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Sammanfattning 
Denna studie behandlar lärarens uppfattning gällande formativ bedömning 
samt lärares användande av skolverkets uppsatta riktlinjer inom formativ 
bedömning. Den formativa bedömningens huvudsyfte är att eleverna ska ta 
ansvar för sitt eget lärande och då öka sin utveckling i det egna lärandet. 
Formativ bedömning har bevisats hjälpa till att höja studieresultaten i skolor 
men har samtidigt inte införts i skolan i den takt som man trott. Skolverket har 
en klar bild över hur de tycker att skolor ska arbeta med formativ bedömning 
där och lägger mycket fokus på lärandekultur och undervisningsklimat. 
Skolverket har också tagit fram fem nyckelstrategier som man bör använda sig 
av i sitt arbete inom formativ bedömning. Där är dessa nyckelstrategier som 
används som underlag för studien. Genom semi-strukturerade intervjuer med 
fem olika lärare från fem olika skolor samt observationer i dessa lärares 
klassrum har jag fått en egen syn på vad lärarna tycker samt hur de använder 
strategierna i praktiken. Samtliga av de fem lärare som deltog i 
undersökningen berörde formativ bedömning utifrån skolverkets ramar. Tre 
av fem lärare ansåg att de har tillräckligt bra förutsättningar för att kunna 
utföra formativ bedömning. Samtliga lärare tyckte att det viktigaste med 
formativ bedömning är att få eleverna att förstå målen och syftet med 
undervisningen. Den störta begränsningen ansågs vara tidsbrist. Den svåraste 
delen av den formativa bedömningen är kamrat- och självbedömning. Genom 
observation så kunde man se att matriser fanns i klassrummen och de 
användes av lärarna gentemot elever och även själv för egen planering.  
Det som verkar vara enklast att använda i klassrummen är att ge eleverna 
kommentarer och feedback skriftligt på prov, läxor, uppsatser och dylikt. 
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag presentera vad tidigare forskning säger gällande 
den formativa bedömningen. Bakgrunden kommer att gå igenom grunderna 
för formativ bedömning, När och hur den formativa bedömningen slog 
igenom, hur den formativa bedömningen togs emot när den introducerades 
som begrepp, Hur den fungerar i praktiken och vad Skolverket säger om den 
formativa bedömningen.  
 

Grunderna för formativ bedömning 
Huvudsyftet med formativ bedömning är att eleverna ska ta ansvar för sitt 
eget lärande och därmed öka sin utveckling i lärandet (Jönsson, 2015). Detta 
handlar om att eleverna först ska få en insikt över hur de lär sig, följa en 
process samt leta efter återkoppling från andra. För att utveckla sitt lärande 
måste eleverna ha en vilja att lyssna på återkopplingen och därefter hitta 
strategier för att reglera sitt lärande (Jönsson, 2015). Läraren måste 
tillsammans med eleven diskutera vad eleven kan förbättra. På så sätt 
involveras eleven och kan då bli mer självständig i sitt lärande (Jönsson, 2013). 
Hattie (2012) menar att eleverna genom formativ bedömning tränas i att 
kunna bedöma sina egna prestationer, och då också öva på att på ge och ta 
emot feedback från andra elever. Formativ bedömning går ut på att läraren 
hela tiden följer upp vad eleverna kan och vad de inte kan och sedan anpassar 
sin undervisning utifrån det.  
 
En annan bedömningsform är summativ bedömning. I detta bedömningssätt så 
summerar man elevernas kunskaper efter avslutat arbetsområde i form av till 
exempel ett avslutande prov eller ett avslutande betyg (Jönsson, 2015 och 
Hult, 2011).  Skolverket (2011) menar att formativ och summativ bedömning 
kan kombineras med varandra. Till exempel nationella proven är ett 
summativ prov men kan användas i ett formativt syfte om läraren använder 
det i sin undervisning. Lundahl (2011) skriver att den bedömning brukar 
benämnas som bedömning för lärande (formativ bedömning) och av lärande 
(summativ bedömning). Man kan alltså blanda det båda bedömningssätten 
och använda summativ prov på ett formativt sätt genom att ge en elev 
återkoppling efter utfört prov (William, 2015).  
 
Formativ bedömning ger eleverna möjlighet till en djupare förståelse för sin 
egen inlärning, de blir då mer involverade för vad som krävs av dem genom 
att hela tiden få feedback genom deras arbete. Formativ bedömning hjälper 
också pedagogerna att fånga upp de elever som hamnar efter och kan då rätta 
till eventuella missuppfattningar eleverna kan ha (Vingsle, 2017). Den 
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formativa bedömningen är väldigt krävande för pedagogerna då det kan ta 
lång tid och den kräver mer kompetens och medvetenheten hos dessa 
pedagoger, mer än vad till exempel en summativ bedömning gör (Vingsle, 
2017). För att lyckas fullt ut med den formativa bedömningen och på så sätt ge 
eleverna chans att utveckla sitt eget lärande måste man vara väl medveten om 
de olika metoder och strategier som kan användas i formativ bedömning 
(Vingsle, 2017).  Enligt studierna som Vingsle (2017) gjort så kan man se att 
det finns en del brister i dagens skolor gällande kunskapen hos pedagogerna 
om hur man utnyttjar den formativa bedömningen till fullo. Pedagogerna har 
inte varken tid eller lust att lära sig alla metoder och strategier som behövs för 
att genomföra den formativa bedömningen på ett bra sätt (Vingsle, 2017). 
 
Sivenbring (2017) har i sin studie kommit fram till att kamratbedömning är en 
del av den formativa bedömningen som ofta glöms bort. Sivenbring (2017) 
menar att detta är en viktig del i bedömningen och den kan på sikt hjälpa 
pedagogen att minska sin arbetsbörda och få mer tid till annat då eleverna får 
större ansvar över bedömningsprocessen. Om eleverna kan bedöma varandra 
på ett bra sätt så behöver inte pedagogen lägg lika mycket tid på bedömning. 
Vidare visar Sivenbring (2017) i sin forskning att denna typ av bedömning 
hjälper eleverna att skapa förutsättningar för att lära sig om kollaborativt 
lärande och eleverna får också fler åsikter och infallsvinklar än bara 
pedagogens. 

 

Den formativa bedömningens genombrott 
Formativ bedömning har som metod och bedömningssätt växt fram kraftigt 
under de senaste åren. Detta har sin grund i en forskningsöversikt som 
presenterades av en forskarduo vid namn Black och Wiliam (1998). De kallade 
sin översikt för ”Assesment and Classroom Learning” och visade resultat från 
flera olika studier om hur man med hjälp av formativ bedömning höjt 
studieresultaten i skolor där den testats (Black & Williams, 1998). I översikten 
påpekar man att den formativa bedömningen har en positiv effekt på de flesta 
elever, dock så gav den störst effekt på de lågpresterande eleverna. De var 
alltså de elever som inte presterade goda resultat innan som förbättrade sina 
resultat mest när den formativa bedömningen presenterades. Detta har sin 
grund i att pedagogen i klassen hade lättare att fånga upp och se eleverna som 
behövde mer hjälp samt att de lågpresterande eleverna fick mer struktur i sitt 
lärande och hade då lättare att utvecklas (Black & Williams, 1998).  
 
Elva år efter den första forskningsöversikten presenterade samma forskarduo 
en studie de kallade ”Developing the theory of formating assesment”. I denna 
studie utvecklade forskarna sina tidigare idéer gällande formativ bedömning 
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(Black och William, 2009). Black och Wiliam (2009) utgick ifrån tidigare 
forskning som de publicerat och kom då fram till flera punkter som de tyckte 
att formativ bedömning bör utgå ifrån, bland dessa mål skulle man utveckla 
ett flertal aktiviteter som gynnar formativ bedömning. Deras aktiviteter är 
uppbyggda utifrån deras teorier. Följande aktiviteter blev resultatet av den 
gemensamma bas som ska hjälpa till i utförandet av den formativa 
bedömningen: 
 

• Kriterierna för hur eleverna ska nå sina mål ska göras tydliga för dem  
• Frågor i klassrummet ska vara en självklarhet 
• Kommentarer skall alltid lämnas vid bedömning 
• Kamrat- och självbedövning skall ske kontinuerligt 
• Använd formativa metoder vid summativt prov 

 (Black & William, 2009). 
 
Black och Williams resonerade sedan vidare att ansvaret för att den formativa 
bedömningen ska fungera på bästa sätt ligger inte enbart hos pedagogen. Det 
är viktigt att pedagogen delar ansvaret med eleverna och på så sätt skapar en 
tillfredställande miljö i klassrummet där eleverna själva kan ta ansvar för sitt 
eget lärande. Det gäller alltså för pedagogen att involvera eleverna i 
inlärningsprocessen och tillsammans se till att elevens lärande utvecklas 
positivt (Black & William, 2009). För att på bästa sätt uppnå detta har Black 
och Wiliam (2009) utvecklat olika strategier för att göra den möjligt att 
genomföra de aktiviteter som presenterades innan:  
 

• Skapa ett effektivt klassrumsklimat för att på så sätt bjuda in till 
klassrumsdiskussioner samt andra uppgifter som kan hjälpa till att se 
vad eleverna förstår och inte 

• Ge eleverna feedback för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande 
• Hjälpa eleverna att samarbeta genom att presentera dem som 

undervisningsresurser för varandra 
• Ge eleverna möjligheten att vara ägare över sitt eget lärande 

 (Black & William, 2009) 
 

Formativ bedömning inte så succéartat som man trott 
2015 presenterade Black sin egen studie, i den analyserar Black åtta artiklar 
som berör formativ bedömning från åtta olika länder. Det intressanta ifrån 
den här studien är att alla artiklar kommer fram till att den formativa 
bedömningen inte alls införts i skolan så snabbt som Black och Williams 
trodde att den skulle göras när de skrev sin första forskningsöversikt (Black & 
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Williams, 1998). I Assesment and Classroom Learning trodde man att formativ 
bedömning skulle introduceras och sätta sig snabbt i skolor runt om i världen, 
något som alltså inte verkade stämma. Black (2015) menar att man var alldeles 
för optimistisk vad de gällde genomslagskraften av formativ bedömning i den 
första forskningsöversikten men påpekar samtidigt att det då inte fanns 
tillräckligt mycket forskning i området. Detta ledde till att det var väldigt 
svårt att förutse hur snabbt formativ bedömning skulle spridas i världen 
(Black, 2015). 
 
Black (2015) sammanställer i sin artikel anledningar till att formativ 
bedömning inte har fått det genombrott som man först trodde. Till att börja 
med så hade många länder svårt att skapa den ekonomi som behövs för att 
utveckla formativ bedömning i skolorna samtidigt som pengarna ska räcka till 
för att tillfredsställa övriga krav som finns i samhället. Utvecklingen av 
formativ bedömning ligger med andra ord för långt ner på 
prioriteringsordningen i många länder. Ett annat problem som uppstår i 
många länder är tidsbrist. Tiden för att lärarna ska kunna fortbilda sig i 
formativ bedömning finns inte och det prioriteras då bort. Processen att 
förändra rollen för lärare i ett land är väldigt komplicerad och tar lång tid. Det 
formativa bedömningssättet ställer stora krav på lärare och då måste 
tillräckligt med tid och pengar finnas för att utbilda lärarna i det nya sättet 
(Black 2015). Black (2015) menar att många av problemen kan lösas genom att 
ta fram metoder som gör det enklare för lärare att använda sig av formativ 
bedömning i klassrummen. 

Formativ bedömning i praktiken 
Formativ bedömning utgår ifrån att läraren ger feedback till elever eller 
självreglerande lärande. Här visade i stort sett alla undersökningar en 
betydande effekt som hjälper elever i deras lärande (Vingsle, 2017). 
 
Andersson (2016) undersöker hur formativ bedömning används i praktiken 
genom att på en fortbildning använda sig av Black och Williams 
nyckelstrategier. Undersökningen fokuserar främst på den första av 
strategierna vilket är kopplat till elevernas förståelse för lärandemålen och 
dess kriterier, detta för att eleverna behöver förstå lärandemålen och vad som 
krävs av den för att vara med och ta beslut om vad som krävs om dem i nästa 
steg. Detta gjorde man genom att låta lärare ta fram matriser. Många av 
lärarna upplevde att det var svårt att använda matriserna och valde att ha 
dem själva istället för att använda dem tillsammans med sina elever. Även om 
inte alla lärare använde sina matriser med eleverna så upplevde de flesta att 
de haft stor nytta av att arbeta fram dem och menade att man använde dessa i 
undervisningen även om man inte använde dem direkt på eleverna. När 
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Andersson (2016) sammanställde sin undersökning gick det att se att de flesta 
lärare var överens om att undervisningen var mer effektiv med hjälp av 
matriserna, detta för att läraren kontinuerligt kunde följa elevens lärande och 
kunde se var eleven låg i förhållande till matrisen. Detta gjorde att man 
snabbare kunde göra anpassningar för eleverna om det behövdes (Andersson, 
2016). Eleverna fick också hjälp och stöd i att förstå lärandemålen med hjälp 
av matriserna. Eleverna visste då vad som förväntade sig av dem och kunde 
på så sätt lättare ha kontrollen över sitt eget lärande (Andersson, 2016). 
 
I sin avhandling så redovisar Vingsle (2017) resultatet av två olika studier där 
man även här har följt hur den formativa bedömningen fungerar i praktiken 
när det kommer till matematik. I den första studien granskas en utvald 
årskurs 5 lärares undervisning i matematik, Vingsle (2017) skulle undersöka 
hur läraren använde sig av formativ bedömning i sitt klassrum. Eleverna 
skulle under perioden undersökningen ägde rum samla information, tolka 
informationen och sedan ge feedback till sina klasskamrater. Läraren var noga 
med att engagera sina elever aktivt och själv bara fungera som en mentor för 
den formativa bedömningen. I den andra undersökningen så ville Vingsle 
(2017) se hur eleverna kan reglera sitt eget lärande med hjälp av olika 
lärandesituationer. Här undersöktes femton olika lektioner inom matematik 
och på nio av lektionerna kunde man tydligt se att eleverna själva reglerade 
sitt lärande och anpassade den efter instruktionerna.  Efter att intervjua 
eleverna efteråt kunde man konstatera att eleverna inte var medvetna om att 
de faktiskt blivit bättre på att reglera sitt lärande på egen hand.  Detta är alltså 
något so kan göras utan elevers vetskap.  
 
Ett annat resultat som Vingsle (2017) lyfter är resultatet från en granskning av 
23 olika studier som berör hur formativ bedömning i matematik används i 
praktiken. Inte någon av dessa undersökningen kunde ge ett konkret svar på 
hur man ska använda sig av kamratbedömning och det formativa samspelet i 
verksamheten på bästa sätt.  
 
Black och Williams (1998) menar att en aktivitet som ska fungera som 
gemensam bas för att hjälpa till i den formativa bedömningen är att använda 
formativa metoder vid summativa prov. Ett sätt att göra detta är att lämna 
feedback tillsammans med ett betyg. Lundahl (2014) menar dock att det är 
viktigt att tänka på hur man gör när man lämnar kommentarer och 
feedbacken samtidigt som man lämnar ett betyg. Majoriteten av elever som får 
ett betyg tillsammans med en kommentar förbiser kommentarerna och tittar 
endast på vad de tycker är viktigt, alltså betyget. Att kontinuerligt följa upp 
feedback och kommentarer är därför av yttersta vikt, först när man gör det 
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kan man vara säker på att eleven har förstått och tagit åt sig av 
kommentarerna han eller hon har fått (Lundahl, 2014). 
 

Formativ bedömning enligt Skolverket 
Skolverket (2018) har satt upp vissa riktlinjer vad gäller formativ bedömning i 
årskurs 4-6 och här pekar Skolverket mycket på att man med hjälp av formativ 
bedömning skapar en lärandekultur och ett undervisningsklimat där elever 
vill och får möjligheten att lära sig att lära. Själva bedömningskulturen är av 
största vikt för att eleven ska vilja lära. Med hjälp av formativ bedömning ska 
utvecklingen gå från ”jag kan inte, jag vill inte, jag vågar inte” till ”Jag kan, jag vill 
och jag vågar”. Skolverket framhäver också vikten av att tydliggöra målen för 
sina elever. Skolverket (2018) listar också upp fem nyckelstrategierna för 
formativ bedömning och poängterar att eleven, klasskamrater/kursdeltagare 
och läraren är viktiga aktörer för att strategierna ska funka. De fem 
nyckelstrategierna som listas är: 
 

1. Vad ska eleverna lära sig? 
Målen för undervisningen och vilka förmågor undervisningen ska 
utveckla finns att hitta i kursplanen under syfte. Eleverna ska förstå vad 
syftet med undervisningen är och känna att de ha del i detta.  
 
2. Vad kan de redan? 
Både lärare och eleverna ska ha förståelse i vilken utsträckning eleverna 
har lärt sig och förstått i förhållande till målen. Läraren ska göra 
förändringar i sin undervisning utifrån elevernas kunskaper för att på sätt 
kunna tillgodose elevernas behöv.  
 
3. Hur ska eleverna göra för att komma vidare? 
Återkoppling från både läraren och andra klasskamrater ska hjälpa 
eleverna att föra sitt lärande framåt. Återkopplingen ska hjälpa eleven att 
minska skillnaden mellan sin nuvarande förmåga och den förmåga eleven 
förväntas utveckla enligt syfte. Återkopplingen ska också hjälpa elever och 
lärare att stärka en dialog om hur målen ska klaras av. 
 
4. Kur kan eleverna stödja varandras lärande? 
Eleverna som bedömer varandras arbete får en bättre bild hur uppgifterna 
ska se ut och hur olika kvalitet ser ut. De höjer också sin förmåga att 
självbedöma genom att aktivt arbeta med kamratbedömning. 
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5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? 
Eleverna stärker sin förmåga att ta ansvar för det egna lärandet genom att 
ges många möjligheter att själva bedöma sitt arbete. 
(Skolverket, 2018). 

 

Kamratbedömning 
Den del av formativ bedömning som verkar svårast att implementera i ett 
klassrum verkar således vara kamratbedömningen (Vingsle, 2017). Detta 
ämne behandlar Sivenbring (2017) visar att det finns många fallgropar med 
kamratrespons i klassrummet. Något som är vanligt när oerfarna elever, det 
vill säga elever i lägre årskurs, bedömer kamraters arbete är att de gärna vill 
påpeka och lägga mycket fokus på det synliga (stavning, form, stil etc.) och 
glömmer då bort att bedöma det viktiga, det vill säga innehållet. Det händer 
också att eleverna själva tycker att det tar för lång tid med kamratrespons och 
tappar tålamodet samt att man har svårt att ta feedbacken från en kamrat 
seriöst. Sivenbring (2017) menar att detta är en fråga om sociala aspekter och 
hur gruppen ser ut och vilket klimat det är i klassrummet spelar således stor 
roll.  
 
Sivenbring (2017) menat att det kan vara värt att lägga mycket kraft och möda 
på att få kamratresponsen att funka. Det kan hjälpa läraren att spara tid och 
eleverna kan då få en mer effektiv bedömning av sina arbeten. Om inte 
kamratbedömning utförs måste läraren bedöma flera arbeten inom en viss 
tidsram medan eleverna endast behöver koncentrera sig på ett arbete. 
Sivenbring påpekar dock att det är viktigt att läraren inte kliver ur sin roll som 
lärare och hela tiden framhäver det professionella.  Sivenbring (2017) menar 
vidare att läraren måste vara försiktig i sitt användande av kamratbedömning. 
Om inte kamratbedömningen struktureras upp så kan processen ta för lång 
tid. Det finns även en risk att elever inte tar bedömningen från andra elever på 
allvar. 
 
Hodgen och William (2006) menar att alla tre återkopplingsvarianter (mellan 
elev och lärare, från lärare till elev och från elev till elev) är viktiga för att 
eleverna ska lära sig att ta ansvar över sitt eget lärande. Eleverna måste lära 
sig att inte bara bedöma sitt eget erbete utan också andras för att få en bättre 
referensram om hur arbeten kan och ska se ut. (Hodgen & William, 2006). 
 
 

Skolverkets riktlinjer för formativ bedömning 
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Jag hat valt fokusera på aktiviteterna från Black & William (1998) och använt 
mig utav av Skolverkets definition av dessa begrepp. Det är framförallt tre 
aktiviteter inom formativ bedömning i matematiken som verkar skall vara 
speciellt viktiga att tänka på när man använder formativ bedömning, 
kriterierna för hur eleverna ska nå sina mål ska alltid göras tydliga för dem, 
Kommentarer ska alltid lämnas vid formativ bedömning, Kamrat- och självbedömning 
skall ske kontinuerligt (Black och Wiliams, 1998). Dessa rubriker tillsammans 
med skolverkets sätt att se på formativ bedömning är något som jag valt som 
underlag i min forskning. Det är med hjälp av dessa riktlinjer som jag kommer 
att se om lärarna använder sig av formativ bedömning på ett effektivt sätt som 
följer forskarnas och skolverkets rekommendationer.  
 

Kriterierna för hur eleverna ska nå sina mål ska göras tydliga 
för dem 
Informationen om vad en elev kan i förhållande till målen för undervisningen 
är något som både elev och lärare kan dra nytta av. Eleven kan använda 
informationen för att kunna fokusera sina studier på det som är tänkt och kan 
då lättare utveckla kunskap i dessa områden. Lärare kan anpassa sin 
undervisning lättare när det står klart vad eleven kan och inte (Skolverket, 
2018). Det är då viktigt att denna information faktiskt görs tydlig för eleven, 
det hjälper både elev och lärare att underlätta sitt arbete. 
 
För att kunna göra målen tydliga för eleven så måste man först fundera på 
vad det är för information som hjälper eleven. För att eleven ska kunna få 
tydliga mål att följa kan man som lärare utgå ifrån två av skolverkets fem 
punkter som finns som stöd i den formativa bedömningen. 
 

Målen för undervisningen står beskrivna i kurs- och ämnesplanerna. Här 
uttrycks också vilka förmågor som eleverna ska utvecklas och vilket syfte 
undervisningen har. Dessa mål har sin grund i det centrala innehållet och 
undervisningen kring detta planeras och genomförs av läraren (Skolverket, 
2018).   
 
Det är viktigt att eleven förstår syftet med undervisningen och att målen är 
tydliga och relevanta för samtliga undervisningssituationer. Eleverna ska lära 
sig att förstå skillnaden i kvalité mellan olika prestationer. Läraren måste 
diskutera och ange exempel på arbetsprestationer tillsammans med eleverna 
alternativt arbeta fram ett exempel på bedömning tillsammans med eleverna 
för att var säker på att de förstår (Skolverket, 2018).  
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Lärarens uppgift är att forma sin undervisning så att både läraren själv och 
eleven ser hur och vad eleverna har lärt sig och förstått, med andra ord hur 
eleverna ligger till i förhållande till målen. I vilken utsträckning eleverna får 
chans att visa sina kunskaper beror på kvalitén på de uppgifter eleverna får 
arbeta sig med samt vilka frågor som ställs av läraren. Det är sedan genom 
dessa kunskaper läraren får informationen om vad eleverna kan och inte, och 
utifrån denna information kan läraren sedan ändra i sin planering och 
undervisning utifrån elevernas behov (Skolverket, 2018).   
 

Kommentarer skall alltid lämnas vid bedömning 
Man kan ge sina elever återkoppling på olika sätt, ett av dem är kommentarer 
vid en bedömning. En återkoppling ska stödja elevens lärande och därmed 
vara framåtblickande och ha en utgångspunkt i den bedömning som gjorts av 
en elevs prestation eller förståelse. Den ska även innehålla information som 
eleven kan dra nytta av och hjälpa eleven att komma vidare (Skolverket, 2018).  
 
För att ge eleven en rättvis återkoppling så kan man utgå ifrån en av 
skolverkets punkter som finns som stöd i den formativa bedömningen; 
 
Det är i första hand läraren (ibland eleven själv samt andra elever) som ger 
återkoppling med syfte att föra lärandet framåt. Man vet att en återkoppling 
fungerar först när den faktiskt hjälper eleven framåt i sitt lärande. 
Återkopplingen kan också bidra med att stärka dialogen mellan lärare och 
elev gällande hur eleven kan uppnå målen med undervisningen (Skolverket, 
2018). 
 

Kamrat- och självbedömning skall ske kontinuerligt 
För att få själv- och kamratbedömning att fungera på ett bra sätt kan man utgå 
ifrån två av skolverkets punkter som finns som stöd i den formativa 
bedömningen; 
 
När de kommer till kamratbedömningen så får eleverna se exempel på hur 
uppgifter kan lösas, detta hjälper dem i sin tur att förstå kunskapskraven och 
att bygga upp en förmåga att uppfatta olika kvalitetsskillnader i olika arbeten. 
De kan då med hjälp av den förmågan se vilka styrkor och svagheter deras 
egna arbeten har. Läraren kan också dra nytta av kamratbedömningen då 
eleverna används som resurser för varandra och avlastar då lärarens arbete 
(Skolverket, 2018).  
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Att självbedöma ett arbete innebär att eleven själv reflekterar över kvalitén. De 
ska också bedöma om det är enligt kunskapskraven och därefter gör 
ändringar (vid t.ex. uppsats) eller öva mer (vid t.ex. prov). Med hjälp av 
självbedömningen så förstärker de sitt eget lärande genom att bekanta sig med 
vad som klassas som kvalité i ett arbete. Detta i sin tur hjälper eleverna att 
utveckla en strategi för självstyrning. När en återkoppling kommer från 
läraren så stärks å ena sidan elevers lärande fast å andra sidan riskerar 
eleverna att bli för beroende av läraren (Skolverket, 2018).  

Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att få en klar bild av hur lärare uppfattar formativ 
bedömning. Följer lärarna Skolverkets riktlinjer så att eleverna själva får 
chansen att utveckla ett ansvar för sin egen inlärning? Frågeställningarna som 
texten utgår ifrån följande: 
 
Vilka förutsättningar, begränsningar och möjligheter upplever lärare att det finns vid 
formativ bedömning? 
 
Använder lärarna formativ bedömning utifrån skolverkets riktlinjer för årskurs 4-6, 
problemlösning i undervisningen så att eleverna får chansen att ta ansvar för sin egen 
inlärning? 

Metod 
Syfte med studien är att undersöka vilka förutsägningar och möjligheter lärare 
känner att det finns med den formativa bedömningen men också vilka 
begränsningar som de upplever finns. Jag undersöker också om lärare 
använder skolverkets riktlinjer i undervisningen och i den formativa 
bedömningen.  
 

Val av metod 
Jag kommer undersöka den första forskningsfrågan ” Vilka förutsättningar, 
begränsningar och möjligheter upplever lärare att det finns i den formativa 
bedömningen?” genom att göra semi-strukturerade intervjuer med fem olika 
lärare på fem olika skolor. Jag använder ett semi-strukturerat intervjusätt för 
att jag vill höra med djupt vad ett fåtal specifika personer (Eliasson, 2018). I en 
semi-strukturerad intervju har respondenten större möjlighet att påverka 
intervjuns innehåll då de är färre frågor med ett bredare tema (Alvehus, 2013). 
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För att undersöka den andra forskningsfrågan ”Använder lärarna formativ 
bedömning utifrån skolverkets riktlinjer i undervisningen så att eleverna får chansen 
att ta ansvar för sin egen inlärning?” har jag valt att utföra observationer i 
klassrummen. Observationerna kommer att utföras i de klassrum lärarna jag 
sedan intervjuar har. Under intervjun förde jag fältanteckningar och använde 
mig utav ett observationsprotokoll. Därför var observationen en delvis 
strukturerad observation (Palmer, 2015).  
 
Anledning till varför jag väljer flera olika metoder är för att få mer varierande 
infallsvinklar och därmed också bidra med bredare information till 
undersökningen. Detta ger en mer komplett bild av resultatet än vad det 
skulle gjort om jag endast valde ett metodsätt (Eliasson, 2018). 
 

Urval 
I min studie har det ingått fem pedagoger som jag har följt under en 
matematiklektion som handlar om problemlösningsförmåga. Lärarna som har 
varit med i undersökning är av blandad ålder, kön och erfarenhet. Detta ger 
olika tankebanor och man kan då se skillnader och likheter på olika 
egenskaper. Jag bestämde mig alltså för vilka sorters lärare jag vill ha med i 
min undersökning innan jag sökte kontakt. För att hitta dessa lärare så har jag 
åkt runt till skolor och frågat om lärare med en viss ålder, kön eller erfarenhet 
som kan tänka sig att vara med i undersökningen. Till exempel kunde jag 
fråga om det fanns en kvinna mellan 30-40 år som hade maximalt 5 års 
erfarenhet i yrket. Utifrån detta har jag fått en spridning på lärare med olika 
egenskaper. 
 
Pedagog 1: Kvinna, 52 år, 25 år erfarenhet av undervisning, årskurs 5 
 
Pedagog 2: Kvinna, 32 år, 7 års erfarenhet av undervisning, årskurs 4 
 
Pedagog 3: Kvinna 28 år, 1 års erfarenhet av undervisning, årskurs 5 
 
Pedagog 4: Man, 62 år, 35 års erfarenhet av undervisning, årskurs 6 
 
Pedagog 5: Man, 33 år, 8 års erfarenhet, årskurs 4 
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Genomförande 
Empiri samlades in genom att fältundersöka närliggande skolor (och på så sätt 
få ett urval av pedagoger) genom att vara med på en matematiklektion i varje 
skola. I Klassrumsobservationerna tittade jag på hur läraren använder sig utan 
de fem nyckelstrategierna som presenterades av forskarduon Black och 
Williams (1998)  dessa finns också presenterade under kapitlet bakgrund. Jag 
utgick från rubrikerna under skolverkets riktlinjer, det vill säga; kriterier för 
hur elever ska nå sina mål ska göras tydliga för dem, kommentarer ska alltid 
lämnas vid bedömning, kamrat och själv-bedömning ska ske kontinuerligt. 
För att underlätta för mig själv så hade jag med mig en förkortad version av 
begreppsramverket i mitt observationsprotokoll (se bilaga 2), detta gjorde att 
jag kunde boka av direkt i protokollet när jag observerade något speciellt. 
Vissa strategier syntes tydligt när läraren integrerade med eleverna och andra 
fick pedagogen beskriva under intervjudelen. Genom observationerna kunde 
jag se hur lärarna använder sig utav bedömning utifrån skolans riktlinjer.  
 
Intervjuerna gjordes i syfte om att gå höra pedagogernas olika tankar kring 
val som gjordes under lektionen. Jag valde att bara kolla skolor inom en 
kommun för att se om mönster infinner sig i skolor tillhörande just den delen 
av Sverige. Lärarna fick öppna frågor för att de enklare skulle få ge sin bild av 
den formativa bedömningen. Genom intervjuerna fick jag redan på mer om 
vilka förutsättningar, begränsningar och möjligheter lärarna själva känner 
finns i den formativa bedömningen. Intervjuerna spelades in och jag förde en 
del anteckningar. 
 
För att enklare kunna se likheter och skillnader mellan lektionerna som jag har 
undersökas så valde jag att besöka klasser som alla arbetar med 
problemlösning i matematiken. Genom att alla arbetar med samma sak som 
var det enklare att följa mönster både på lektionerna och att följa lärares 
tankegångar i intervjuerna. 
  

Analys/bearbetning 
Analysen av min empiri av fem intervjuer och fem observationer skedde 
utifrån vad lärare själva har för uppfattning om formativ bedömning och om 
lärarna följer skolverkets riktlinjer vad gäller den formativa bedömningen. 
 
När alla intervjuer var genomförde så transkriberade jag ljudfilerna ifrån 
intervjutillfällena. Respondenternas svar skrevs ner ordagrant i ett dokument 
då det i resultatet är viktigt att veta exakt vad som sades för att få en 
helhetsbild av intervjun. I resultatdelen är intervjuerna sammanfattade utifrån 
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dokumentationen. Observationerna analyseras utifrån mina fältanteckningar 
och skolverkets riktlinjer av formativ bedömning. Jag kollar på hur väl 
lärarens sätt att använda formativ bedömning matchar med hur Skolverket 
tycker den ska användas.  
 
Jag har valt att analysera resultatet i studien på två sätt för att få en mer 
klarhetsbild över resultatet. Detta är lättare när man använder sig av fler än en 
metod Eliasson, 2018). 

Resultat 
Samtliga fem lärare som deltog i undersökning berörde på ett eller annat sätt 
formativ bedömning enligt Skolverkens ram. Vissa mer än andra men man 
kunde absolut se att tankegångarna för formativ bedömning finns och att det 
är väl etablerat i klassrummet. 

Observationer 
Det utfördes fem olika observationer i fem olika klassrum på fem olika skolor. 
Samtliga lektioner var 40 minuters lektioner och handlade om problemlösning 
i matematiken. Samtliga fem lektioner lades upp på samma sätt där läraren 
först gick igenom svårigheter från förra lektionen på tavlan innan eleverna 
arbetade i böckerna. Klasserna som observerade var två stycken årskurs 4, två 
stycken årskurs fem och en årskurs sex. Elevantalet var mellan 20 och 30 i 
klasserna.  

 
Riktlinjerna från Skolverket verkade tydligare hos de lärarna med kortare 
erfarenhet (mellan 1-10 år) än de lärarna som arbetat med yrket undret en 
längre period (25-35 år). I klassrummen fanns förenklade matriser där målen 
för undervisningen stod uppradade och lärarna pratade hela tiden om vilka 
mål som skulle uppnås och hur man kommer dit. Detta gjordes ofta innan 
lektionerna när man skulle börja arbeta med en ny del inom själva 
problemlösningsämnet. En av pedagogerna berättade till exempel för sina 
elever att för att kunna uppnå målet att skapa egna matematiska problem 
måste man först förstå grunderna i problemlösning. 
 
Den första nyckelstrategin ifrån skolverket ”Vad ska eleverna lära sig?” hade 
samtliga lärare koll på under observationerna. De var väl medvetna av vad de 
ville få ut av lektionen och hade planerat den väl. Andra nyckelstrategin ”Vad 
kan de redan?” var mer tydlig i tre av de fem klassrummen. I dessa klassrum så 
arbetade eleverna med olika saker utifrån egen förmåga. Lärarna i dessa 
klassrum hade koll på vilken nivå eleverna låg på och anpassade 
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undervisningen därefter. Till exempel var bara de elever som hade svårt 
förgående lektion som var med på genomgången i början av lektionen. Den 
tredje nyckelstrategin ”Hur ska eleven göra för att komma vidare?” Var svårt att 
hitta under lektionstid. Jag kunde inte se någon återkoppling som hjälper 
eleverna att komma vidare i sitt lärande under någon av lektionerna. ”Hur ska 
eleverna stödja varandras lärande?” är den fjärde nyckelstrategin och denna var 
också svår att hitta på lektionerna. I ett av de fem klassrummen så hjälpte 
eleverna varandra att rätta sina matteböcker. Detta är ett sätt för dem att lära 
av varandra men någon vidare återkoppling till varandra fanns inte att se. 
Den femte och sista nyckelstretagin lyder ”Hur kan eleven bedöma och styra det 
egna lärandet?”. I fyra av de fem klassrummen så får eleverna rätta sina egna 
matteböcker. Här lär de sig delvis att självbedöma sitt arbete. 
 
Efter att ha tittat igenom olika tester och läxor (jag fått av lärarna) som 
eleverna hade haft stod det klart att samtliga fem lärare använde sig utav 
kommentarer när summativ bedömning användes. Dessa kommentarer 
beskrev vad eleven klarade av enligt lärandemålen och vad som behöver 
jobbas mer på. Man kunde hitta en mängd olika kommentarer i matteböcker 
som användes för läxor men även på lösblad och prov. Någon 
kamratbedömning eller självbedömning fanns inte i något av de fem 
klassrummen. Jag kunde inte se någon naturlig del av lektionerna där detta 
kunde användas, så det var jag tvungen att lyfta i intervjudelen.   

Intervjuer 
Pedagogerna är överens om att formativ bedömning är nyttigt och 
hjälper eleverna framåt i sin utveckling men känner den finns viss oro 
att den formativa bedömningen kan ta för lång tid.  
 

”Det är viktigt att eleverna själva förstår varför de ska lära sig grejer 
och hur de på bästa sätt kommer dit, med hjälp av formativ 
bedömning så får både jag och min elev bättre koll på elevens 
utveckling” – Pedagog 3.  

 
”Visst tycker jag att formativ bedömning ska finnas i klassrummen 
men detta får inte ta för mycket tid så något annat blir lidande, 
tidsbristen känner jag är den största orsaken till varför det ibland 
prioriteras bort.” – Pedagog 4.  

 
Pedagog 4 visar upp en oro över att den formativa bedömning kommer ta tid 
av något annat som han anser viktigare i verksamheten. Samtliga av lärarna 
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har som mål med sin undervisning att ge eleverna bästa möjliga förutsättning 
för att komma så långt som möjligt i sin utveckling, vägen dit anpassas ut 
efter behov. De vill att eleverna ska ha med sig så bra verktyg som möjligt när 
de sedan börjar på högstadiet. Alla strävar alltså mot samma mål men har 
olika sätt för att ta sig dit. Det är tydligast att det är Pedagog 3 som använder 
sig och tänker på formativ bedömning mest. Hon säger att hon ofta är inne 
och tittar på olika strategier för formativ bedömning och försöker införa detta 
in i klassrummen på flera olika sätt.  
 

”Jag är helt övertygad om att formativ bedömning är rätt väg att gå. 
Jag tänker hela tiden på saker jag kan göra annorlunda för att ge mina 
elever bästa möjliga förutsättningar”- Pedagog 3.  
 

Detta känns igen från de strategier Black och Williams (1998) presenterat. 
Samtliga av de fem lärarna tycker själva att de har koll på riktlinjerna från 
Skolverket när det kommer till formativ bedömning och säger att det är något 
som de strävar efter att följa. Alla tycker att de i alla fall har koll på vad 
eleverna ska lära sig och vad de redan kan när dem början el lektion och 
planerar lektionen därefter. Pedagog 2, 3 och 5 säger att de hela tiden försöker 
ge eleverna alla verktyg för att se ska komma vidare i sitt lärande men 
erkänner samtidigt att det är svårt att ge eleverna chansen att få stödja 
varandra i deras lärande.  
 
Tre av de fem pedagoger som deltagit i undersökningen (Pedagog 2, 3 och 5) 
tycker att de besitter tillräckligt stor kunskap för att kunna utföra formativ 
bedömning på ett effektivt sätt. Resterande två pedagoger anser själva att de 
skulle vilja ha en bättre utbildning i ämnet för att få lära sig olika metoder och 
strategier och på så sätt kunna effektivisera sin bedömning gentemot sina 
elever. Fyra av fem pedagoger (Pedagog 1, 2, 4, 5) tycker att det svåraste med 
formativ bedömning är att få tiden att räcka till. De upplever en tidsbrist inom 
yrket i stort viken gör det svårt att acklimatisera in ett nytt bedömningssätt.  
 

”Jag anser mig ha tillräckligt hög kompetens för att utföra den 
formativa bedömningen på ett effektivt sätt om jag hade haft tiden för 
det. Att tiden inte räcker till är ett ständigt problem och därför måste 
vissa delar i bedömningen prioriteras bort.”(Pedagog 5) 

 
Samtliga lärare som deltog i undersökningen ansåg att det är viktigt att eleven 
förstår vilka mål det är som är uppsatta för kursen.  
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”Det är såklart jätteviktigt att eleverna vet vad som krävs av dem” 
(Pedagog 2). ” 

 
”Att eleverna vet och förstår vad målen är anser jag som en av de 
viktigaste sakerna inom bedömning överhuvudtaget. Tydliggör man 
målen direkt och ser att eleverna förstår dessa så blir det lättare att 
bedöma dem därefter för då vet jag att de faktiskt förstått vad det ska 
göra” (Pedagog 4).  

 
Kamrat- och självbedömning användes inte i klassrummen i någon av 
observationerna. Samtliga pedagoger tycker att kamratbedömning är väldigt 
svårt att få till i skolan och använder den aldrig eller väldigt sällan. Det är 
svårt att få eleverna engagerade över någon annans arbete och eleverna som 
får feedbacken har svår att ta den seriöst. Dessa elever vill ändå få bekräftelse 
av läraren och litar inte på att kamraterna har bedömt rätt.  
 

”Mina elever gillar inte alls kamratbedömning de gånger jag försökt 
genomföra det. Eleverna tar bedömningen från en kamrat mindre 
viktigt än om den kommer från mig.” (Pedagog 1).  
 
”De mest ambitiösa eleverna nöjer sig sällan med bedömningar från 
kamraterna och vill gärna ha ett utlåtande från mig också” (Pedagog 
3).  

 
Det pedagogerna upplever som enklast är att ge återkoppling till sina elever. 
Detta känner samtliga är givande för både dem själva och för eleverna.  

 
”Det inom formativ bedömning som är lättast och är minst 
tidskrävande att utföra är att ge återkoppling till eleverna. Man känner 
att det ger så mycket för en sådan liten grej, eleverna kan lättare bygga 
vidare på det som är bra om de får se eller höra det.”(Pedagog 5). 

 

Sammanfattning av resultatet utifrån forskningsfrågorna 
Sammanfattningsvis kan man se av intervjuerna att tre av fem tycker att de 
har tillräckligt med förutsättningar för att utföra formativ bedömning i 
klassrummen. De andra två skulle gärna vilja ha bättre utbildning i ämnet. 
Alla lärare var överens om att en förutsättning för att lyckas med den 
formativa bedömningen är att eleverna förstår målen med undervisningen. 
Det fanns matriser i samtliga klassrum där målen stod nedskrivna. 
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Möjligheterna med formativ bedömningen är många enigt respondenterna, 
alla var medvetna om att det fanns strategier inom formativ bedömning att 
följa. Detta ger då en möjlighet att verkligen kunna nyttja den formativa 
bedömningen. De största begräsningarna enligt lärarna var tydligt att tiden 
inte räckte till. Det fanns en oro att den formativa bedömningen skulle ta för 
mycket tid och andra delar i undervisningen skulle då bli lidande. En annan 
utmaning var att få till kamratbedömningen. Eleverna kunde känna att en 
kommentar från en elev inte var seriös och tog den inte på allvar.  
 
Av de fem nyckelstrategierna skolverket har satt upp så är den första Vad ska 
eleverna lära sig?” och den andra ”Vad kan de redan?” som syns tydligast i 
klassrummen. Det är också dessa två som lyfts fram mest i intervjuerna. 
Samtliga klassrum använder sig at matriser för att hjälpa eleverna att belysa 
vad de ska lära sig. Det fungerar också som hjälp för lärarna för att planera 
lektioner och se syftet i lektionerna. Samtliga lärare har koll på vad eleverna 
redan har kunskap i och kan anpassa undervisningen efter det. 
Återkopplingen från lärarna i den tredje strategin ”Hur ska eleverna göra för att 
komma vidare?” syns tydligare än kamrat- och självbedömningen i strategi fyra 
och fem. Detta är något som även syns i intervjuerna då lärarna tycker det är 
svårt att få till kamrat- och självbedömningen på ett bra sätt.  

Diskussion 
I diskussionsdelen så kommer jag att koppla mina egna resultat utifrån 
forskningsfrågorna och bakgrunden. Detta för att knyta ihop vad jag själv har 
kommit fram till och vad man kan se för slutsatser kring det och den 
forskning som redan finns. 

Slutsats baserat på syftet 
Det huvudsakliga syftet med arbetet var att ta reda på hur lärare upplever 
formativ bedömning samt om lärarna använder formativ bedömning i 
matematiken utifrån skolverkets riktlinjer i undervisningen så att eleverna får 
chansen att ta ansvar för sin egen inlärning? 
 

Vilka förutsättningar, begränsningar och möjligheter upplever 
lärare att den finns i den formativa bedömningen? 
Sammanfattningsvis kan man se av intervjuerna att tre av fem tycker att de 
har tillräckligt med förutsättningar för att utföra formativ bedömning i 
klassrummen. De andra två skulle gärna vilja ha bättre utbildning i ämnet. 
Formativ bedömning är ett effektivt sätt att ge sina elever möjlighet till 
utveckling om den används på rätt sätt (Black och William, 1998). Alla lärare 
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var överens om att en förutsättning för att lyckas med den formativa 
bedömningen är att eleverna förstår målen med undervisningen. Det fanns 
matriser i samtliga klassrum där målen stod nedskrivna. Möjligheterna med 
formativ bedömningen är många enigt respondenterna, alla var medvetna om 
att det fanns strategier inom formativ bedömning att följa. Detta ger då en 
möjlighet att verkligen kunna nyttja den formativa bedömningen. De största 
begräsningarna enligt lärarna var tydligt att tiden inte räckte till. Det fanns en 
oro att den formativa bedömningen skulle ta för mycket tid och andra delar i 
undervisningen skulle då bli lidande Ett dilemma är just att den formativa 
bedömningen tar lång tid att införa i ett klassrum och det krävs också 
kompentens hos läraren som utför den (Lundahl, 2014). Hodgen och William 
(2006) menar att alla tre återkopplingsvarianter (mellan elev och lärare, från 
lärare till elev och från elev till elev) är viktiga och det är samtliga av lärarna 
medvetna om. Trots det finner de svårigheter att utföra kamrat- och 
självbedömning på ett bra sätt. En annan utmaning var att få till 
kamratbedömningen. Eleverna kunde känna att en kommentar från en elev 
inte var seriös och tog den inte på allvar.  

Formativ bedömning i verkligheten 
Formativ bedömning har sedan Black och Williams forskningsöversikt 1998 
varit något som många länder har satsat resurser på att få in i skolan. (Black 
och Wiliam, 2009). Dock så har inte formativ bedömning växt så kraftigt som 
de trott och anledningen till det kan vara att det krävs både ekonomiska 
resurser och kompentens för att införa detta i skolorna. Andersson (2016) och 
(Vingsele 2017) testar hur formativ bedömning fungerar när man använder sig 
av det i praktiken men det som kanske glöms bort att kolla är om det faktiskt 
används i verkligheten ute bland skolorna. I mina observationer ser man 
tydliga spår på att formativ bedömning har satt sig i en del klassrum. Man kan 
se tydligt att lärare ger återkoppling till sina elever och hjälper eleverna att 
uppnå sina mål genom att till exempel göra klart för dem vad målen är och 
gör dessa mål tydliga för dem. 

Kommentarer vid bedömning 
Det som verkar vara enklast att använda i klassrummen är att ge eleverna 
kommentarer och feedback skriftligt på prov, läxor, uppsatser och dylikt. 
Detta var något som samtliga pedagoger påstod sig göra under intervjuerna 
och något som de flesta lärare är vana vid att göra. Det är viktigt här att man 
också följer upp kommentarerna som man ger sina elever annars blir det bara 
tomma ord. Följer man upp sina kommentarer så får man reda på om eleverna 
har läst och förstått dem eller om de bara har ignorerat och då gör samma 
misstag igen (Lundahl, 2014). Om eleverna lär sig att man hela tiden följer upp 
vad som skrivit så lyssnar de och förbättrar till nästa uppsats eller nästa prov 



21 
 

och då skapar man en utvecklingskurva för sina elever. Om man lägger stor 
vikt på att faktiskt skriva kommentarer som hjälper eleverna så ger man dem 
bästa möjliga förutsättning att utveckla sitt eget lärande och själva förstå och 
ta kontrollen på sitt lärande (Jönsson, 2017). 

Kriterierna ska göras tydliga för eleven 
I min observation så kunde man se att matriser fanns i klassrummen och de 
användes av lärarna gentemot elever och även själv för egen planering.  
Kriterierna för hur eleverna ska uppnå sina mål är viktigt att göras tydliga för 
dem, om detta inte görs så kommer eleverna att ha svårigheter att förstå vad 
som krävs av dem och varför de gör någonting. Detta är väldigt effektivt och 
förenklar för både lärare och elev. Detta visar till exempel Andersson (2016) 
där flera lärare testar på att tillverka egna matriser och sedan föra in dem till 
klassrummen. De allra flesta lärare som deltog i Anderssons undersökning 
upplevde att deras jobb blev mer effektivt och hade lättare att följa elevernas 
utvecklig kontinuerligt.  Detta är något som är väldigt enkelt men en del som 
oftast glöms bort, lärarna har oftast redan koll på vad han eller hon kräver 
från sina elever men är sämre på att göra detta tydligt för eleverna.  
 

Kamrat- och självbedövning en utmaning 
Den allra svåraste delen i den formativa bedömningen verkar vara kamrat- 
och självbedövning (Vingsle, 2017). Just kamratbedömningen verkar vara den 
del av formativ bedömning som saknas idag, både vad gäller forskning på 
området och användning i klassrum. Det går såklart hand i hand.  Finns det 
lite forskning kring området blir det automatiskt svårare att införa in i 
klassrummet. Lyckas man med att få till en kamratbedömning så kan man 
spara tid som lärare. Istället för att läraren ska bedöma flera arbetet kan en 
elev endast lägga tid på ett (Sivenbring, 2017). Eleverna ser också hur 
kvaliteten i en uppgift kan se ut och tar lärdom i det (Jönsson, 2015). Elever 
kommer att få mer feedback och det kommer läggas mer tid på bedömningen 
av deras uppgifter då varje elev endast har en uppgift att bedöma. När läraren 
bedömer en uppgift så är det i regel fler uppgifter som ska bedömas under 
samma tidsram.  
 

Förslag till vidare forskning 
För att undersöka detta område ytterligare skulle man titta på problemet mer 
ut ett elevperspektiv. Att läraren använder formativ bedömning i sitt klassrum 
utifrån skolverkets riktlinjer behöver inte automatiskt betyda att samtliga 
elever ökar sin kunskapsnivå. Som fortsatt forskning skulle man alltså kolla 
hur mycket elever tar åt sig och utvecklas med hjälp av den formativa 
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bedömningen. Blir det några förändringar i tankesätt samt resultat när 
formativ bedömning används istället för summativ? 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Missivbrev för observation och intervju 
 
Mitt namn är Viktor Segerlund och jag pluggar för närvarande termin 7 på 
grundlärarprogrammet års 4-6 på distans mot Mittuniveritetet i Sundsvall.  
 
Just nu håller jag på med ett självständigt arbete där jag undersöker hur den 
formativa bedömningen funkar i praktiken på öns skolor. Forskningsfrågan 
som är central för mitt arbete lyder: Används formativ bedömning i 
undervisningen och i så fall håller den tillräckligt hög kvalité för att hjälpa eleverna 
att ta ansvar för sin egen inlärning? 
 
För att kunna svara på forskningsfrågan och skriva klart mitt arbete skulle jag 
behöva komma ut i verksamheten och se hur detta funkar i praktiken samt 
intervjua lärarna jag observerar. Både lärare och skola kommer att förbli 
anonyma genom hela arbetet. 
 
Tack på förhand, Viktor Segerlund. 
 
Viktor Segerlund – Vise1500@student.miun.se 
 
Handledare Anna-Karin Westman - Anna-Karin.Westman@miun.se 
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Bilaga 2 
 

Observationsprotokoll 
 

Innehåll Observation Reflektion 

Lektionstid, antal elever, 
lektionsinnehåll 

  

Hur visar läraren att hen har 
koll på vad eleverna ska lära 
sig? 

  

Hur visar läraren att hen har 
koll på vad eleverna redan 
akan? 

  

Hur visar läraren att hen har 
koll på vad eleverna ska göra 
för att komma vidare? 

  

Hur använder läraren 
kamratbedömning? 

  

Hur använder läraren 
självbedömning? 

  

Uppkom det svårigheter i 
arbetet med formativ 
bedömning? 

  

 
Om möjligheten finns så vill jag fokusera området på problemlösning inom 
matematiken då det känns som ett område där det är lättast att se hur 
formativ bedömning används. Detta görs också för att alla lektioner ska ske i 
samma område så alla observationer har samma förutsättningar 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 

• Hur mycket tänker du på att använda formativ bedömning i 
matematiken?(Forskningsfråga 1) 

• Vad är ditt mål med matematikundervisningen och hur ser du till att 
dessa mål uppnås?(Forskningsfråga 1) 

• Hur går du tillväga för att se till hur eleven ligger till i förhållande till 
målen inom matematik? Hur skapas situationer som får dig att ta reda 
på detta?(Forskningsfråga 1 och 2) 

• Vilken återkoppling används för att ge eleverna bäst förutsättningar att 
utvecklas? Tänker du på förändringar du kan göra i din undervisning 
som hjälper dig själv att utvecklas? (Forskningsfråga 1 och 2) 

• Hur tar du bäst reda på vad eleverna redan kan? (Forskningsfråga 2) 
• Hur gör du för att eleverna ska stödja varandra i sitt lärande? 

(Forskningsfråga 1 och 2) 
• Hur gör du för att eleverna själva ska bedöma och syra det egna 

lärandet (Forskningsfråga 2) 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap om formativ bedömning? Om 

inte är det något du skulle vilja ha mer kunskap om? (Forskningsfråga 
1 och 2) 
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