? Var befinner sig eleven nu? Hur ska vi 
nå målet? Sadlers idéer om formativ bedömning har blivit viktiga utgångspunkter för senare 
forskare. 
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Hattie och Timperley (2007) rekommenderade att feedback bör ske med hjälp av 
ovanstående tre frågor. Denna typ av feedback är den mest effektiva, menar de, medan 
beröm, bestraffning och belöning är minst effektivt. De visar vidare hur återkoppling kan 
göras på fyra olika nivåer. Det kan syfta på en uppgift, på arbetsprocessen, på metakognitiv 
nivå eller på personliga egenskaper.  
 
Jönsson (2013) ger en kortfattad översikt av vad dessa fyra nivåer handlar om och den effekt 
de har. Återkoppling på uppgiftsnivå riktar sig mot fakta- och begreppskunskaper och är 
begränsad till uppgiften. Denna feedback är mest effektiv när läraren uppmärksammar 
eleven på felaktiga tolkningar och eleven får möjlighet att göra om eller revidera uppgiften. 
Vidare riktar sig återkoppling på processnivå mot process- eller färdighetskunskaper. Det 
gäller förmågor som kan användas i flera uppgifter, exempelvis att lära eleven att producera 
texter med olika syften och att vara källkritisk. Feedback på denna nivå är mer effektiv när 
det gäller att främja elevens lärande på ett djupare plan än minneskunskap.  
 
Återkoppling på metakognitiv nivå, enligt Hatties och Timperleys modell (2007), riktar sig 
mot strategier för lärande och handlar om att lära elever hur de exempelvis bedömer sina 
egna prestationer och hur de utnyttjar återkoppling, förklarar Jönsson (2013). På detta sätt 
hjälper man eleven att ta ansvar för sitt lärande och det kan ha mycket positiv inverkan på 
lärandet. Den fjärde nivån av återkoppling som är på personlig nivå, riktar sig mot eleven 
som person. Det handlar om värderande återkoppling t.ex. i form av beröm och kritik för 
elevens beteende, vilket sällan har någon positiv inverkan på lärandet. Även betyg är 
värderande feedback (Jönsson, 2013). Hattie och Timperley (2007) understryker att de tre 
huvudfrågorna om feedback ofta går in i varandra, och så även de fyra nivåerna av feedback. 
 
Hattie (2012) har även gjort en studie där han använder begreppet ”synligt lärande”. Han 
betonar att det som händer i lärandesituationen måste verbaliseras för att syftet med 
uppgiften ska bli tydligt för eleven. Även elevens uppfattning om hur undervisningen 
fungerar måste synliggöras. Wallberg (2013) tolkar Hatties synliga lärande som en viktig 
grund för formativ bedömning då hon skriver: ”Om jag som lärare visar allt vad jag gör och 
varför jag gör det för eleverna, så blir det också nödvändigt att visa hur jag bedömer 
elevernas arbeten och vilka kvaliteter jag letar efter i olika situationer” (Wallberg, 2013, s. 20). 
Sambanden mellan undervisning, lärande och bedömning blir på detta sätt mer tydligt och 
bidrar till transparens. 
 
Det som bl.a. ledde till att formativ bedömning blev allmänt erkänd var en artikel skriven av 
Black och Wiliam (1998), och senare publicerad som skrift (2001), som handlade om att 
klassrummet är den viktigaste platsen för lärande och att undervisning är en interaktiv 
process. Deras genomgång av forskningslitteratur visade att formativ bedömning förbättrar 
lärande. 
 
Utifrån Sadlers (1989) tre huvudfrågor utvecklade Leahy, Lyon, Thompson och Wiliam 
(2005) fem s.k. nyckelstrategier för formativ bedömning: ”1 Klargöra, delge och förstå 
lärandemål och kriterier för framsteg  2 Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande  3 Ge feedback som för lärandet framåt  
4 Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  5 Aktivera eleverna till att äga sitt 
eget lärande” (Wiliam, 2013, s. 61). Här är eleven, klasskamraten och läraren tre viktiga 
aktörer.  
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Effekterna av formativ bedömning är att det kan öka motivationen hos eleverna och deras 
lust att lära. Framför allt gynnar formativ bedömning svagare elever (Black & Wiliam, 2001), 
vilket kan ses både som positivt och som kritik. Många framhåller dock fördelar, exempelvis 
Wallberg (2013) som lyfter fram fem skäl till att arbeta med formativ bedömning. Det leder 
till större motivation hos eleverna, de lär sig för livet, och samspelet och kontakten mellan 
lärare och elever påverkas positivt. Dessutom blir fler än läraren delaktig i bedömningen, 
och alla elever blir på ett tydligare sätt inkluderade i undervisningen. 

Tidigare forskning och aktuellt kunskapsläge 
De senaste åren har det publicerats en mängd forskning som handlar om formativ 
bedömning, och även litteratur som innehåller konkreta råd på vilka strategier och tekniker 
som lärare kan använda. Skolinspektionen har sammanställt forskningsresultat som 
fokuserar framgångsfaktorer i undervisningen (2010) som bl.a. berör formativ bedömning 
och lärmiljön i skolan. 
 
Wiliams forskning om formativ bedömning har haft stor betydelse och andra forskare tar 
ofta utgångspunkt i hans verk och refererar till dem. Wiliam (2013) visar att lärarens uppgift 
inte är att överföra kunskap och inte heller att förenkla lärande. Istället har läraren ett ansvar 
att skapa en effektiv lärmiljö för eleverna som väcker engagemang. Genom olika exempel 
försöker Wiliam visa att bedömning kan fungera som en bro mellan undervisning och 
lärande. 
 
De fem nyckelstrategierna är framträdande i Wiliams (2013) forskning om framgångsfaktorer 
i lärande. Den första strategin, att tydliggöra mål och syfte, handlar om att läraren utifrån 
läroplanen tar reda på kunskapskrav och vad man vill utveckla hos eleverna. Vid planering 
av undervisningen är det viktigt att ta hänsyn till detta och sätta upp lärandemål som 
eleverna ska nå, exempelvis att de ska öva på vissa förmågor eller arbeta med ett visst 
innehåll. Det är en fördel om lärandemålen inte är alltför specifika utan kan tillämpas i flera 
uppgifter. Man kan gärna visa eleverna två exempel på hur en uppgift kan göras på ett bra 
och ett sämre sätt, och låta eleverna finna kvaliteterna (Wiliam, 2013).  
 
Den andra nyckelstrategin handlar om att skapa aktiviteter där lärande kan ske. Det kan 
vara att läraren ställer frågor som inte har ett specifikt svar som alla kan uttala sig om. 
Handuppräckning rekommenderas när eleverna har frågor, inte ”rätt svar”. För att så många 
som möjligt ska få komma till tals kan olika tekniker användas för att göra ett slumpmässigt 
urval, t.ex. att läraren drar glasspinnar med elevernas namn eller med nummer på (Wiliam, 
2013).  
 
Den tredje strategin, enligt Wiliam (2013), handlar om att ge feedback, vilket är en 
grundpelare i formativ bedömning. Här är muntlig och skriftlig dialog avgörande och det 
kan ske på olika sätt, exempelvis med hjälp av kommentarer, elevmatriser och olika 
återkopplingstekniker. Det är viktigt att feedback är framåtsyftande och kopplas till de 
lärandemål som satts.  
 
Den fjärde strategin handlar om att aktivera kamratbedömning. Det kan vara till nytta för 
både de som får hjälp och de som ger hjälp. Det kan t.ex. göras genom ”two stars and a 
wish” vilket innebär att eleven lyfter fram två positiva saker och önskar en förbättring eller 
utveckling i en kamrats arbete. Det är en fördel om kommentarer från kamrater skrivs på 
post-it-lappar och inte direkt i elevarbetet eller elevtexten. Genom att bedöma andras arbeten 
får eleven själv nya idéer om hur en uppgift kan lösas. Med hjälp av checklistor som används 
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regelbundet, kan eleven få hjälp att se om en kamrats text eller ett arbete uppfyller formella 
eller innehållsliga krav. Det kan vara alltifrån en labb-rapport till stor bokstav, skiljetecken 
och korrekt källförteckning (Wiliam, 2013).  
 
Den femte strategin handlar om att aktivera eleven att själv ansvara för sitt lärande (Wiliam, 
2013). Genom exempelvis självbedömningsenkäter kan elever tala om hur mycket de kan just 
nu eller vad de har lärt sig. Olika frågor ställs till eleverna om vad de känner till om ämnet 
eller vilken kunskap de har om olika begrepp. Frågorna kan också vara mer inriktade på 
förmågor. Trafikljusmetoden är en metod där eleverna har kort eller muggar i rött, grönt och 
gult. Eleverna kan direkt återkoppla till läraren hur mycket de förstår under lektionen. Gult 
signalerar att eleven inte riktigt hänger med och rött att eleven inte alls förstår. Exit-lappar är 
ett annat sätt för eleverna att ge återkoppling. Lapparna som skrivs och lämnas in efter 
lektionens slut, kan hjälpa eleven att sätta ord på sitt lärande, t.ex. genom att nämna något 
man har lärt sig och något man behöver veta mer om. Flera av dessa tekniker blir en 
återkoppling till läraren som kan anpassa undervisningen till eleverna, Portfolio är en annan 
möjlighet som hjälper eleven att ta ansvar för lärandet. Det kan t.ex. handla om att spara sina 
bästa arbeten och med tiden reflektera över vad som har förbättrats (Wiliam, 2013).  
 
För att lärare ska kunna utvecklas i sin profession, krävs fortbildningsprogram, samarbete i 
grupp, och tid för att stegvis införa förändringar, visar Lundahl (2014) vars 
forskningsområde är prov, betyg och bedömning. Han betonar att ”gott om tid och rum för 
att pröva nya bedömningstekniker gör att lärarna kan internalisera dem bättre i sin 
undervisning” (Lundahl, 2014, s. 74). Därmed kan man se både teori och praktik, samt tid, 
som nödvändiga förutsättningar för att börja arbeta formativt med eleverna. 
 
Lundahl (2014) anknyter i sammanhanget till det s.k. Boråsprojektet där man på kommunal 
nivå aktivt satsade på att införa formativ bedömning på kommunens gymnasieskolor och så 
småningom också grundskolor. Det innebar att lärarna hade det formativa bedömningssättet 
som grund och det medförde en genomskinlighet för eleverna. Dessutom fanns möjlighet att 
lärarna kunde inspirera varandra. Dock framhåller Lundahl att skolor inom en och samma 
kommun kan ha olika villkor som kan påverka hur snabbt man i realiteten kan genomföra 
denna bedömningsreform. 
 
De fem nyckelstrategierna sammanfattar Lundahl (2014) med de tre ledorden synlighet, 
delaktighet samt ansvar. Både skolans mål och elevens kunskaper blir synliga. Elevernas 
delaktighet främjas, vilket gör att demokratiska värderingar kommer till uttryck och skolans 
socialiserande syfte uppfylls. Elevernas ansvar för sin kunskapsutveckling blir mer tydlig 
t.ex. genom självbedömning. Lundahls teoretiska redogörelse åtföljs av praktiska förslag på 
hur lärare och elever kan praktisera formativ bedömning. 
 
Att ha tydliga förväntningar på eleverna, betonas av Jönsson (2013). Mål och kriterier bör 
formuleras på ett klart sätt och eleverna måste få stöd i sitt arbete. Det ska inte vara något 
som är hemligt eller som eleverna måste gissa sig till. Eleverna måste också få se exempel för 
att kunna jämföra och se hur uppgifter kan lösas på olika sätt och hur uppgifterna kan 
uppvisa olika kvaliteter.  
 
Jönsson (2013) framhåller att ett formativt förhållningssätt innebär att läraren använder 
realistiska uppgifter så att elevernas kunskaper syns, även om den typen av uppgifter är 
svårare att bedöma, och att eleverna får flera tillfällen att visa kunskaper. I boken ges bl.a. 
praktiska tips på hur lärare kan ge effektiv återkoppling och hur elever kan lära sig att 
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bedöma både sina egna och andras kunskaper och förmågor. Dessutom påvisar Jönsson 
vikten av planering av undervisningen utifrån ett formativt förhållningssätt samt 
kontinuerlig utvärdering. 
 
Lindström, Lindberg och Petterson (2013) har sammanställt en antologi där flera av kapitlen 
fokuserar på ett särskilt skolämne. Därmed riktar sig boken till lärare som undervisar i 
teoretiska, estetiska ämnen och yrkesämnen i grundskola och gymnasium. Här återfinns 
både teoriavsnitt och exempel på hur man kan arbeta med självbedömning, matriser, 
portfolio m.m. 
 
Det finns även litteratur om formativ bedömning som är särskilt inriktad på att ge konkreta 
förslag på hur man rent praktiskt kan tillämpa formativ bedömning. I denna mening kan 
man kalla dem för handböcker i just formativ bedömning. Wiliam och Leahy (2015) har 
utarbetat en handbok som utifrån varje av de fem nyckelstrategierna, ger flera exempel på 
tekniker som lärare kan använda i klassrummet. Boken innehåller även färdiga mallar för 
lektionsplanering och checklistor för lärarens reflektion om hur han eller hon försöker 
praktisera de olika strategierna. 
 
En bok som är både teoretiskt och praktiskt inriktad är skriven av Slemmen Wille (2013), 
men kan till stor del ses som en metodbok som hjälper lärare att implementera formativ 
bedömning i klassrummet. Det ges inte enbart tips på hur man kan arbeta med eleverna utan 
även råd hur lärare kan utvärdera sig själva. 
 
Även Wallberg (2013) har utarbetat en bok som kan betraktas som en introduktion till och 
som en slags handbok i det formativa bedömningssättet. Här ges också olika exempel på 
planeringar, bedömningsmallar, frågor till elever som hjälper läraren att utvärdera lektionen, 
och andra konkreta tips på hur eleverna kan bli mer delaktiga och aktiva under lektionen. En 
handbok som i stor utsträckning är konkret inriktad är skriven av Heyer och Hull (2014). 
Den ger exempel på olika verktyg och hur det kan användas i ämnen, steg för steg. Boken är 
i första hand avsedd för att hjälpa lärare att komma igång med formativ bedömning. 
 
Det råder en viss avsaknad i litteraturen om hur lärare själva upplever det formativa 
arbetssättet och vilka erfarenheter de har av att försöka tillämpa det. Men då och då intar 
forskare tillfälligt enstaka lärarens perspektiv i litteraturen. Izci (2016) utgår i sin artikel ifrån 
lärarna när det gäller stöd och hinder för att tillämpa formativ bedömning. Olika faktorer 
som personliga, kontextuella, resursrelaterade samt yttre faktorer, kan i mer eller mindre 
utsträckning påverka hur lärare tillämpar formativ bedömning.  
 
Burner (2016) undersöker hur norska lärare och elever svarar på formativ bedömning när det 
specifikt handlar om skrivande i ämnet engelska. Resultaten visar att elever och lärare kan 
vara oense om hur formativ bedömning ska ske, t.ex. vad gäller feedback, textgranskning 
och självbedömning. 
 
Levinsson (2013) har i stor utsträckning försökt utgå från lärares synsätt och erfarenheter, 
och i sin studie berör han bl.a. att elever kan göra motstånd mot formativ bedömning och att 
lärare kan känna oförmåga då kraven på dem ökar. Det krävs mycket tid och arbete för att 
arbeta utifrån de olika strategierna, och övergången från en tidigare mer traditionell 
undervisning till det nya arbets- och bedömningssättet kan vara svår att hantera.  
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Levinsson (2013) urskiljer två huvudlinjer när det gäller införandet av evidensbaserade 
undervisningsmetoder. Den klassiska modellen handlar om ett top-down perspektiv där det 
ställs krav på att lärarna ska implementera vissa undervisningsmetoder, utan att ta hänsyn 
till de aktuella skolornas olika kulturer. I en evidensinformerad praktik däremot betraktas 
forskningen som en hjälp och läraren kan förhålla sig kritisk, och hänsyn tas till skolans 
kontext. 
 
Viktigt är att undersöka just modersmålslärarnas erfarenheter, då de har en speciell 
arbetssituation samt är en grupp lärare med olika slags utbildning i botten. Dessutom har 
deras röster inte så stort utrymme i forskningen och de bör därför lyftas fram.  
 
Forskning och annan vetenskaplig litteratur som berör specifikt gruppen modersmålslärare 
fokuserar ofta på deras arbetsvillkor och status. Elmeroth (2008) tar bl.a. upp ämnets 
placering utanför schemat och modersmålslärarnas i hög grad ensamarbete. Även Ladberg 
(2003) nämner olika förutsättningar för ämnet, exempelvis att det är ett frivilligt val från 
elevernas sida, och hur det är organiserat efter skoltid. Detta är även något som Lahdenperä 
(2008) berör, och menar att det är ett ämne som kan komma i skymundan genom uttryck för 
ett monokulturellt perspektiv. 

Teoretiska utgångspunkter 
Pedagogen och filosofen Dewey förespråkade systematiskt arbete och återkommande 
utvärderingar av skolan för att kunna utveckla den. Han står för den progressiva 
pedagogiken och menade att pedagogik och läroplaner ständigt bör omprövas (Lundahl, 
2014). Just utvärdering är en viktig del i det formativa arbetssättet. Det som eleverna 
presterar syns i betygen och blir även ett mått på skolans resultat. Utvärderingar görs även 
av beslutsfattare i syfte att se var extra resurser behövs eller för att ändra i kursplaner 
(Lundahl & Folke-Fichtelius, 2010). I formativ bedömning i undervisningssituationen, 
utvärderas både elever och lärare för att stödja elevers lärprocess. 
 
Flera betonar vilken roll språk och kontext har för lärandet. Det sociokulturella perspektiv 
som Säljö (2013) intar, utgår från att tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar lärandet. 
Både fysiska redskap och språket är verktyg som kan bidra till lärande och utveckling på 
individnivå och samhällelig nivå. Även Dysthe (1996) visar hur tänkande och lärande sker i 
sociala sammanhang där flera olika röster får komma till tals.  
 
Här kommer språk, dialog och interaktion in som viktiga förutsättningar för lärande, och 
både Vygotsky (2001) och Bachtin (1997) är viktiga grundpelare att anknyta till. Den 
formativa bedömningen är något som sker i samspel med andra som finns i omgivningen 
där undervisningen sker. Återkoppling, både i muntlig och skriftlig form, från lärare och 
kamrater spelar en viktig roll i formativ bedömning, men även elevens egen självvärdering. 
 
De fem nyckelstrategierna som framställs i tabellen nedan, anknyter till uppfattningen om 
att lärande sker i sociala samspel. 
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Tabell 1: De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning 
 
    

  
Vart eleven är på 
väg 
 

 
Var eleven befinner sig 
just nu 
 

 
Hur eleven ska 
komma dit 

 
Lärare 

 
Klargöra, dela och 
förstå lärandemål 
och 
framgångskriterier 
 

 
Skapa och leda effektiva 
diskussioner, uppgifter 
och aktiviteter som 
lockar fram belägg för 
lärande 
 

 
Ge feedback som 
för lärandet 
framåt 

 
Kamrat 

 
Aktivera eleverna som läranderesurser för 
varandra 
 

 
Elev 

 
Aktivera eleverna som ägare över sitt eget 
lärande 
 

 
    (Wiliam & Leahy, 2015, s. 25) 
 
 

Syfte och frågeställningar 
Det explicita syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare som specifikt 
undervisar i ämnet modersmål upplever formativ bedömning. 
 
Avsikten är att besvara följande forskningsfrågor:  
 

• Hur upplever modersmålslärare formativ bedömning som arbetssätt? 
 

• Hur upplever modersmålslärare sina förutsättningar för att använda formativ 
bedömning i sin undervisning? 
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Metod 

Ansats 
Med utgångspunkt från klart formulerade forskningsfrågor kan man lättare komma vidare i 
arbete med undersökningen, enligt Cohen et al. (2011). Ovanstående frågor utgick från att nå 
en förståelse utifrån modersmålslärarnas perspektiv, genom att lyssna till deras erfarenheter. 
På detta sätt relaterar forskningsfrågorna till syftet. För att besvara forskningsfrågorna hade 
undersökningen en kvalitativ ansats. Genom att frågorna ställdes i intervjuform fanns 
möjlighet att nå ett flertal modersmålslärare och få ta del av deras upplevelser. Eftersom det 
är modersmålslärarnas upplevelser som är centralt, var intervjuformen att föredra. 
Dessutom underlättade det för dessa lärare att få uttrycka sig muntligt, då en del av dem 
upplevde vissa svårigheter med att läsa och skriva på svenska. 

Urval 
En förutsättning för att delta i denna undersökning, var att informanterna hade en 
uppfattning om vad formativ bedömning innebar och hade prövat att på något sätt använda 
det i sin undervisning. Urvalet bestod därför av modersmålslärare ur ett arbetslag som 
deltagit i fortbildning om formativ bedömning. Kihlström (2007) betonar vikten av att 
respondenten ”har erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska behandla” (Kihlström, 
2007, s. 49) och understryker att om ”respondenten berättar om situationer han eller hon har 
varit med om är förmodligen svaren mer tillförlitliga” (Kihlström, 2007, s. 49). Den aktuella 
arbetsplatsen var en enhet, som bl.a. organiserade modersmålsundervisning för elever, i en 
kommun i Västsverige. Det totala antalet modersmålslärare i detta arbetslag var 35, och det 
fanns en arbetsrelation mellan mig och dessa lärare.  
 
Vad gäller bortfall så finns det alltid en risk för detta. En person har alltid rätten att avböja 
att delta i en undersökning, då var och en har friheten att själv bestämma, påpekar Cohen et 
al. (2011). Informanterna fick samtycka till att vara med och kunde när som helst avbryta 
intervjun utan negativa konsekvenser om de inte längre skulle vilja vara med. 
 
Eftersom deltagandet baserades på frivillighet gjordes förfrågningar till lärare i det aktuella 
arbetslaget. Frågan om medverkan i intervju ställdes till en grupp lärarkollegor som var 
tillgängliga i anslutning till ett pedagogiskt forum i arbetslaget. Undersökningen var från 
början tänkt att omfatta sex modersmålslärare av 35, som svarat att de kunde delta i 
intervjuundersökningen. Olika förhinder ledde dock till att två av dem inte kunde intervjuas, 
vilket innebar att enbart fyra av de planerade intervjuerna kunde genomföras. Detta 
påverkade att materialet inte blev i den omfattning som planerat. Å andra sidan görs inte en 
kvalitativ undersökning för att generalisera eller vara representativ för en grupp, utan i 
denna studie var förhoppningen att ta del av olika slags upplevelser och erfarenheter som 
kom till uttryck. Det är det unika och individuella hos just informanternas upplevelser som 
är centralt i en kvalitativ undersökning, visar Cohen et al. (2011). 
 
Risken finns att forskaren och valet av informanter kan påverka validiteten, enligt Cohen et 
al. (2011). Vid undersökningar finns dock alltid en viss risk för att deltagarna inte är helt 
ärliga. Här var det angeläget att poängtera att det var kollegornas personliga upplevelser av 
det formativa arbetssättet som var i fokus för undersökningen. 
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Som nämnts ovan fanns det en redan etablerad relation mellan mig och informanterna. 
Förutom risker kan det även finnas fördelar med detta. Förhoppningen är att ett förtroende 
redan fanns, så lärarna kände sig otvungna och fria att dela med sig av sina erfarenheter och 
upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att intervjuaren skapar en miljö 
där intervjupersonen känner sig fri, vilket kan vara en balansgång mellan att försöka nå 
kunskap och respektera informantens integritet. Intervjuande kan ses som ett hantverk som 
man lär sig genom övning. Det följer inte några bestämda regler, utan kompetensen finns 
hos intervjuaren.  
 
I samband med tidigare uppsatsskrivning har jag också använt mig av 
intervjuundersökningar, men jag kan ändå inte kalla mig en van intervjuare. Enligt Cohen et 
al. (2011) är det viktigt att visa respekt, vara neutral, ge lämplig feedback och framförallt 
lyssna, vilket är tänkvärda råd att ta beaktande. För att bli en verkligt professionell 
intervjuare krävs omfattande träning, påpekar Kvale och Brinkmann (2014). 
 
I samband med återgivande av vad som nämnts i intervjuerna, används fingerade namn för 
att säkerställa konfidentialitet. Modersmålslärarna, två kvinnor och två män, kommer att 
benämnas som Samir, Ann, Fatima och David. Samir och Ann är båda legitimerade lärare 
och har cirka tio års erfarenhet som lärare. Fatima är snart färdigutbildad lärare och har tre 
års erfarenhet som lärare. David är legitimerad lärare och har närmare tjugo års erfarenhet i 
läraryrket. De erfarenheter som de delat med sig av kommer endast att användas i denna 
undersökning. 

Datainsamling och analys 
Intervjuerna genomfördes under våren 2016, i ett rum på den aktuella enheten. 
Tidsomfånget på de fyra intervjuerna varierade mellan 35 minuter och knappt en timme.  
Enligt Kihlström (2007) bör det finnas tillräckligt med tid vid intervjutillfället för att inte 
orsaka stress eller avbrott, och intervjun bör heller inte överskrida en timme då risk finns för 
trötthet. Intervjuerna följde formen för halvstrukturerade intervjuer, d.v.s. frågor med öppna 
svar. De två forskningsfrågorna formulerades om till flera mer talspråkliga frågor. Syftet 
med det är att uppmuntra till spontana och rika redogörelser, förklarar Kvale och Brinkmann 
(2014).  
 
De modersmålslärare som skulle intervjuas hade i förväg fått information om ämnet för 
intervjun, och undersökningens syfte. Därmed uppfyller den kravet på informerat samtycke. 
Däremot kände lärarna inte till specifikt vilka frågor som skulle ställas. Vid intervjutillfällena 
ställdes mina i förväg formulerade frågor utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Det ställdes 
även lämpliga följdfrågor för att få mer uttömmande svar och nå en förståelse för de 
upplevelser som framkom i intervjuerna med modersmålslärarna. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) kan uppföljningsfrågor ske genom att ifrågasätta det som sagts, genom en 
nick eller paus, eller genom att upprepa betydelsefulla ord. Detta kan uppmuntra 
intervjupersonen att berätta mer och fördjupa sina beskrivningar. Uppföljningsfrågor kan 
även vara ”’Hur menar du?” ’Kan du förklara?’ ’Berätta mer’”, exemplifierar Kihlström 
(2007, s. 52). På dessa sätt försökte jag motivera till mer utförliga redogörelser från 
informanterna. 
 
Därmed kom intervjusituationen att ha formen av ett naturligt samtal. Det innebär större 
möjligheter för flexibilitet till individen och omständigheterna än i en standardiserad 
intervju. Denna fördel lyfter Cohen et. al (2011) fram. Eftersom mina informanter före 
intervjun hade fått veta att samtalet kommer att handla om hur de upplever användandet av 
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formativ bedömning i sin undervisning, hade de också viss möjlighet att tänka igenom sina 
erfarenheter.  
 
Som forskare är jag redan inläst i ämnet formativ bedömning. Detta underlättade i 
intervjusituationen, och gjorde det möjligt att ställa lämpliga följdfrågor vid behov för att få 
utförliga svar. Kvale och Brinkmann (2014) visar på vikten av att man som intervjuare har 
god kännedom om det område som man ställer frågor om. Samtidigt bör man komma ihåg 
att frågorna som ställdes kan ha varit färgade av min kunskap och uppfattning om ämnet 
formativ bedömning. Cohen et al. (2011) poängterar att forskaren själv är en del av den värld 
som undersöks.  
 
Intervjuerna spelades in genom diktafon och transkriberades sedan. Här krävdes stor 
noggrannhet för att stärka validiteten, och det gjordes vissa bedömningar i samband med 
nedskrivandet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det sker en transformering i övergång 
från talspråk till skriftspråk, vilket man bör vara medveten om, och det kan t.o.m. likställas 
med en översättning från muntlig diskurs till skriftlig diskurs. Det kan t.ex. gälla om vissa 
ord ska skrivas enligt skriftspråk eller talspråk, och om det finns enstaka ord som inte går att 
uppfatta vid lyssningar. Det kan även finnas bakgrundsljud som påverkar kvaliteten. Redan 
i samband med inspelningen sker en abstraktion av det levande intervjusamtal, nämner 
Kvale och Brinkmann (2014), eftersom ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorade. 
Därefter, i utskriften, försvinner även röst och intonation.  
 
I transkriberingsarbetet av de fyra intervjuerna strävades det efter att skriva ner talspråket så 
exakt som möjligt, vad gäller ordföljd och olika former av orden som sades. Däremot fick alla 
ord en stavning som stämde överens med skriftspråket. I några enstaka fall förekom ord som 
inte gick att uppfatta, vilket markerades i transkriberingen. 
 
I bearbetningen av intervjumaterialet har det första steget varit att skapa en överblick av den 
information som har samlats in. Malmqvist (2007) betonar att det både handlar om att 
reducera och sortera data. Utskrifter av de fyra transkriberingarna gjordes och flera 
genomläsningar av dessa, för att få fördjupad insikt i det som framkom i intervjuerna och 
betrakta informationen utifrån en större kontext. Olika avsnitt i intervjuerna markerades 
med överstrykningspennor i olika färger. Det underlättade arbetet med att utläsa vad som 
var relevant för frågeställningarna samt skapa struktur. Den information som framkom i 
intervjuerna grupperades, och likheter, skillnader och variationer i svaren iakttogs. 
Information som inte direkt kunde relateras till syftet lades åt sidan, men enstaka delar av 
det kunde senare användas.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver kodning som en förberedelse för analysen. Den 
analysmetod som tillämpades på intervjumaterialet var meningskoncentrering. Giorgi (1975) 
har utvecklat en särskild form av denna metod, med fenomenologisk grund. Kvale och 
Brinkman (2014) nämner dock att det finns olika former av denna analysmetod och att den 
kan användas inom varierade typer av kvalitativa studier. Metoden innebär att 
intervjupersonernas utsagor kontraheras till kortare formuleringar där innebörden framgår, 
förklarar Kvale och Brinkmann (2014). Vid ett omfattande material kan meningsenheter även 
redovisas på ett kvantitativt översiktligt sätt.  
 
I analysförfarandet med materialet från de fyra intervjuerna, fokuserades meningsenheter 
som yttrades och dessa inordnas i teman, utifrån syftet. Detta angreppssätt gjorde 
intervjuanalyserna mer hanterliga, och förarbetet med noggrann genomläsning och sortering 
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underlättade mycket av analysarbetet. Samtidigt som ett kategoriseringsarbete var viktigt för 
att skapa överblick och få en helhetsbild, var det betydelsefullt att modersmålslärarnas 
berättelser fick komma till uttryck på ett nyanserat sätt i resultatet. 
 
Vars och ens egen berättelse är unik och viktig i sitt sammanhang, samtidigt som jämförelser 
av svaren också är värdefulla. I resultatdelen förekommer både referat, d.v.s. 
sammandragningar av informanternas uttalanden, och citat. I citaten har 
modersmålslärarnas naturliga talspråk återgivits på det sätt som det skrivits ner i samband 
med transkriberingen av intervjuerna, d.v.s. så exakt som det går att uppfatta vid 
lyssningarna. Genom att illustrera den beskrivande texten med citat från intervjuerna, får 
resultatet en större trovärdighet, påpekar Kihlström (2007).  
 
I diskussionsdelen diskuteras modersmålslärarnas erfarenheter och upplevelser. 
Utgångspunkt för diskussionen är de två forskningsfrågorna. Genom att utgå från syftet kan 
forskaren fånga upp ”både det som talar för och det som talar emot något som ska belysas”, 
skriver Malmqvist (2007, s. 125). Då blir materialet inte manipulerat utan resultatet beskrivs 
på ett godtagbart sätt.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) betonar skillnaden mellan tendentiös subjektivitet och 
perspektivisk subjektivitet, där det första handlar om att forskaren bara uppmärksammar 
sådant som stöder sin egen uppfattning och gör selektiva tolkningar, medan perspektivisk 
subjektivitet handlar om att forskaren betraktar ifrån olika perspektiv och ställer olika frågor 
för att göra olika tolkningar av meningen. I den sistnämnda blir subjektiviteten en styrka 
istället för en svaghet, och ambitionen är att på detta sätt kunna inta olika perspektiv på det 
som framkom i modersmålslärarnas svar.  
 
I analysen sätts undersökningen om modersmålslärarnas erfarenheter av formativ 
bedömning i relation till tidigare forskningsresultat och kunskap, och likheter samt 
avvikelser diskuteras. 
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Resultat 

Hur modersmålslärarna upplever formativ bedömning som 
arbetssätt i allmänhet 
I intervjuerna får modersmålslärarna inledningsvis beskriva hur de upplever det formativa 
arbetssättet i allmänhet. Denna fråga syftar till att fånga upp lärarnas upplevelser och få en 
första bild av deras erfarenheter av formativ bedömning. 
 
En av lärarna, Samir, anser att formativ bedömning har stor betydelse i lärandeprocessen. 
”Eleverna vet alltså hur de ligger till och vad de ska utveckla vidare och vilket mål de ska 
sträva efter senare”, säger han. Han nämner även att detta arbetssätt synliggör lärandet och 
för det framåt. Vidare betonar Samir att han som lärare ställer nya typer av frågor till 
eleverna, och han förklarar att ”genom att man ställer fråga till dem, så koncentrerar man för 
deras, inte för deras svar direkt, som man gjorde tidigare, utan alltså att man koncentrerar 
sig mest på hur de tänker, alltså deras sätt att tänka och lära sig så småningom”. Han 
förklarar att eleverna får tillfällen att ”lösa problem”, istället för att som tidigare få frågor 
som de direkt ska ge rätt eller fel svar på. Att sätta igång deras tänkande påverkar deras 
lärande positivt och hjälper dem att tillägna sig olika verktyg som underlättar lärande, 
menar han, och att det så småningom visar sig i elevernas resultat.  
 
Läraren Ann upplever att formativ bedömning är ett bra sätt att få en uppfattning av elevens 
utveckling i helhet. Hon beskriver delarna som ”olika pusselbitar” vilka läraren bedömer, 
och som tillsammans ger en mer samlad bild av elevens kunskaper och färdigheter i ämnet. 
Dessutom framhåller hon att ett formativt arbetssätt utgör ”ett stöd för undervisningen” när 
läraren planerar lektioner, eftersom man vet var eleven befinner sig just nu och vad eleven 
behöver arbeta med för att nå olika mål.  
 
Ann menar att ”man ska ge eleven på vägen så mycket man kan och liksom man stöttar […] 
och sen uppmuntra också”. Då ser eleverna tydligare vad som krävs för att nå målen, 
upplever hon, och även lärarens engagemang och feedback påverkar eleverna och kan ge 
dem ökad motivation. ”Man ska inte bara stå där och prata tills lektionen är slut utan veta 
vad eleven verkligen behöver” säger hon. 
 
Fatima upplever att formativ bedömning som arbetssätt kan hjälpa både lärare och elever. 
”Först det underlättar mitt arbete som lärare, eftersom om jag jobbar med formativ 
bedömning, det ger mig struktur, både till mig och eleverna också. Jag vet vad jag gör, vilken 
mål har jag och det underlättar för eleverna att veta vilken mål de ska jobba med”, berättar 
hon. Samtidigt, menar hon, att det är mycket arbete i början att gå över till ett formativt 
bedömningssätt, särskilt när det gäller förberedelse och dokumentationsrutiner. Men att 
arbeta formativt gör det lättare för lärare att sätta betyg när det är dags för det, framhåller 
hon. Fatima tar upp att formativ bedömning innebär att återkommande dokumentera elevers 
kunskaper, exempelvis genom matriser och portfolio, och hon säger att ”det bli mer tydligt 
för mig och för dem när jag ska förklara vilket betyg fick de”.  
 
Läraren David anser att formativ bedömning kan användas som arbetssätt när eleverna har 
muntliga kunskaper och kan läsa och skriva på modersmålet. Han säger att ”det är bra för de 
barnen som kan prata bra språk eller kan läsa och skriva bra, då det passar jättebra på det 
här, men för de som inte kunna prata bra eller knappt att kunna skriva, då det är lätt att man 
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säga det bara tar så mycket tid för de modersmålslärare, tar kraft på dem, samtidigt de hinna 
inte jobba med andra”. David upplever det som ”lite dilemma”, om han antingen ska 
”prioritera och sänka nivån” eller ”hjälpa de som vill lära sig”.  
 
Han tycker att det kan ta mycket tid att arbeta med samma moment och innan det märks att 
en elevs utveckling går framåt, särskilt när det gäller elever med brister i tal- och skriftspråk 
och som skulle behöva större hjälp av föräldrar. ”Vecka efter vecka, du kan jobba hela tiden 
samma saker, men det du inte kan bedöma bra, det är meningen man ska komma fram”, 
säger han. Därför anser David att det kan vara svårt att arbeta med formativ bedömning i 
klassrummet. Men samtidigt tycker han att formativ bedömning är bra om man kan tillämpa 
det i vissa elevgrupper, och att det är lättare att på slutet ge ett summativt betyg. 

Hur modersmålslärarna upplever att bedömning för lärande-
tekniker fungerar i klassrummet 
De fyra modersmålslärarna har prövat på att använda bedömning för lärande-tekniker i 
varierande utsträckning. Samir berättar att han är noga med att tydliggöra målen för 
undervisningen i början av lektionen, och talar om för eleverna vad de ska lära sig under den 
här lektionen. Han brukar ibland också relatera till kunskapskraven och de olika nivåerna. 
Han försöker utgå från de olika nyckelstrategierna, och tänker på ”att skapa aktiviteter … i 
klassrummet för att eleverna ska diskutera och analysera, reflektera och ge feedback”. 
 
Under lektionerna arbetar han mycket med kamratbedömning och berättar att ”då ser man 
att eleverna hjälper varandra, de stöd för varandra, och de lär av varandra”. På detta sätt ser 
han att eleverna blir resurser för varandra, och det tycker Samir är en viktig bit i bedömning 
för lärande. Han arbetar också utifrån tanken att alla elever ska bli delaktiga i lektionen, och 
säger att ”man når de här eleverna som inte är koncentrerade och inte med i lektionerna”. 
Dessa elever försöker han nå genom att ställa frågor som inbjuda dem att delta i samtal i 
klassrummet, t.ex. samtal om en text, berättar han. 
 
En annan metod som Samir använder är trafikljusmetoden. Han delar ut kort i tre färger: 
gröna, gula och röda. Om elever inte riktigt förstår tar de fram det röda kortet, och om de 
tycker att de hänger med tar de fram det gröna kortet. Han tycker att denna metod är 
”lättare och bättre att använda än att räcka upp handen […] man får signaler”. I slutet av en 
lektion låter han eleverna skriva s.k. exit-tickets någon minut på små lappar. Det de ska 
skriva kan t.ex. handla om vad de har lärt sig eller vad de tyckte om lektionen. På så sätt får 
Samir indikationer på vad han som lärare kan förbättra. ”Så som lärare så löser man det 
direkt eller efteråt och kollar om det flera stycken som har skrivit att det var bra så det 
betyder att man fortsätter och förbättra lite […] samspelet mellan lärare och elever är 
jätteviktigt”, poängterar han. 
 
Dokumentation är något som Ann använder sig mycket utav. Särskilt när eleverna befinner 
sig på olika nivåer upplever hon att det kan bli rörigt, men med hjälp av dokumentation kan 
hon tydligare se vad olika elever kan nu och vilka bitar de saknar. Hon upplever att hon på 
detta sätt lättare kan se elevers utveckling och vilka förbättringar de gör. 
 
Liksom Samir vill Ann ha signaler från eleverna om hur de hänger med på lektionen. Hon 
har testat att låta dem använda sig av tummen, dvs. visa tummen upp om de förstår, 
tummen ner om de inte förstår, eller tummen åt sidan om de behöver lite mer förklaring. 
Dock tycker hon att en annan signal fungerar bättre. ”Jag använder sådana glad gubbe […]  
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elever vågar inte liksom visa tumme, ibland de gör så här så man förstår inte vad de menar 
liksom, upp och ner eller mellan och så”. Hon berättar vidare att hon går runt bland eleverna 
under lektionen och ser om de har ritat en glad eller ledsen gubbe beroende på hur de 
hänger med i lektionen. 
 
Ann berättar också om ett särskilt tillfälle. ”Det var en dag en elev som inte riktigt förstår 
informationen och satt där bara, och sen när man kom till henne så såg jag att hon har ritat 
en väldigt sur gubbe, och då frågade jag: Var du ledsen idag? Hon svarade inte, och sen har 
jag en så sur gubbe. Och sen man satt där och funderade, och sen efter en stund så såg jag att 
hon gjorde ingenting, då förstod, och då gissade jag fram att hon inte förstår […] så man får 
repetera en gång till, då blev hon glad igen”. Ibland använder Ann även skalan 1 till 10 för 
att avläsa hur mycket eleverna tycker att de förstått på lektionen. Hon poängterar samtidigt 
att vissa elever är tysta och inte talar om att de inte förstår, men genom att låta dem rita en 
glad eller ledsen gubbe, eller ange en siffra, tycker hon att hon som lärare blir mer 
uppmärksam. Hon anser att ”det är jättebra för oss som en bekräftelse på hur det har varit” 
och betonar att det ”gäller att man har observation och kontrollerar”.  
 
Fatima har praktiserat att lägga in elevernas namn i en app på mobilen för att slumpa fram 
namn när hon ställer frågor. Hon upplever att ”det blir spontant så alla ska bli delaktiga i 
lektionen, utan att liksom jag vill inte att de ska räcka upp handen”. Hon låter även eleverna 
få synliggöra sina kunskaper och sitt lärande genom att bedöma sig själva, och hon anser att 
det är en hjälp för både henne och eleverna att se hur de ligger till i förhållande till målen. 
Eleverna får då fylla i ett självbedömningsformulär för att avgöra vad de kan. Liksom Samir 
använder sig Fatima då och då av exit-lappar i slutet på lektionen, och hon betonar återigen 
vikten att alla elever blir delaktiga.  
 
”Ibland det blir lite kaos i början. I början de fattade inte vad jag menar och så, det ja 
förklaring, men nu det tycker jag det går bra, de har fattat vad, det blir en vana, ja rutiner för 
de”, berättar Fatima. Hon uttrycker även att ”formativ bedömning det hjälper för oss också 
att eleven ska respektera modersmål mer och höja kvalitet för modersmålet, men det tar tid”. 
 
David tycker att bedömning för lärande-tekniker kan vara bra, men att de är svåra att 
praktisera i ämnet modersmål. Han menar att det kan vara stor nivåskillnad i samma grupp, 
en elev med kunskaper som motsvarar årskurs ett och annan elev med kunskaper som 
motsvarar högstadienivå. Detta kan göra det svårt att anpassa undervisningen till varje elevs 
nivå, upplever han, och dessutom tycker han att olika elever kan ha nytta av olika tekniker. 
 
Han tar upp tekniken med att slumpvis fördela ordet till elever genom att dra en pinne med 
elevers namn på, och berättar en situation som kan uppstå: ”Anna, nu ska du svara, men kan 
inte en gång, kanske det bara tillfällig. Nästa gång, Anna, okej, kanske börjar alla och titta på, 
där ser du, det går ju bra när, då börjar de skratta också. Och sen tredje gången, då betyder 
du har försöka putta väck den eleven. De elever kommer inte ha lust även de kan”. David 
nämner att ”vissa elever vill hjälpa dem, vill svara för dem” vilket kan göra att de tappar 
självförtroende och kan ”skämmas många gånger”. Han säger att ”positivt är för att alla ska 
vara med”, men negativt för de som upprepade gånger inte har något att säga om de får en 
fråga. Han upplever som helhet att det är svårt att införa bedömning för lärande-tekniker i 
sin undervisning i ämnet modersmål, särskilt eftersom det kan vara stora 
kunskapsskillnader i grupperna. ”Vi har så blandat […] det är jättesvårt för oss att jobba” 
berättar han. 
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Hinder som modersmålslärarna upplever för att använda formativ 
bedömning i sin undervisning 
Lärare kan uppleva mindre eller större hinder för att tillämpa formativ bedömning, och 
Samir framhäver att ”för att ändra sin undervisningsmetod kräver tid och kräver 
förberedelse” […] ”för att jobba genomtänkt”. Läraren behöver t.ex. förberedelse för att 
formulera ”frågor som lyfter fram alltså diskussioner i klassrummet och som involverar allt 
möjligt” och som gör eleverna aktiva, säger han. Det kan vara frågor som alla elever kan ha 
en tanke om och som hjälper dem att utveckla metakognitiva färdigheter, som exempelvis att 
se saker och ting från olika perspektiv och utifrån olika möjligheter, framhåller han. 
 
Dessutom ställer formativ bedömning krav på eleverna, och ett hinder kan vara att en del 
elever gör visst motstånd. Han förklarar att ”de ska acceptera det nya sättet att jobba för att 
de har jobbat med ett mönster tidigare, så vissa elever kanske gör motstånd, att de är trygga 
med sina gamla mönster, så motstår”. Ett annat hinder, säger han, är att ”de svaga elever 
som jag har som är vana vid att få direkt svar så det från läraren, inte engagerar sig mycket, 
men genom det här med att de blir ifrågasatta och ibland kanske påverkar deras 
självkänsla”. Vidare tycker han att ”i stort sett alltså det tror jag att det är bättre metoder, det 
funkar”. 
 
Det som Ann upplever som hinder är framför allt tiden. Läraren träffar eleven en timme i 
veckan, och ”ibland det finns sådana vissa studiedagar, stängningsdagar, eller utflykt, eller 
sådana tandläkare eller de barnen är sjuka och så, så de förlorar många timmar och så, så det 
man hinner inte med det”, säger hon. Hon anser vidare att ”det är väldigt begränsad tid som 
vi har, så det formativ bedömning är jättebra, men det tar tid […] att ge elever feedback eller 
återkoppling och sådana samtal och utvärdering”. Eleverna måste få möjlighet att ställa 
frågor över sådant de undrar över, och när de arbetar med något kan det uppstå situationer 
då man som lärare måste ta sig tid för att hjälpa eleven att komma vidare, säger Ann. Hon 
ställer bristen på tid i relation till kursplanens krav: ”De har ställt höga krav på eleven med 
tanke på att vi har så lite tid för elever, så vi hinner inte liksom jobba så mycket […] man 
håller fast vid kursplanen men man känner sig väldigt stressad faktiskt”. Dessutom kräver 
formativ bedömning mycket tid för lärares planering, betonar hon. 
 
Ett annat hinder som Ann lyfter fram är ojämna nivåer hos eleverna i samma 
undervisningsgrupp. Hon nämner att ”elever som går och läser andra ämnen, om de har 
svårt med andra ämnen så får de hjälp liksom av en specialpedagog eller de kan gå till 
läxhjälpen, och det har vi inte sådana möjligheter, liksom vi kan inte erbjuda elever sådana 
hjälp, så det tyvärr, det är jättesvårt”. ”Formativ bedömning det är jättebra, men det tar tid, 
som att ge elever feedback eller återkoppling, och sådana samtal och utvärdering”, anser 
Ann. 
 
När Fatima får frågan om vilka hinder hon ser, påpekar hon att lärare som undervisar i 
modersmål ofta har mindre grupper. Hon anser att ”det finns fördelar att vi har mindre 
grupper då vi kan använda formativ bedömning mer ännu bättre”. Hinder som hon 
upplever är om elevernas nivåer är mycket olika i gruppen, och därför föredrar hon att dela 
in eleverna efter vissa nivåer om det är möjligt. En ”homogen grupp underlättar formativ 
bedömning”, menar hon. 
 
Hon poängterar att det då är viktigt att eleven verkligen kommer på den tid som den ska, 
dvs. inte tidigare när hon fortfarande undervisar en annan grupp. Eleverna ska inte komma 



 
 

18 

och gå som de vill, utan komma på den tid de har blivit tilldelade att ha 
modersmålslektionen på efter skoltid. Att arbeta med formativ bedömning i undervisningen 
förutsätter struktur, menar Fatima, och momenten ”ska inte avbrytas med att byta lokal […] 
eller någon … kommer och knackar på dörren”.  
 
Modersmålsämnets status upplever David är ett hinder för att arbeta med formativ 
bedömning. ”Modersmålsstatus, det är jättestora hinder […] hur mycket vi har inte tid […] 
vår status så låg”, säger han. Att lokalen inte alltid är helt anpassad för undervisning, vad 
gäller möblering eller tillgång till tavla, är en annan faktor han tar upp. Eleverna undrar 
varför de ska sitta i just detta rum, och han menar att det då är svårt att motivera eleverna att 
ta ansvar för sitt lärande.  
 
Ämnet modersmål är inte heller obligatoriskt utan frivilligt, vilket innebär att lektionen är 
efter skoltid och ”konkurrerar med många andra fritidsaktiviteter”, understryker David. 
Han nämner att eleverna även är trötta och vissa fall får de gå till en annan skola för att ha 
lektionen. Att ställa större krav på att eleverna ska bli mer delaktiga och ta ansvar för sitt 
lärande kan leda till att de antingen slutar studera sitt modersmål, berättar David, eller att de 
hellre väljer att studera sitt modersmål inom ramen för ämnet moderna språk om 
möjligheten finns att välja det, vilket innebär en lägre svårighetsgrad än i modersmålsämnet. 

Modersmålslärarnas förslag på förändringar som kan underlätta 
arbetet med formativ bedömning 
En viktig aspekt är om modersmålslärarna kan ge förslag på förändringar som kan 
underlätta för dem att arbeta mer med formativ bedömning.  Samir tänker i första hand på 
att ökat kollegialt samarbete i form av samtal och reflektioner kan främja införandet av 
formativ bedömning. Han föreslår också att hela arbetslaget med modersmålslärare som 
undervisar i många olika språk, kan ”prata gemensamt och besluta t.ex. vi ska jobba med 
den strategin för bedömning av lärande under en period och testa det i verkligheten i vår 
verksamhet.” Han rekommenderar sen att man kan ”återkoppla och se vad har vi nått, alltså 
har det gjorts någon förbättring […] sen väljer man en annan strategi och jobbar med den”. 
Samir förklarar vidare att man på detta sätt kan testa en i taget av de fem nyckelstrategierna,  
 
Samir förespråkar mer samarbete mellan modersmålslärarna, att man reflekterar och lär av 
varandra, och försöker utvärdera. ”Angående vår del som modersmålsundervisning, så 
måste vi försöka också anpassa formativ bedömning utifrån kunskapskrav och kursplaner”, 
säger han, ”och utveckla vidare vår verksamhet utifrån vad forskningen säger och 
beprövade erfarenheter”. 
 
Ann ser elevens undervisningstid i ämnet som avgörande för att arbeta mer formativt. ”Jag 
skulle önska jag får mer tid, mer tid med elever, minst två gånger i veckan, det skulle vara 
jättebra”, uttrycker hon. Ökad tid skulle innebära fler möjligheter för detta arbetssätt, anser 
hon. Hon ser också ökat samarbete mellan lärare och ibland gemensam planering, som 
tillfälle att lära sig av varandra att bättre anpassa sitt undervisningssätt till eleverna och 
hjälpa dem framåt. Ann är även öppen för ytterligare samarbete med lärare i andra ämnen 
där man har gemensamma elever, t ex temaarbete som man fortlöpande bedömer under 
tiden som eleverna jobbar med det. Hon föreslår att elever någon gång ”kan jobba med tema 
liksom rättigheter och så på svenska, så man kan köra också samma, också att formativ 
bedömning och det gäller att man har samma krav på elever […] så det höjer status också”. 
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Att elevgrupperna skulle kunna vara mer homogena beträffande kunskapsnivå, tar Fatima 
upp som en viktig förändring.  Hon förklarar att ”den förändring som vi behöver som 
modersmål, att grupperna blir mer homogena för att underlätta formativ bedömning och få 
bättre resultat”. Som exempel ger hon att elever i en grupp som går i årskurs 6, där vissa kan 
läsa och skriva på sitt modersmål medan andra inte kan det, och det upplever hon som ett 
stort hinder för att hjälpa alla eleverna i gruppen att utvecklas. Fatima föreslår att 
modersmålsläraren får tid att noggrant kartlägga elevers kunskaper i sitt modersmål, och att 
det finns större möjligheter att dela in eleverna i olika grupper. Det skulle göra det lättare att 
arbeta formativt i klassrummet och gynna fler elever, anser hon.  
 
Fatima vill även se förändringar vad gäller minskad arbetsbelastning och mer tid för 
planering för att få bättre förutsättningar att arbeta med formativ bedömning. Hon efterlyser 
mer tid för kollegialt arbete bland modersmålslärarna. ”Vi som lär modersmål att vi måste 
hjälpas åt […] och göra kollegiala arbete”, säger Fatima. Hon ser gärna att lärarna får tid att 
utöka det gemensamma undervisningsmaterialet som finns i en digital materialbank.  Hon 
förklarar att det skulle ”underlätta för oss som lärare, inte bara att jag ska jobba själv med 
detta, det blir sådana samarbete”. 
 
David vill se att man tydligare anpassar undervisningen till en elevs verkliga kunskaper 
istället för utifrån ålder och årskurs. Som det är nu lärare är styrda av de kursplaner som 
finns för olika stadier, men det finns stora skillnader mellan elevers kunskaper trots att de är 
i ungefär samma ålder, anser han. En elev som är femton år kanske inte har tillräckliga 
kunskaper för att delta i undervisningen för sin årskurs, nämner han som exempel. Han 
betonar att om lärare får andra möjligheter att anpassa undervisningen till enskilda elever, 
skulle det vara lättare att använda formativ bedömning, och det skulle hjälpa fler elever att 
utvecklas och nå godkända betyg. 

Summering av resultatet 
Hur upplever modersmålslärare formativ bedömning som arbetssätt? Med utgångspunkt i 
denna forskningsfråga, får man i informanternas intervjusvar veta att de upplever att målen 
blir tydligare för både lärare och elever vid tillämpning av formativ bedömning. De 
framhålls även att eleverna får en klarare bild av vad de kan göra för att uppnå olika mål, 
och att det samtidigt ger eleverna en uppfattning om hur de för närvarande ligger till i 
relation till målen. Lärarna har bl.a. praktiserat självbedömning hos eleverna och 
kamratbedömning och upplever att det är en hjälp och ett stöd för eleverna som synliggör 
lärande. När eleverna väl förstår varför de själva är med i bedömningsprocessen blir det ett 
naturligt inslag som fungerar. 
 
Det framkommer i intervjuerna att formativ bedömning kan ge en tydligare bild av elevers 
kunskaps- och färdighetsutveckling, både i enskilda delar och som helhet. Lärare tycker även 
att det blir även lättare att upptäcka vilka framsteg som eleverna gör. Det framhålls även att 
det bidrar till engagemang hos läraren samt viljan att uppmuntra, och det i sin tur kan 
påverka elevers motivation. Samtidigt erfar lärare att formativ bedömning är tidskrävande 
då det krävs mycket förberedelse och efterarbete i form av dokumentation. Lärarna upplever 
dock att formativ bedömning underlättar en summativ bedömning i samband med att betyg 
ska sättas, och det blir även lättare att motivera betyget för eleven.  
 
Formativ bedömning upplevs av lärarna som ett stöd i lektionsplaneringar och de tycker att 
det bidrar till struktur i undervisningen. En annan tanke som kom fram i intervjuerna var att 
kvaliteten förbättras i undervisningen vid formativ bedömning, och att det ger eleverna mer 
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respekt för detta skolämne. Lärarna har bl.a. prövat på att involvera eleverna på ett mer 
aktivt sätt i lektionerna och upplever att det fungerar bra. Det görs genom samtal och 
diskussioner som alla kan delta i, och genom att slumpa fram vem som ska få ordet. 
Upplevelsen är dock inte odelat positiv, då en av lärarna har erfarenhet av att en del elever 
tycker att de brister i att uttrycka sig och därför inte vill bidra med någon tanke. Det kommer 
även fram att lärare kan känna att de främst måste anpassa undervisningen till elever med 
svagare kunskaper, när de tillämpar formativ bedömning. 
 
Intervjusvaren visar att lärarna upplever att ett formativt arbetssätt bidrar till att samspelet 
mellan lärare och elev fungerar bättre då läraren får mer eller mindre direkt återkoppling 
från eleverna på hur mycket de förstår. Som exempel ger de trafikljus-metoden, glad eller 
ledsen gubbe och liknande, vilket ger direkta signaler till läraren, medan exit-tickets kan 
hjälpa läraren i planeringen av nästa lektion.  
 
Lärarna upplever därmed till stor del att formativ bedömning som arbetssätt bidrar till att 
lärande synliggörs, att det fungerar som ett stöd, och att det gör eleverna mer delaktiga. 
 
Hur upplever modersmålslärare sina förutsättningar för att använda formativ bedömning i 
sin undervisning? Utifrån denna andra forskningsfråga visar informanternas svar att tiden är 
en bristvara. Mer tid efterfrågas, vad gäller alltifrån planering och förberedelse, feedback och 
kollegialt arbete. Minskad arbetsbelastning samt mer tid för ovanstående, skulle innebära 
förbättrade förutsättningar för att tillämpa formativ bedömning i praktiken, upplever 
lärarna.  
 
Beträffande utökat kollegialt samarbete lyfts det fram förslag på att gemensamt och 
strategiskt arbeta utifrån varje nyckelstrategi. Utbyte av erfarenheter och diskussioner, 
upplevs kunna skapa ännu bättre förutsättningar för formativ bedömning. Även tid för att 
bygga ut den gemensamma digitala materialbanken efterfrågas. Av svaren kan man därmed 
utläsa att mer tid, samt stöd från kollegor, är viktiga förutsättningar för att kunna arbeta 
formativt med eleverna. 
 
Lektionstiden tillsammans med eleverna lyfts också fram som en förutsättning som påverkar 
hur läraren kan använda formativ bedömning. Den lektionstid som modersmålsämnet i 
allmänhet har, cirka en timme i veckan, upplevs som begränsad i förhållande till de krav 
som ställs i kursplanerna, vilket kan göra att eleverna inte får tid till att ställa frågor eller inte 
får hjälp i den utsträckning de behöver. Ett förslag som nämns är att två lektioner i veckan 
skulle ge större möjligheter till att arbeta med formativ bedömning. 
 
Hur sammansättningen ser ut i elevgrupperna, påverkar också hur modersmålslärarna 
upplever att de kan använda formativ bedömning i undervisningen. Stora nivåskillnader i en 
elevgrupp ses som ett hinder för att praktisera detta arbetssätt. Det blir en utmaning att 
anpassa undervisningen så att alla kan göra framsteg, och samtidigt följa den aktuella 
kursplanen. Ett förslag som framkommer är att få tid och möjlighet att kartlägga och 
gruppera elever efter deras olika nivåer. En fördel som framhålls när det gäller just 
modersmålsämnet, är att eleverna som studerar det i allmänhet är fördelade i mindre 
grupper, vilket upplevs underlätta för läraren att uppmärksamma eleverna bättre. 
 
En annan förutsättning som modersmålslärare upplever påverkar införandet av formativ 
bedömning, är att det i början kan vara svårt för elever att anpassa sig till ett nytt arbetssätt 
då de inte är vana vid det. Eleverna är vana vid att undervisningen sker på ett visst sätt. 
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Lärarna erfar att det kan bli rörigt till en början, med ifrågasättanden och motstånd från 
elever att arbeta i enlighet med formativ bedömning. 
 
Undervisningslokal och tiden för lektionen upplevs också spela roll när det gäller att 
använda formativ bedömning. Att modersmålsundervisningen kan vara förlagd till ett rum 
som inte är helt lämpat för undervisning, och att ämnet i regel ligger efter ordinarie skoltid 
då eleverna är trötta, skulle kunna leda till att elever väljer bort ämnet när det ställs högre 
krav på delaktighet från deras sida, visar intervjuerna. Ämnets frivillighet samt status, 
upplevs därmed kunna inverka på tillämpandet av formativt bedömning. Ett förslag till 
förändring som framkommer är att arbeta ämnesövergripande tillsammans med lärare i 
andra ämnen. 
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Diskussion 

Modersmålslärarnas upplevelser av formativ bedömning som 
arbetssätt 
I intervjusvaren betonades att formativ bedömning skapade större medvetenhet hos 
modersmålslärare och elever, vad gäller de mål som eleverna bör sträva mot. Att få en 
helhetsbild och veta hur eleverna ligger till samt vad de kan förbättra, var tankar som 
återkom i flera intervjuer. De upplevde att det gav en tydligare bild av elevens utveckling 
när det gäller kunskaper och färdigheter i ämnet, vilket kunde underlätta summativ 
bedömning i form av betyg. Pettersson (2013) påpekar skillnaden mellan en bedömning som 
stimulerar lärande och en bedömning som eleven kan betrakta som en dom. Om elevens 
kunnande analyseras så att det leder till utveckling och tilltro till sin förmåga, upplever 
eleven det som att ”jag kan, vill, vågar” istället för ”jag kan inte, vill inte, vågar inte” 
(Pettersson, 2013, s. 39).  
 
Klarhet beträffande målen är något som ofta brukar lyftas fram som fördelar med formativ 
bedömning. Wiliam (2013) menar att det är relativt nytt att förmedla lärandemål till elever, 
trots att det borde vara naturligt att i en lärandesituation känna till vad ska lära sig. Han 
skriver att det ”kan verka självklart att det är lättare att komma någonstans om man vet vart 
man är på väg” (Wiliam, 2013, s. 85). 
 
Wallberg (2013) betonar just vikten av att fundera över bedömningsprocessen fram till 
tidpunkten för betygssättning, och rekommenderar att lärare har en tidsplan då de 
återkommer till bedömningsprocessen och gör regelbundna avstämningar. En sådan plan 
kan hjälpa läraren att få med olika delar samt få en överskådlig bild av elevers framsteg. 
Olika bedömningar har olika syften, visar bl.a. Jönsson (2013). Vid exempelvis summativ 
bedömning är avsikten att kontrollera elevernas kunskaper genom avstämning vid ett 
specifikt tillfälle, och kategorisera t ex i betyg. I Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan 
(2011b) talas det om betyg som ”komprimerade lägesrapporter” (Skolverket, 2011, s. 18) som 
även kan användas i formativt syfte. 
 
Det framkom i intervjuerna att modersmålslärarna låtit elever pröva på självbedömning och 
kamratbedömning för att synliggöra lärande, vilket eleverna så småningom förstod 
meningen med. Levinsson (2013) kallar det för en ”omförhandling av det traditionella 
’kontraktet’ mellan lärare och elev, vilket kan ta både tid och kraft, men i förlängningen 
underlättar det lärares hantering av både utveckling och bedömning av elevers lärande” 
(Levinsson, 2013, s. 201). En av modersmålslärarna upplevde att övergången till att involvera 
eleverna i bedömningen, underlättades av att man som lärare regelbundet låter eleverna 
praktisera det samt att man förklarar syftet med det. 
 
Att formativ bedömning kan utgöra en form av stöd uttryckte framförallt tre av de fyra 
modersmålslärarna som intervjuades. Detta stöd kunde vara tillämpligt då de planerade 
upplägg av lektioner. En lärare uttryckte ordet ”struktur”, och att formativ bedömning kan 
leda till tydlighet för både lärare och elever. Det är intressant att modersmålslärarna lyfter 
fram denna aspekt. Skolinspektionen poängterar att planering och genomförande av 
undervisningen ”med genomtänkt progression och genom att relatera till tidigare moment, 
åstadkommer bättre resultat” (Skolinspektionen, 2010, s. 8). Det utrycktes inte direkt i 
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intervjuerna hur modersmålslärarna sett en påverkan på elevers resultat, men upplevelsen 
av att lektionsplaneringar underlättades nämndes. 
 
Ökad kvalitet i undervisningen och större respekt för ämnet från elevernas sida, var 
erfarenheter som uttalades i intervjuerna med modersmålslärarna. Det framfördes även 
tankar om att både lärarens engagemang samt elevens motivation och respekt för ämnet 
ökade. Levinsson (2013), som bl.a. har tagit del av olika lärares erfarenheter av att införa 
formativ bedömning, visar att lärare kan uppleva att det skapar nya möjligheter i 
klassrummet och att det bidrar till större intresse hos eleverna. Skolinspektionen (2010) 
betonar att lärarens förmåga och engagemang inte är något oföränderligt, utan det kan 
utvecklas, särskilt under goda arbetsförhållanden och en professionell pedagogisk atmosfär. 
 
Modersmålslärarna upplevde vissa svårigheter i arbetet med formativ bedömning, 
exempelvis att behöva anpassa undervisningen till elever som är i behov av mer hjälp och 
stöd, och att inte kunna stötta de andra eleverna i klassrummet. Black och Wiliam (2001) 
nämner att just svagare elever gynnas av ett formativt bedömningssätt. Detta kan lärare 
uppleva som en svår balansgång, vilket intervjuerna visar. 
 
De fyra lärarna hade i varierande utsträckning praktiserat tekniker som anknyter till 
bedömning för lärande. Bl.a. betonades vikten av frågor som inbjuder elever att delta i 
samtal. Att få elever aktiva och ta ansvar för sitt lärande är grundläggande i ett formativt 
arbetssätt. Lundahl (2014) visar genom olika exempel att frågor som enbart handlar om fakta 
och inte förståelse kan resultera i en form av gissningslek utan djup, i jakt på rätt svar. 
Dessutom blir i regel endast ett fåtal av eleverna aktiva. Frågor som däremot inriktar sig på 
elevers förståelse ger eleverna större möjlighet att lära. 
 
Delaktighet genom att slumpa namn i en app var en teknik som en av lärarna praktiserade i 
klassrummet, vilket kan vara ett användbart redskap. Wiliam och Leahy (2015) nämner att 
lärare ofta tror att de väljer elever slumpvis, men i stressiga situationer väljer de ändå de 
”vanliga” eleverna. Därför rekommenderar de verktyg som interaktiva tavlor med random-
funktion eller appar med slumpgenerator. 
 
Modersmålslärarna nämnde att de erfarit att elever inte har något att säga och tycker att de 
inte bidra med något. Detta kan vara en utmaning för läraren. Wiliam och Leahy (2015) visar 
på vikten av att skapa diskussioner som lockar fram lärande. Å andra sidan nämner de att 
elever kan vara ovilliga att dela med sig av sina idéer och reflektioner, och läraren behöver 
skapa miljöer som hjälper eleverna att öppna sig. Man kan t.ex. ta reda på vad eleverna 
redan vet, genom att låta dem prata i mindre grupper eller ha dialog med dem en och en om 
det finns utrymme för det. Skolinspektionen (2010) betonar vikten av proaktiva klassrum där 
elever tillåts ta risker. Det framhålls att tilltro till eleven samt stöd och uppmuntran från 
läraren kan minska risken för onödigt stor press, och istället bidra till en trygg lärandemiljö 
där eleven känner tillit till sig själv. Pettersson (2013) poängterar vikten av att elever får visa 
sin kompetens på varierande sätt, dvs. muntligt, skriftligt och i handling, vilket är viktigt att 
ta i beaktande. 
 
Det är inte lätt att förändra sin bild av hur en skicklig lärare ska vara. Levinsson (2013) 
benämner det som ett slags ”risktagande”. Anpassningen till formativ bedömning ställer 
nämligen läraren inför nya situationer i klassrummet. I en sådan utveckling lämnar man det 
trygga för att gå vidare till att inta en ny roll, samtidigt som man inte kan bli den lärare man 
var förut.  
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Formativ bedömning som arbetssätt innebär att ständigt vara i dialog med eleverna. Här gav 
modersmålslärarna olika exempel på hur de arbetade med det. Trafikljusmetoden, som en av 
lärarna använde sig av, handlar om att läraren får feedback på sin undervisning genom olika 
färger samtidigt som eleverna kan få hjälp när de blir osäkra på något. Något som bygger på 
samma princip är den teknik som en annan lärare berättade om, glad och ledsen gubbe. Ett 
par av modersmålslärarna praktiserade exit-lappar i slutet av lektionen och fick på så sätt 
också återkoppling från eleverna. 
 
En av modersmålslärarna betonade att självbedömning genom ett formulär var en teknik 
som hon tyckte underlättade för både henne och eleverna. Wiliam (2013) beskriver 
självbedömning som medel för att aktivera elever att ta ansvar för sitt lärande. En annan av 
modersmålslärarna tyckte att det fungerade med kamratbedömning i sin undervisning. 
Kamratbedömningens funktion är att eleverna ska kunna vara resurser för varandra och 
samtidigt se hur uppgifter kan lösas på olika sätt. Enligt Wiliam och Leahy (2015) kan 
feedback öka studieresultat både för de som får återkoppling av klasskamrater och de som 
ger hjälper.  
 
Olika lärare kan uppleva att olika sätt att tillämpa formativ bedömning passar in i deras 
undervisningspraktik, vilket ovan nämnda exempel visar. I sammanhanget kan relateras till 
Levinsson (2013) angående evidensbaserad praktik enligt den klassiska modellen, och 
evidensinformerad praktik. Den förstnämnda har ett ovanifrånperspektiv där central 
styrning och utbildningspolitik har elevernas resultat i fokus. Forskning anses ha svar på vad 
som fungerar i klassrummet. Den andra syftar på att forskningsresultat kan ge lärare nya 
perspektiv. Deras professionella omdöme och praktiska kunnighet hjälper dem att tillämpa 
nya rön i sin undervisning. Detta förutsätter samtidigt att lärarna anpassar olika strategier 
och gör dem till sina egna, vilket betonas av Black och William (1998).  

Modersmålslärarnas upplevelser av sina förutsättningar för att 
använda formativ bedömning i undervisningen 
Modersmålslärarna beskrev i intervjuerna sina upplevda förutsättningar för att tillämpa 
formativ bedömning. Upplevelsen av tidsbrist uttrycktes i deras svar. Ett nytt sätt att 
förbereda samt dokumentation, upplevdes ta mycket tid i anspråk. Detta är något som ofta 
lyfts fram i litteratur om formativ bedömning och det nämner bl.a. Lundahl (2014). 
Tidsaspekten tas även upp av lärare som Levinsson (2013) har studerat, och tiden kan 
upplevas som begränsande vid ett formativt bedömningssätt.  
 
Ett utökat kollegialt samarbete och tid för detta, samt att gemensamt arbeta med de olika 
nyckelstrategierna, efterfrågades av modersmålslärarna. Slemmen Wille (2013) understryker 
att just erfarenhetsutbyte mellan kollegor och återkoppling från kollegor, kan bidra till 
kunskap och inspiration. Samarbete lärare emellan, är även något som Lundahl framhåller 
som en viktig faktor vid implementering av ett formativt bedömningssätt. Levinsson (2013) 
beskriver hur en lärare delar med sig av sina upplevelser då han går igenom olika faser, 
inläsning av litteratur, samtal med andra lärare, tankar i samband med utvecklandet av 
strategier i enlighet med formativ bedömning osv. Det tas även upp att det är en fördel om 
lärare kan besöka varandras klassrum. Stöd från varandra, skulle därmed kunna ge lärare 
bättre förutsättningar för att arbeta med formativ bedömning. 
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En annan förutsättning som en av modersmålslärarna nämnde i intervjun, var lektionstiden 
som fanns till förfogande i ämnet. Hon upplevde att cirka en timme i veckan inte var 
tillräckligt med tanke på kraven i kursplanerna, samt att eleverna behövde få tid för frågor. 
Möjligheten att ha två lektionstillfällen nämndes som förslag på förbättring, som i högre grad 
skulle möjliggöra arbetet med formativ bedömning.  
 
Den lärares upplevelser som Levinsson (2013) särskilt fördjupar sig i, har liknande 
erfarenheter. Denne lärare upplever att han går in mycket för innehållet i kursen och det som 
ska hinnas med, och har för lite fokus på eleverna och vad de lär sig. Med tiden försöker han 
möta eleverna där de befinner sig, vilket kräver omställning.  Samtidigt bör man komma 
ihåg att just modersmålsämnets villkor ser annorlunda ut än för andra skolämnen, t.ex. när 
det gäller tid till förfogande, vilket Elmeroth (2008) tar upp.  
 
Olika kunskapsnivåer hos eleverna i klassrummet har delvis nämnts ovan, men det var även 
något som de intervjuade upplevde påverkade deras förutsättningar för att använda 
formativ bedömning. De efterlyser mer homogena grupper för att ännu lättare arbeta med 
bedömning för lärande, eftersom skillnaderna mellan elever kan vara stora i just 
modersmålsundervisning. Lundahl (2014) tar upp att svagpresterande och starka elever 
behöver olika typer av feedback, uppgiftsspecifika respektive övergripande omdömen, för 
att komma vidare.  
 
Enligt formativ bedömning ska läraren anpassa återkopplingen till den enskilde eleven, men 
om en elevs grundläggande kunskapsnivå i modersmålet är så låg att det inte finns möjlighet 
att följa kursplanen kan det bli svårigheter. Föräldrarna till eleven kan vara av uppfattningen 
att deras barn har tillräckliga språkkunskaper för att delta i modersmålsundervisning, vilket 
kan innebära ett dilemma för modersmålsläraren. På Skolverkets sida Tema Modersmål står 
dock följande att läsa: ”Modersmålsläraren i samverkan med rektor avgör om eleven har 
grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för 
ämnet modersmål” (Skolverket Tema modersmål, u.å.). 
 
I intervjuerna framkom att modersmålslärarna i allmänhet har elevgrupper med färre elever, 
och det upplevdes som en förutsättning som underlättade för dem att sätta eleverna i fokus. 
Att gruppstorleken kan spela roll är även något som framkommer i Levinssons återgivande 
av en lärares upplevelser. ”Skulle det här vara en grupp på tio elever så skulle det här vara 
mycket enklare att göra, eller kanske inte enkelt, men då skulle jag verkligen kunna sätta mig 
ner och arbeta med det” (Levinsson, 2013, s. 224).  
 
Hur väl elever anpassar sig till det nya arbetssättet, upplevdes också av modersmålslärarna 
som en viktig förutsättning för att använda formativ bedömning i undervisningen. Visst 
kaos, ifrågasättanden och motstånd från elever var också något som kom fram i intervjuerna, 
och dessa svårigheter är något som även Levinsson (2013) anknyter till. Det kan vara en 
krävande omställning för både lärare och elever att förändra sitt arbetssätt.  
 
I modersmålslärarnas beskrivningar i intervjuerna, kan man se vissa likheter med det som 
Burner (2016) beskriver, att lärare och elever kan ha olika uppfattningar om formativ 
bedömning. Burner rekommenderar därför att en samsyn för formativ bedömning utvecklas.  
 
Izci (2016) visar att olika faktorer kan utgöra stöd eller hinder för lärare när det gäller att 
införa formativ bedömning i sina klassrum. Det kan exempelvis vara lång erfarenhet av att 
arbeta med summativ bedömning, elevers motstånd, krav från föräldrar att bedöma 
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summativt, arbetsvillkor, tillgång till material, vilken support som kommer från kollegor 
m.m. 
 
Eventuella brister när det gäller undervisningslokal samt att modersmålsundervisning äger 
rum efter skoltid då eleverna kan vara trötta, var något kom fram i intervjuerna med 
modersmålslärarna. Dessa förutsättningar upplevdes påverka arbetet med formativ 
bedömning. Elmeroth (2008) tar upp att villkoren för modersmålsundervisningen är 
förknippade med att modersmålsundervisningen har haft låg status vilket har styrts av den 
allmänt utbredda attityden i samhället.  
 
En av modersmålslärarna upplevde att det fanns en risk för att elever väljer att sluta studera 
sitt modersmål när det ställs krav på att de ska bli mer aktiva och ta ansvar för sitt lärande. 
På så sätt skulle det kunna inverka negativt på lärarens förutsättningar att införa formativ 
bedömning.  
 
Liknande upplevelser har en lärare som Levinsson (2013) har intervjuat. Denne erfar att när 
han försöker aktivera eleverna i klassrummet är det vissa elever som inte kommer till 
lektionen, en del som går hem, och ytterligare andra som är närvarande men inte gör 
någonting. Han förändrar med tiden arbetet i klassrummet och två av hans strategier är i 
högre grad möta eleverna i sådant som rör dem och ämnet, samt att låta eleverna sätta upp 
egna personliga mål i ämnet. Ett sådant arbetssätt skulle eventuellt kunna öka möjligheten 
att modersmålseleverna stannar kvar, även om ämnet i detta fall är ett frivilligt val. 

Slutsatser och vidare forskning 
I denna studie var modersmålslärarnas upplevelser i fokus, avseende formativ bedömning 
som arbetssätt och förutsättningarna för formativ bedömning i undervisningen. De 
upplevelser som lärarna uttryckte handlade om en större tydlighet när det gällde mål och 
helhetsbild av elevers utveckling. Formativ bedömning påverkade även planering av 
undervisningen då det gav struktur. Ökad kvalitet och motivation framhölls som positiva 
effekter av formativ bedömning, medan anpassning till olika elever i gruppen kunde vara en 
utmaning. Modersmålslärarna upplevde att tillämpning av olika strategier och tekniker i 
undervisningen hjälpte dem i samspelet med eleverna.  
 
När de gäller förutsättningar för att använda formativ bedömning i undervisningen 
upplevde modersmålslärarna att aspekter såsom tid, kollegialt samarbete, elevers 
anpassningsförmåga till det nya arbetssättet och olika kunskapsnivåer hos elever, spelade 
roll. Flera av dessa förutsättningar överensstämmer med tidigare forskning om formativ 
bedömning. I intervjuerna lyfte modersmålslärarna även fram förutsättningar som mer 
specifikt har att göra med modersmålsämnet, såsom tiden till förfogande för ämnet, ämnets 
placering efter skoltid, ämnets frivillighet, undervisningslokaler och gruppstorlek.  
 
Det skulle vara intressant att i framtiden undersöka ett större antal modersmålslärares 
upplevelser av formativ bedömning, och eventuellt över tid för att se hur deras upplevelser 
kan ha förändrats. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

• Hur upplever du formativ bedömning som arbetssätt i allmänhet? 
 
 

• Vilken/vilka bedömning för lärande-tekniker har du praktiserat i din undervisning i 
modersmålsämnet? Berätta. Hur har det fungerat? 

 
 

• Upplever du något/några hinder för att använda formativ bedömning i din 
undervisning? I så fall, vilka? 
 
 

• Skulle vissa förändringar underlätta för dig att arbeta med formativ bedömning i 
undervisningen? I så fall, hur? 
 

 


