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Sammandrag 

 

Detta examensarbete har ett tudelat syfte. Det ena delsyftet är att undersöka hur några lärare, 

rektorer och huvudmän arbetar med beslutsprocessen rörande formativ bedömning på sina 

respektive organisationsnivåer. Det andra delsyftet är att undersöka hur några lärare tillämpar 

formativ bedömning i ämnet svenska i samband med skrivning. Vi har använt oss av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade, icke-deltagande observationer vilket skapat 

relevans gällande informationen vi eftersökte. De lärare vi intervjuat och observerat skapar en 

större förståelse för begreppet formativ bedömning. 

 

De nya allmänna råden från Skolverket har tydliggjort arbetet med formativ bedömning i 

undervisningen. Det visar sig att många olika projekt och processer är igång, eller är på väg att 

påbörjas i flera skolor gällande formativ bedömning. Formativ bedömning är viktigt för 

elevernas kunskapsinhämtning och lärare behöver ett riktat stöd för att skapa god undervisning 

i klassrummet.  

 

Vårt arbete grundar sig på Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande. Elevers inlärning i 

samspel med andra människor genomsyrar arbetet och är ständigt återkommande i både 

forskningsdelen och resultatdelen. I vår insamling av empiri fann vi ett namn ständigt 

återkommande, nämligen Dylan Wiliam. Wiliam har stor betydelse för detta arbete, främst för 

sin forskning men även för metoder och praktiska tekniker för utförandet av formativ 

bedömning.  

 

Vår undersökning visar att ambitionen för arbetet med formativ bedömning ute i skolorna, i 

några kommuner, är relativt höga men att arbetet har utvecklats olika långt beroende på skola. 

En del i det kan bero på hur organiserad och strukturerad planeringen av arbetet är samt hur 

mycket utrymme det formativa arbetet får i det kollegiala samspelet i personalgruppen. 

Resultatet av vår studie skapar en förståelse för problematiken som finns gällande 

implementeringen av formativ bedömning i dagens undervisning samt i lärarlag. Åsikter 

gällande både möjligheter och svårigheter med formativ bedömning stämmer väl överens 

mellan litteraturen och de aktuella lärarna vi träffat.   
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1 Inledning 
Att bedöma det vi ser och upplever är något vi ständigt gör i vår vardag. Oftast bedömer vi vår 

omgivning utan att tänka på det. När det däremot handlar om elevers kunskapsutveckling i 

skolan behöver vi vara medvetna om samt förstå grunden för vår bedömning. Skolan har ett 

kunskapsuppdrag och i skolans styrdokument framgår det uppdrag bedömningen ska 

förknippas med.  

 

När lärare medvetet använder sin bedömning systematiskt i sin undervisning skapas goda 

förutsättningar för eleven att utvecklas i sitt lärande. Läraren har ansvaret och ska med stöd från 

styrdokument skapa ett verktyg för lärande till eleverna. Även eleverna har en viktig del i detta 

arbete då de förväntas engagera sig i sin egen kunskapsutveckling och ta ansvar för sitt lärande 

i förhållande till ålder (Skolverket, 2011, s. 5–6). När resultatet av en bedömning exempelvis 

sammanfattas i form av ett betyg eller ett omdöme kallas detta summativ bedömning. Den 

formativa bedömningen är istället till för att hjälpa eleven vidare utifrån var eleven befinner sig 

i sitt lärande. Den summativa och den formativa bedömningen kan samverka med varandra 

beroende på hur bedömningen är tänkt att användas. All bedömning kan vara formativ fram till 

att den information läraren har från eleven vägs samman i ett betyg. Det är viktigt att eleverna 

vet när en bedömning är formativ eller summativ (Skolverket, 2011, s. 17–18). 

 

I Skolverkets stödmaterial (2011, s. 6–8) poängteras att lärarens bedömningar i undervisning 

ska ske på ett pedagogiskt och medvetet sätt. Lärare behöver generellt utveckla sin 

bedömningskompetens i både sin egen undervisning och i bedömningen av elevernas arbeten. 

En god kunskap om bedömning behövs för att värdera elevers kunskaper, ge återkoppling för 

lärande, synliggöra praktiska kunskaper, kartlägga elevers kunskaper och utvärdera 

undervisningen. 

  

De erfarenheter vi har från läraryrket visar att lärare inte alltid har möjlighet att bedöma eller 

ge respons till sina elever på ett rutinmässigt sätt. Förutsättningar i form av tid saknas ofta för 

att lärare ska ges möjlighet till att implementera formativ bedömning i sin undervisning. 

Skolverket (2011, s. 6–7) menar att lärare och rektorer ska ges förutsättningar för att arbetet 

genomförs enligt de gällande bestämmelserna. Ansvarig för detta är huvudmannen, i detta fall 

kommunen, som då ska se till att författningarnas krav uppfylls. De allmänna råden ger en 

hänvisning om hur huvudman, rektor samt lärare bör arbeta för att kraven i bestämmelserna blir 

uppfyllda. 

 

I detta arbete fokuserar vi på den formativa bedömningen som tidigare varit i skymundan i 

jämförelse med summativ bedömning, men som nu fått en större plats i den reviderade 

läroplanen samt i de nya allmänna råden (Skolverket, 2018, s. 9). Vi vill med detta arbete påvisa 

de positiva effekterna av att använda formativ bedömning i undervisning. Vi har valt att inrikta 

oss på elevers skrivande av texter i ämnet svenska.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka riktlinjer lärare får från rektorer och 

huvudmän angående formativ bedömning och sedan hur lärare kan implementera formativ 

bedömning i klassrummet i samband med ämnet svenska. Genom observationer och intervjuer 

skapas en förståelse för processen hur lärare, rektorer och huvudmän arbetar med formativ 

bedömning. För att besvara vilka riktlinjer lärare får från rektorer och huvudmän angående 

formativ bedömning och sedan hur lärare kan implementera formativ bedömning i klassrummet 

har vi skapat följande frågeställningar: 

 

 Hur arbetar några lärare, rektorer och huvudmän i processen med formativ bedömning? 

 Hur kan några lärares arbete med formativ bedömning vara utformat i ämnet svenska i 

samband med skrivning? 
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt beskrivs bedömningars utveckling under åren och tidigare forskning inom 

området bedömning, främst formativ bedömning. Även några exempel och metoder presenteras 

för att skapa en bättre förståelse för hur formativt arbete i klassrummet kan genomföras. 

Därefter ges en presentation över ansvarsområden för aktörer inom skolväsendet. 

Avslutningsvis presenteras fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 

 

2.1 Styrdokument 

Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen ska förhålla sig till. Detta kunskapsuppdrag 

grundar sig på en kunskapssyn som finns med i skolans styrdokument. Bedömning av elevers 

prestationer i skolan är ansluten till undervisningen. När läraren använder bedömning på ett väl 

medvetet och systematiskt sätt i sin undervisning, då ger det eleverna goda förutsättningar för 

lärande (Skolverket, 2011, s. 6).  

 

Bedömningar hänger nära samman med undervisning och syftar till att kartlägga och värdera elevers 

kunskaper, till att ge återkoppling för fortsatt lärande, till att synliggöra praktiska kunskaper samt 

till att utvärdera undervisning. Bedömningar kan fungera summativt och/eller formativt. 

(Skolverket, 2011, s. 12)  

 

Lärarens arbete med planering och undervisning ska stimulera och leda elever i deras personliga 

utveckling. Lärarens ämnesdidaktiska val ska ligga till grund för undervisningens utförande 

vilket i sin tur påverkar vilka kunskaper eleven får möjlighet att utveckla. Det är därför viktigt 

att läraren kan identifiera de utvecklingsbehov och styrkor eleven har. Dessa medvetna val 

ligger till grund för det formativa arbetet i undervisningen där bedömningen ska vara ständigt 

pågående (Skolverket, 2018, s. 9). 

 

För att få god information om elevernas utvecklingsbehov och styrkor behöver läraren skapa 

situationer där bedömning kan användas både formativt och summativt. Informationen kan 

användas i formativt syfte för att stödja eleven i kunskapsutvecklingen men även i summativt 

syfte vid betygssättning. I de tidigare skolåren används bedömningen rent formativt för att 

bedöma om elevens kunskapsutveckling är på rätt väg. Även lärarens undervisning kan 

utvärderas vid dessa tillfällen. Läraren behöver även vara införstådd med att elevernas 

kunnande kan under lektioner visa sig annorlunda än vad läraren förväntat sig. Genom att få 

detaljerad information i dessa bedömningssituationer kan läraren förändra och förbättra sin 

undervisning vilket skapar möjlighet till ökat lärande hos eleverna. Lärarens syfte ska med de 

olika bedömningarna vara tydliga och tillförlitliga (Skolverket, 2011, s. 16–17). 

 

Även om det är elevens förmågor som står i centrum för bedömningar i skolan, är det läraren som 

har huvudrollen och som med stöd i styrdokument och från kolleger, skolledning, elever och 

föräldrar kan göra bedömningen till ett redskap för lärande. (Skolverket, 2011, s. 6)  

 

I den nya reviderade läroplanen (2018) beskrivs betydelsen av formativ bedömning i större 

utsträckning än vad den gjort i tidigare upplagor. Therese Granekull (2016, s. 17) menar att 

diskussioner angående formativ bedömning i undervisning och skola därför ökat de senaste 
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åren. Ansvaret läggs nu till större del på elevernas delaktighet och eget ansvar i studier och 

bedömning av egna prestationer i förhållande till andra elever. 

 

2.2 Ansvarsområden för arbetsutförande 

Alla aktörer som arbetar med formativ bedömning i skolsystemet behöver vara delaktiga i den 

utveckling som sker med formativt arbete i skolan. Huvudmännen, i det här fallet Barn- och 

utbildningsnämnden i kommunen, ska ha kunskap om användandet av övergripande analyser i 

form av data gällande omdömen och betyg. Skolledare, i det här fallet rektorerna på respektive 

skola, behöver goda kunskaper i frågor gällande bedömning för att kunna läsa av och ta vara på 

skolans samlade resultat i det pågående kvalitetsarbetet. Lärare använder bedömning dagligen 

i sin undervisning. Alla aktörer behöver vara inblandade i utvecklingsarbetet gällande formativ 

bedömning för att lättare skapa en större spridning av kunskap. De har tillsammans en central 

roll i implementeringen av formativa bedömnings- praktiker i klassrummet (Hirsh, 2015, s. 73). 

 

Huvudmannens arbete inom skolväsendet är att ansvara för att utbildningen genomförs utifrån 

de bestämmelser, föreskrifter och andra författningar som finns. Om det framkommer brister i 

verksamheten är huvudmannen ansvarig till att vidta nödvändiga åtgärder. Huvudmannen har 

ansvar för att personalen vid respektive skolenhet får möjlighet till kompetensutveckling. 

(Skollagen, SFS 2010:800). I de allmänna råden från Skolverket (2018, s. 3) tydliggörs 

huvudmannens ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp samt utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå. Huvudman ska se till att rektor tillsammans med lärare ges 

förutsättningar för att uppfylla kraven från styrdokumenten.  

 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, 

följa upp och utveckla utbildningen. (Skollagen, SFS 2010:800 4 kap. 3§) 

 

Rektorns ansvar är att leda och samordna det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och verka 

för att utbildningen ska utvecklas. Rektor är den som beslutar och ansvarar om sin enhets inre 

organisation samt hur enhetens resurser ska fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov 

enligt Skollagen (SFS 2010:800). Wiliam (2016, s. 248) menar att skolledares högsta prioritet 

ska vara lärarens lärande. Många rektorer arbetar för att lärare ska förbättra sitt arbetssätt men 

oftast sker det parallellt med andra av skolans aktiviteter istället för att ligga i huvudfokus. 

Wiliam menar också att lärares kvalitet är skolledarens ansvar. Det innebär att lärare ska få stöd 

och hjälp för att förbättra sin undervisning, inte bli utbytta. För tillfället visar forskningen att 

formativ bedömning är den mest fördelaktiga metoden för att utveckla lärarnas lärande. 

Skolledare som möjliggör en bra lärmiljö till sina medarbetare skapar förutsättning för lärarnas 

utveckling, vilket i sin tur gynnar elevernas lärande enligt Wiliam (2016, s. 248). 

 

De rektorer som når resultat är alltså de som inte låter lärarna försvinna in i sitt klassrum utan som 

följer med. (Ersgård, 2016, s.48) 

 

De skolor som påvisar bäst resultat är de som har en pedagogisk ledare, som genomför arbetet 

tillsammans med sina lärare och där rektor ser sig själv som en i gruppen. Rektorer behöver 

vara delaktiga i lärarens undervisning för att se hur de på bästa sätt kan hjälpa. Utan insyn i 
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undervisningen kan sådana bedömningar av hjälpinsatser inte göras menar Jesper Ersgård 

(2016, s. 48). 

 

På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras tillsammans med lärare, övrig personal och 

elever. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektor har huvudansvaret för att 

kvalitetsarbetet genomförs på respektive enhet. De allmänna råden är endast rekommendationer 

för hur arbetet ska genomföras för att uppfylla de krav som finns i bestämmelserna. Rektor kan 

därför avgöra hur arbetet genomförs så länge det anses likvärdigt med gällande 

rekommendationer (Skolverket, 2018, s. 6). 

 

2.3 Forskningsbakgrund  

Dylan Wiliam är för många ett känt namn i samband med formativ bedömning, bedömning för 

lärande och framgångsrikt lärande. Hans namn förekommer ofta i referenslitteratur och 

forskningssammanhang gällande formativ bedömning. Som professor i pedagogik är Wiliam 

känd världen över och är en av de största gällande forskning och framtagna strategier för arbetet 

med formativ bedömning. Hans strategier och tips för att på ett framgångsrikt sätt implementera 

formativ bedömning i klassrummen har skapat goda förutsättningar för lärare och elever att 

utvecklas och lyckas i sitt arbete. Wiliams livsuppgift har blivit att försöka förstå lärande och 

vad som leder till framgångsrikt lärande. Han anser att bedömning är bron mellan undervisning 

och lärande. Wiliam ser brister i lärares möjligheter till utbildning inom området bedömning 

där de flesta lärare inte får någon form av vidareutbildning överhuvudtaget (Sveriges 

utbildningsradio, 2013). Att prata om forskning kring formativ bedömning utan att nämna 

Dylan Wiliam är omöjligt, menar Åsa Hirsh (2015, s. 20). 

 

Catarina Andersson (2017, s. 7) beskriver hur tidigare forskning, både internationella och 

nationella tester, visar fallande elevresultat i framförallt matematik där Sverige ses på ledande 

position. Hon poängterar därför betydelsen av formativ bedömning i undervisningen då det 

skulle kunna vara ett alternativ för att vända den negativa trenden och därmed även utveckla 

både undervisningen i alla ämnen och även utbildningen för lärare. Ying Zhan & Winnie Wing 

Mui So (2017, s. 503) skriver att lärare ska tolka och förstå information om sina elever och 

deras kunskaper på ett professionellt sätt. Lärare ska även ha förmåga att utifrån egna beslut 

bedöma hur undervisningen ska utformas. För att lärare på ett kvalitativt sätt ska använda 

formativ bedömning i sin undervisning behöver de stöd och fortbildning för att utveckla sina 

kunskaper. 

 

Charlotta Vingsle (2014, s. 15) skriver hur tidigare forskning visar att utvecklingen av 

kompetens bland lärare i formativ bedömning har genomförts för att utveckla större kunskap 

och erfarenhet för formativ bedömning i undervisningen. Flertalet forskare (Vingsle, et. al) 

beskriver olika nyckelstrategier som ett viktigt verktyg för att lyckas med formativ bedömning. 

Dessa nyckelstrategier anses vara en viktig faktor i elevernas kunskapsinhämtning och lärande 

(Vingsle, 2014, s. 15). För att skapa bra resultat med den formativa bedömningsutövningen i 

klassrummen är  elevernas engagemang en viktig del. Genom eget engagemang skapas en större 

möjlighet för eleverna att få en större insyn i sitt lärande samt att de kan ta ett större ansvar för 

sin egen kunskapsinhämtning (Vingsle, 2014, s. 15).  
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2.4 Kunskapsbedömningarnas framväxt 

De kunskapsbedömningar som vuxit fram beskrivs som ett av de kraftfullaste pedagogiska 

verktyg vi har för att forma människan – i både positiv och negativ bemärkelse. Att bedöma 

människors kunskaper är något som pågått långt innan skolan kom till men det är i och med 

utbildningarnas ökade värde som metoder för bedömning har växt fram i teoretiska och 

systematiska metoder. På samma sätt som samhället utvecklas, förändras 

kunskapsbedömningar därefter, menar Christian Lundahl (2014, s. 519). Skolorna är idag mer 

komplicerade och eleverna behöver en högre kunskapsnivå nu än tidigare för att så småningom 

få ett arbete (Sveriges utbildningsradio, 2013). 

 

Bedömning har fått ett ökat fokus i Sverige och även i stora delar av världen. Det ökade fokuset 

på bedömning innefattar både den summativa och den formativa bedömningen. Förklaringen 

till detta ökade fokus på bedömning beror på förändringarna med en ny skollag, ny läroplan och 

nya kursplaner (Granekull, 2016, s. 17). Det förstärks i läroplanen då formativ bedömning har 

fått ett större utrymme i den nya reviderade upplagan. Elevens eget ansvar och inflytande över 

sina studier poängteras (Skolverket, 2018). 

 

En formativ bedömning är ett verktyg som lärare använder för att mäta elevernas förståelse av vissa 

ämnen och färdigheter som de undervisar om. Det är ett verktyg som används löpande i 

undervisningen för att upptäcka elevernas missuppfattningar och misstag (Wiliam, 2016, s. 132).  

 

Tanken med formativ bedömning var från början tänkt att identifiera elevernas styrkor och 

svagheter med hjälp av olika strategier. Genom att använda valda strategier kan lärare sedan 

anpassa sin undervisning på ett sådant sätt som gynnar elevens fortsatta lärande. Eleverna 

behöver bli involverade och presenterade för de mål som undervisningen syftar till för att stärka 

sin egen förmåga till bedömning av eget samt kamraters arbete. Formativ bedömning kan ses 

som ett kraftfullt redskap för att främja elevernas arbete i rätt riktning (Zhan & Wing Mui So, 

2017, s. 502).  

 

 

2.5 Formativ bedömning i klassrummet  

Andersson (2017, s. 7) skriver att det ofta saknas kunskap och vidareutbildning hos lärare samt 

tid och möjlighet att införliva arbetsmetoden i sin helhet. Tydlig struktur och genomförbara 

metoder är viktiga för lärare i införandet av formativ bedömning i undervisningen. 

 

Tord Göran Olovsson (2015, s. 2) skriver om den ökade kontrollen lärare måste ha för att göra 

en bedömning i hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Den information läraren måste ha om 

elevers prestationer handlar om att kunna veta vilka betyg som ska sättas och vilken bedömning 

som ska göras. Granekull (2016, s. 17) skriver att summativ bedömning förekommer i större 

utsträckning i dagens undervisning än vad formativ bedömning gör. De nationella proven är 

fler än tidigare och mer omfattande vilket gör att de är en stor del i den summativa 

bedömningen. Även den formativa bedömningen har fått mer utrymme då det finns 

förhoppningar om att den ska öka elevers lärande. Hon menar att det finns mycket forskning 

som pekar på att formativ bedömning kan föra med sig ökat lärande och motivation samt öka 
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elevernas prestationer. I användandet av formativ bedömning är det viktigt för läraren att 

anpassa sitt arbete efter elevernas kunskaper och utveckling. 

 

Bedömning fungerar formativt när belägg för elevens prestation tas fram, tolkas och 

används av lärare, elever eller deras kamrater för att ta beslut om nästa steg i 

undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle 

ha fattat om belägg inte funnits.  (Vingsle, 2017, s. 5) 

 

Bedömningens funktion i elevernas lärande handlar inte enbart om att värdera deras 

prestationer. Bedömningens funktion handlar också om att stimulera elevernas 

kunskapsutveckling. Metodiska återkopplingar kan därför främja och stimulera elevernas 

lärande. I den metodiska återkopplingen är det viktigt att läraren belyser de mål som utgör 

grunden för undervisningen. Att belysa målen är en förutsättning för att eleverna ska ges 

möjlighet att synliggöra sina kunskaper (Lundahl, 2011, s. 89).  

 

Summativa och formativa bedömningar kan på ett framgångsrikt sätt samverka med varandra. 

De har förvisso olika syften men ett summativt bedömningstillfälle som noga utformats kan 

skapa goda grunder för ett formativt vidare arbete. Det är därför inte korrekt att beskriva dessa 

bedömningsmetoder som motsatser till varandra (Hirsh, 2015, s. 20). Även John Hattie (2012, 

s.193) menar att dessa två bedömningsformer samarbetar med varandra. För att få goda 

summativa resultat krävs att ett väl genomfört formativt arbete gjorts. 

 

När kocken smakar på soppan är den formativ, när gästen smakar soppan är den summativ. (Hattie, 

2012, s. 193). 

 

Denna metafor kan jämföras med undervisning för att därmed skapa en större förståelse för de 

båda metodernas samband gällande summativ och formativ bedömning (Hattie, 2012, s.194). 

 

Vingsle (2017, s.2) skriver om Black och Wiliams (2003) forskningsöversikt som gjordes i 

slutet av 1900-talet. I forskningsöversikten framkom att den formativa bedömningen visade sig 

ha stora effekter på elevers lärande. Det visade sig dock snart att metoden inte var lätt att 

genomföra då den formativa bedömningen har visat sig vara svårare att tillämpa än den 

summativa bedömningen. Det saknas kunskap om hur lärare på flera sätt kan stöttas vid 

genomförande av den formativa bedömningen och vilka svårigheter som kan förekomma i 

utförandet. Denna bedömning kan lätt bli lärarcentrerad och utesluta eleverna som då inte blir 

engagerade, vilket kan medföra att de positiva effekterna på elevernas lärande uteblir. Det som 

behöver förbättras är att förstå hur lärare kan stöttas specifikt i sitt genomförande av den 

formativa bedömningen där också eleverna engageras, menar Vingsle (2017, s.2). Hirsh (2015, 

s. 42–43) skriver däremot att lärare behöver systematiskt stöd i processen från verktyg eller 

metod till en mer fördjupad förståelse. Det kollegiala arbetet är därför av yttersta vikt där 

gruppen träffas och reflekterar över undervisning och bedömningsmetoder. Tiden för det 

kollegiala lärandet och arbetet är en nyckelfaktor för att lärare i arbetet med bedömning ska ges 

möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter. 

  



 

8 

 

Dylan Wiliam och Siobhán Leahy (2015, s. 18) skriver om formativ bedömning och är noga 

med att poängtera vikten av lärarens vinning i detta sätt att arbeta. Genom att hjälpa läraren att 

fatta andra beslut än tidigare vad gäller utformning av undervisningen, kan det möjliggöra 

upptäckter som vidare kan föra elevens specifika lärande framåt. Wiliam och Leahy (2015, s. 

24) skriver vidare att formativ bedömning kan ses som en korsning mellan tre olika processer. 

Dessa processer är att ta reda på vart eleven är på väg, var eleven befinner sig just nu och hur 

eleven ska nå målet. För att skapa möjligheter till att lyckas krävs enligt Wiliam tre aktörer: 

lärare, kamrat och elev (se Figur 1). 

 

 

 Vart eleven är på väg Var eleven befinner sig 

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 

lärande framåt 

Kamrat Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra 

 

Elev Aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra 

 

 

Figur 1. Tre aktörer i klassrummet. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning (Leahy, Lyon, 

Thompson & Wiliam, 2005). 

2.6 Dylan Wiliams fem nyckelstrategier 

Dylan Wiliam är professor vid University of London och har under många år genomfört 

framgångsrik forskning inom formativ bedömning. Han har utvecklat fem nyckelstrategier för 

formativ bedömning i undervisningen och har tillsammans med Siobhán Leahy skrivit en 

handbok för lärare om hur dessa strategier kan användas. De fem strategierna är tänkt som en 

verktygslåda att kunna använda i klassrummet (Wiliam & Leahy, 2015, s. 25).  

2.6.1 Klargöra, dela och förstå lärandemål samt kriterier 

Den första strategin som innebär att klargöra, dela och förstå lärandemål samt kriterier är, enligt 

Wiliam och Leahy (2015, s. 43) den viktigaste men även den svåraste strategin. För att använda 

de andra fyra strategierna behöver läraren ta reda på vart eleverna är på väg i sitt lärande. De 

skriver dock att det inte alltid är en fördel att presentera lärandemålen för eleverna i början av 

varje lektion då lärare inte alltid har kontroll på vilken riktning en lektion är på väg. Målen för 

en lektion är oftast inte gemensamma för hela klassen utan enskilda för varje elev. En annan 

viktig aspekt i detta är att många av eleverna inte är motiverade att lära sig eller ta in ny kunskap. 

Istället för att presentera läroplanen och dess innehåll kan lärare försöka engagera dessa elever 

med diskussioner och argumentationer tillsammans i klassen. Lärarens stora arbete i denna 

strategi är att försöka hjälpa sina elever i sitt lärande med en tydlig plan på hur genomförandet 
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av kunskapsinhämtningen är tänkt att ske. Genom att enbart sätta lärandet i fokus blir det lättare 

för lärare att identifiera framgång hos eleverna. För att eleverna ska ges bäst förutsättning för 

ett vidare perspektiv är det viktigt att de får lösa problem ur flera olika synvinklar och 

sammanhang (Wiliam & Leahy, 2015, s. 43). Att tydliggöra mål och kunskapskrav görs bäst 

genom att konkretisera dem i undervisningen, menar Christian Lundahl (2011, s. 90). 

 

Dylan Wiliam (2013, s. 85) skriver att det kan verka som en självklarhet att det är lättare att 

komma någonstans om man vet vart man är på väg. Trots det, har det inte ansetts viktigt fram 

tills nyligen att klargöra lärandemål och kriterier för eleverna. När eleverna har en förståelse 

för vad målet är, blir nästa steg att förstå om de är på rätt väg och då är det upp till läraren att 

ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande.  

 

Johan Alm (2015, s. 13) beskriver hur lärandematriser skapar en tydlighet för eleverna. Istället 

för att använda matriser för elevernas bedömning kan lärandematriser användas för elevernas 

lärande i undervisningen. Han menar att genom konkretisering av kunskapskraven kan läraren 

få eleverna att förstå vad de ska lära sig genom att koppla dessa kunskapskrav till en uppgift. 

Lärandematriser blir på så vis ett verktyg för eleverna att i förväg förstå vad de ska lära sig 

istället för att läraren i efterhand ska bedöma elevens kunskap. 

2.6.2 Skapa klassrumsdiskussioner, aktiviteter samt uppgifter som framkallar lärande 

Wiliam och Leahy (2015, s. 88) menar att det krävs kunskap om vad eleven redan kan för att 

läraren ska kunna skapa en god undervisning. Att ha kunskap om vad eleverna redan kan är 

problematiskt och det finns två viktiga skäl till varför. Det första skälet är att läraren behöver 

söka efter bevis i elevens kunskap för att sedan föra undervisning i rätt riktning. Ett annat skäl 

är att elever inte alltid är villiga att dela med sig av sina tankar och åsikter. Nackdelen med detta 

blir då att lärarens arbete inte kan göras på ett korrekt sätt. Lärare behöver därför se till att skapa 

en miljö där eleverna är villiga att prata och föra en dialog med sin lärare. 

 

Wiliam och Leahy (2015, s. 88) skriver att det i klassrumsdiskussioner ofta sker klassiska 

scenarion där elever räcker upp handen då läraren ställer en fråga. Det är oftast den elev som är 

säker på sin sak som räcker upp handen. Läraren får i detta fall inget bevis för vilka som kan 

svaret på frågan. Wiliam och Leahy (2015, s. 88) menar att det istället skulle vara ett bättre 

alternativ att ingen av eleverna räckte upp handen (No hands up) utan läraren istället frågar 

slumpmässigt utvalda elever. En metod för detta skulle vara att använda glasspinnar. Metoden 

med glasspinnar innebär att alla elevers namn skrivs på en varsin glasspinne som sedan samlas 

ihop och dessa kommer sedan till användning då läraren slumpmässigt tar upp en glasspinne. 

Det namn som står på glasspinnen får möjlighet att delge sina åsikter eller tankar. Syftet med 

att använda denna metod är att alla elever ska känna sig delaktiga istället för att de endast mer 

framstående elever som snabbt räcker upp handen ska ges möjlighet att tala. Detta skapar även 

ett större engagemang hos eleverna under lektionerna då de inser att det finns en chans att de 

får delta aktivt. Med denna metod har det visat sig att eleverna blir mer hjälpsamma mot 

varandra samt ser kvalitéer hos varandra som de tidigare inte gjort (Sveriges utbildningsradio, 

2013). För att stärka svagare eller osäkra elever kan läraren be eleverna att tänka i par (Think-

Pair-Share, TPS). Genom att först fundera själv för att sedan dela sina tankar med kompisen 
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bredvid skapas en diskussion eleverna emellan. Deras gemensamma tankar blir sedan lyfta i 

helklass. Handuppräckning kan istället ske om någon elev har en fråga de vill ha svar på av 

läraren eller någon kamrat (Wiliam & Leahy, 2015, s. 88). 

 

Wiliam förespråkar även trafikljus i form av muggar. Varje elev har tre muggar i en stapel på 

sin plats. En grön, en gul och en röd. Vid lektionens start har alla elever den gröna muggen 

överst i stapeln. Om det skulle uppstå osäkerhet hos eleven under lektionen kan hen byta till 

gul färg på muggen. Den röda muggen symboliserar att eleven har svårigheter som gör att hen 

inte kommer vidare i sitt arbete och som endast kan lösas med stöd av läraren. Användandet av 

muggar gör då att eleven inte behöver sitta med handen uppe under tiden hen väntar samt att 

läraren kan bedöma vilka elever som behöver hjälp fortast (Sveriges utbildningsradio, 2013). 

 

En metod att använda för att skapa delaktighet i det formativa arbetet i klassrummet är att ge 

varje elev en egen miniwhiteboard. Dessa kan eleverna använda till att skriva svar på. Med 

denna metod får läraren en snabb överblick över elevernas förståelse och kan utifrån 

informationen snabbt förändra undervisningens fokus (Sveriges utbildningsradio, 2013). En 

annan viktig aspekt menar Wiliam (2013, s. 99) är vilken sorts frågor läraren ställer till sina 

elever. Oftast sker undervisningen och muntliga genomgångar där eleverna enbart har två 

svarsalternativ att förhålla sig till vilket är det rätta svaret eller ett felaktigt svar. Om läraren 

istället kan omformulera frågan till ett påstående finns möjlighet för eleverna att utveckla sina 

svar, vilket i sin tur ger läraren en större bild av elevens kunskap. Ett exempel är att läraren 

frågar: Är alla fyrkanter rektanglar? Eleverna har då två alternativ, att svara ja eller nej. Om 

läraren istället säger: Alla fyrkanter är rektanglar, kan eleven ta ställning till samt förklara sin 

tanke och därmed tydliggöra sitt ställningstagande för läraren utifrån lärarens påstående. I en 

sådan situation är även TPS användbart. 

 

Metoden TPS innebär att eleverna först ensam får fundera på en fråga eller på ett problem som 

sedan diskuteras i par eller i en mindre grupp. Paren eller den mindre gruppen som bildats får 

sedan presentera vad de kommit fram till inför resten av klassen. En av fördelarna med detta 

tillvägagångssätt är att det har visat sig vara en metod som gör att eleverna får en djupare och 

mer meningsfull förståelse för uppgiften. En annan fördel med metoden är att den kan fungera 

som ett formativt bedömningsverktyg. Eleverna kan få återkoppling och feedback från både 

lärare såväl som från de andra paren eller de mindre grupperna. Denna metod har visat sig ha 

en positiv påverkan på elevernas kunskap som ökat i jämförelse med de traditionella metoderna 

enligt Cavide Demircil och Halil Düzenli (2017, s. 64). 

2.6.3 Ge feedback till eleverna som för deras lärande framåt 

Enligt Wiliam och Leahy (2015, s. 133) arbetar lärare ständigt för att eleverna ska lära sig allt 

de presenterar för dem. Det visar sig ofta att eleverna inte lär sig allt som presenteras för dem. 

Eleverna behöver då feedback i sitt arbete för att de ska hitta tillbaka på rätt spår. Elever jämför 

sig ofta med sina kamrater vad gäller egna prestationer. Lärare kan använda den starka effekt 

som feedback har för att således förbättra elevernas lärande. Wiliam och Leahy (2015, s. 133) 

skriver att det genom åren har det funnits många olika åsikter om hur feedback kan användas 

av lärare i undervisningen. Forskning om formativ bedömning är generellt av dålig kvalitet. 
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Forskningsresultaten är inte tillförlitliga på grund av dåligt utformade undersökningar och 

brister i genomförande. Det gör att forskningen om feedback tenderat att bli både förvirrande 

och motsägelsefull.  

 

Enligt Wiliam och Leahy (2015, s. 139) handlar mycket om lärarens relation till eleven och 

förtroendet eleven har till sin lärare. Den riktade feedback läraren ger till en elev för att få denne 

att anstränga sig mer passar inte alltid på nästa elev. Läraren kan bara ge riktad feedback efter 

att ha skapat goda relationer med elever från första början. Det viktiga är att eleven har 

förtroende för läraren och förstår att läraren verkligen vill och arbetar för elevens bästa samt att 

det är värdefullt för läraren att eleven ska lyckas. Genom att hjälpa eleverna att se ett samband 

mellan den givna feedbacken de får och den förbättring de gör kan de lättare reflektera och 

förbättra sitt arbete. Wiliam och Leahy (2015, s. 156) menar att feedback och respons ska 

fokusera på det som kommer och inte på det som varit. 

 

Wiliam (2013, s. 145) skriver att om att lärare ska använda feedbackens kraft för att öka elevers 

lärande måste vi se till att reaktionerna rör det kognitiva och inte det emotionella. Med detta 

menas att feedback ska leda till tänkande. Den feedback lärare ger till eleven ska vara fokuserad, 

relatera till de aktuella lärandemålen samt innebära mer arbete för den som är mottagare för 

givaren. Wiliam menar att den som får respons ska utveckla sitt engagemang, sitt tänkande samt 

förstå sin delaktighet i sin egen kunskapsinhämtning. Grundtanken med feedback blir därför att 

öka elevers förmåga att äga sitt eget lärande. Som lärare behöver man förstå eleverna man 

undervisar, förstå sitt ämne men även skapa och genomföra en intressant undervisning som 

tilltalar eleverna. Erfarna lärare lär sig och vet vad de ska säga till sina elever och hur de ska ge 

feedback för att det ska vara gynnsamt för elevernas lärande. Feedback bygger på relationen 

mellan elev och lärare. Feedback till en elev kan öka motivationen medan samma feedback till 

en annan elev får hen att ge upp. Att känna av balansen i detta är en utmaning men förbättras 

om lärarna övar då feedback är en viktig metod att använda i formativ bedömning. Wiliam 

(Sveriges utbildningsradio, 2013) ser brister i lärares möjligheter till utbildning inom området 

bedömning. De flesta får ingen form av vidareutbildning överhuvudtaget och om de får det är 

det minimalt. 

2.6.4 Använda eleverna som läranderesurser för varandra 

Wiliam och Leahy (2015, s. 183) skriver att genom att engagera eleverna i sina kamraters 

arbeten skapas det en avsevärd och positiv skillnad på studieresultatet hos alla inblandade. 

Respons gynnar elever som får respons men även elever som ger respons. Det handlar inte om 

att bedöma varandras arbeten utan ge varandra formativ respons. Kamratrespons gör att de två 

elever som arbetar i par hela tiden är aktiva i arbetet då man antingen ger eller får respons. Ett 

bra sätt att införliva kamratrespons i klassrummet är att responsen ges anonymt. Ingen vet vems 

arbete de ger respons på och ingen vet heller vem som gett responsen. När eleverna sedan blivit 

bekväma med denna metod kan några arbeten lyftas upp och visas i helklass för att hjälpas åt 

att reflektera över förbättringar, fortfarande med anonym skribent. 

 

Wiliam och Leahy (2015, s. 183) beskriver att många lärare upplever att eleverna vill ha 

feedback och därför ber om att få sitt arbete identifierat för kamraterna. När eleven kan se 
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feedback som en utvecklingsmetod till förbättring istället för dömande kritik har en stark 

utveckling hos eleven skett. Viktigt att poängtera med kamratrespons är att läraren behöver 

tydliggöra riktlinjer för responsen. Dessa riktlinjer eller regler kan med fördel hängas upp i 

klassrummet, väl synliga för alla. Utvärdering och diskussioner ska sedan genomföras med alla 

inblandade för att förbättra och utveckla responsen eleverna emellan.  

 

En metod att använda i de yngre åren eller i början av arbetet i klassen är att använda sig av 

Two stars and a wish. Kamraten ger då två åsikter som är bra med arbetet och ett förslag på 

förbättring eller vidare arbete skriver Wiliam och Leahy (2015, s. 183). Även Lundahl (2011, 

s. 139) skriver att two stars and a wish är ett lämpligt verktyg att använda vid kamratrespons. 

Han påpekar dock att det måste användas på ett sätt som inte sårar kamraterna eller på något 

sätt förstör lärandet. Alm (2015, s. 13) skriver om metoden two stars and a wish och att det som 

ofta saknas i detta resonemang är vad eleven ska bedöma. Bristen på riktlinjer för vad eleven 

ska bedöma utvecklar inte elevens lärande. Eleven får genom detta sätt att arbeta ingen 

utmaning som för lärandet framåt och det här är en vanlig förekommande situation enligt 

honom. Ofta är lärares uppgifter tydliga för eleven såsom antal sidor de ska läsa, vilka uppgifter 

de ska göra eller vilken läxa de har men sällan förekommer en förklaring till vad de ska lära sig 

i och med dessa arbeten. Han menar att lärare här behöver använda sig av lärandematriser där 

eleverna redan från början har kriterier de ska arbeta och ge respons utifrån. Vid kamratrespons 

kan då eleverna markera i sina lärandematriser de kriterier eleven de ger respons till har uppnått. 

Det blir då tydligt att de omarkerade kriterierna är delar där eleven behöver arbeta vidare för att 

ta sig till nästa nivå. Efter detta kan de ge varandra råd för att ta sig till lärandemålet. Genom 

detta arbete blir diskussionerna inte lärarstyrda utan istället elevstyrda. 

 

Kamratbedömningar kan se ut på flera olika vis. De har tre stora fördelar: 1) att eleverna bedömer 

varandras arbete främjar deras förmåga att bedöma sina egna förmågor, 2) eleven utgör i många fall 

bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 3) att bedöma varandra skapar en kognitiv 

förstärkning av det egna lärandet. Lundahl (2011, s. 138) 

 

Alm (2015, s. 145) menar att det finns många fördelar i kamratrespons. Eleverna ser ofta 

kamraternas respons på ett annat sätt än lärarens och kan lättare ta det till sig. När denna form 

av arbete är relativt inarbetat kan eleven förstå att dessa tips från kamraterna gör att man 

förbättrar sitt eget arbete och lärande. 

 

2.6.5 Aktivera elever till självständiga ägare över sitt eget lärande. 

Den femte och sista strategin är den, vilka de fyra tidigare strategierna lett fram till. Wiliam och 

Leahy (2015, s. 211) menar att när eleverna blir ägare av sitt eget lärande kan de också förstå 

att läraren i klassrummet behöver veta och förstå var varje elev befinner sig kunskapsmässigt 

för att hjälpa eleverna i sin utveckling. I det sista stadiet kan eleverna se de andra strategierna 

som en hjälp framåt istället för att se det som kritik. Lärare behöver avsätta tid för att lära 

eleverna att utveckla och förstå sitt lärande som sitt eget. Lärarens arbete är att skapa 

förutsättningar för lärande men det är eleverna själva som skapar lärandet. Många skolor har 

idag elevledda utvecklingssamtal. Genom noggrann planering kan eleven bli mer aktiv i sin 

kunskapsinhämtning genom att själv handleda sitt utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Det 
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har egentligen inte någon betydelse för hur mycket kunskap läraren gett sina elever i 

klassrummet, om törsten efter kunskap släckts när eleverna lämnar skolan har läraren svikit 

dem (Wiliam & Leahy, 2015, s. 211). 

 

Poängen med att arbeta med bedömning för lärande utifrån de fem nyckelstrategierna kan 

sammanfattas med ledorden synlighet, delaktighet och ansvar. Förutsättningen för lärande och 

socialisering är att elevernas kunskaper blir synliga, att skolans mål blir synliga för eleverna, att 

lärare och elever är mer delaktiga i klassrumsinteraktionen och att läraren och eleverna tar ansvar i 

lärandeprocessen. (Lundahl, 2011, s. 85) 

 

Wiliam (2013, s. 171) menar att lärare spelar en viktig och avgörande roll när det handlar om 

att skapa miljöer där lärande sker men däremot är det endast eleverna som kan skapa lärande. 

När eleverna blir bättre på att styra sitt lärande resulterar det i att de lär sig bättre. Alla elever 

kan göra framsteg och förbättra sitt sätt att styra lärprocesser, vilket innebär att de kan bli ägare 

av sitt eget lärande. 

 

Självreglerat lärande (SRL) är enligt Vingsle (2017, s. 21) grunden för Wiliams femte 

nyckelstrategi. För att eleverna ska äga sitt eget lärande behöver de hjälp och metoder från de 

fyra övriga strategierna för att lyckas. Självreglerat lärande är en del av en formativ bedömning 

då eleven reglerar sin kunskap och sitt lärande i förhållande till målen. Hon förklarar att 

bedömningsmatriser är ett bra hjälpmedel för eleverna i detta arbete. Bedömningsmatriser 

används oftast för tre syften: lärarens planering, ett stöd för eleven i en pågående 

självbedömning eller som hjälp i en slutreflektion innan elevens arbete lämnas till läraren. 

 

2.7 Cirkelmodellen 
Under vårt arbete med denna studie upptäckte vi att cirkelmodellen är viktig ur synpunkten 

formativ bedömning då arbetet med modellen går ut på att kontinuerligt bedöma elevernas 

lärande. 

 

Cirkelmodellen är en modell för stöttning och utveckling av undervisning och lärande. 

Modellen har ursprung från den australiska genrepedagogiken och grundar sig på Lev 

Vygotskijs tänkande kring barns inlärning, att barn lär sig av varandra i socialt samspel. 

Modellen är uppbyggd i fyra olika faser som tillsammans bildar en cykel. Dessa fyra faser 

förbereder eleverna för självständighet till eget genomförande. Genom att använda sig av 

cirkelmodellen i undervisningen är tanken att eleverna själva så småningom ska skapa texter i 

flera olika utformningar, skriftligt, muntligt och multimodalt. För att ge förutsättningar för 

eleverna att nå sådan nivå behöver läraren stötta och utforma ett gemensamt arbete i 

klassrummet med tydliga mål. John Polias, Inger Lindberg, Karin Rehman (2017, s. 3) beskriver 

hur Vygotskij menar att lärande i socialt samspel med andra skapar utveckling av kunskaper 

och färdigheter som inte redan är uppnådda. Genom upprepat deltagande i olika sociala 

interaktioner kan eleverna agera utöver sin egen förmåga vilket gör att eleverna utmanas och 

utvecklas i sitt lärande. Elevers sociala interaktion med andra kallar Vygotskij för zonen för 

närmaste utveckling. För att sedan långsiktigt kunna arbeta självständigt behövs förebilder, 

modeller samt vägledning. I zonen för närmsta utveckling spelar alltså stöttning en viktig och 

avgörande roll. Det innebär att eleven med rätt stöttning i arbetet kan utveckla kunskaper för 
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att sedan genomföra arbetet på egen hand, ” det som ett barn kan göra med lite hjälp idag kan 

det göra på egen hand imorgon”. 

 

Den stöttning läraren ger till eleverna genom olika aktiviteter och anpassningar är tänkt att avta 

successivt när eleven utvecklas och blir mer självständig i sitt arbete (Polias, Lindberg, Rehman, 

2017, s. 1). Elevernas utveckling sker inte enbart i samspel med lärarens utan även tillsammans 

med andra kamrater. I olika grupper finns olika kunskaper och förmågor vilket gör att eleverna 

kan bidra med olika delar för att skapa en lösning i arbetet tillsammans. Ytterligare en aspekt i 

det sättet att arbeta är att eleverna utvecklas genom att förklara eller hjälpa någon kamrat. Det 

är viktigt att läraren skapar en klassrumsmiljö där eleverna kan känna trygghet och våga 

kommunicera för att känna sig inkluderade (Polias, Lindberg, Rehman, 201, s. 2). 

 

 
Figur 2. Cykel för undervisning och lärande enligt cirkelmodellen. Hämtad från Polias, Lindberg  & 

Rehman  (2017).  
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3 Teoretisk anknytning 
Den teoretiska anknytningen i detta arbete är Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

eftersom formativ bedömning till stor del handlar om socialt samspel med andra. 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Ivar Bråten (1998, s.13) skriver i boken Vygotskij och pedagogiken om hur Vygotskij 

fokuserade mycket på utvecklingspsykologi och framförallt barns lek, språk och begrepp. 

Kärnan i Vygotskijs arbete och det som han i huvudsak intresserade sig för var utvecklingen av 

det mänskliga medvetandet vilket blev en direkt koppling in i undervisningen och pedagogikens 

värld. Han kunde även se att människors sociala situation skapade relevans för individens 

kommunikation och mänskliga erfarenheter (Bråten, 1998, s. 14). 

 

Bråten (1998, s. 23) skriver om hur undervisningen hade en stor betydande roll i den kognitiva 

utvecklingen enligt Vygotskij där han menade att undervisningen skapade nya former av 

tänkande hos individen. Den relation som uppstår mellan lärare och elev i 

undervisningssammanhang var vad Vygotskij intresserade sig speciellt för. Samarbetet mellan 

vuxen och elev var grunden för barnets systematiska kunskapsutveckling men även den 

viktigaste delen av undervisningsprocessen. Vygotskij försökte tydliggöra hur denna form av 

samarbete gör att barnen med sina tankar och begrepp möter vuxenvärldens vetenskapliga 

begrepp vilket gör att skillnader finns dem emellan. Den skillnaden skapade Vygotskij ett namn 

för: den närmaste utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen innebär skillnaden mellan 

barnets egna kognitiva arbete och det arbete som kan lösas med hjälp av vuxen. Detta skapar 

en medvetenhet hos eleven om den egna utvecklingen samt en kontroll och förståelse om sin 

egen kunskap vilket gör i vidare aspekt att eleven agerar mer aktivt i processen (Bråten, 1998, 

s. 23). 

 

Vygotskij dog 1934 och det är därefter hans arbete uppmärksammades. Flera av hans upptäckter 

och teorier har under senare tid visat sig vara betydelsefulla för mer moderna aspekter inom 

undervisning där exempelvis samarbete mellan elever är en framgångsrik 

undervisningsstrategi. Vygotskij poängterar att, i samspelet med andra utvecklas individer 

(Bråten, 1998, s. 26). 

 

Roger Säljö (2014, s. 307) skriver om hur det sociokulturella perspektivet bygger på att elever 

tillsammans i olika aktiviteter skapar förutsättningar för utveckling i sitt eget lärande. 

Vygotskijs teori grundar sig i att kunskap inte överförs mellan olika människor utan kunskap är 

istället något vi tillsammans deltar i vilket gör att kamratrespons kan vara ett viktigt 

arbetsredskap i lärarens undervisning. Även det sociala samspelet mellan lärare/elev och 

elev/elev är viktigt i det sociokulturella perspektivets synpunkt.  

 

Pia Williams (2006, s. 40) skriver om den centrala delen i Vygotskijs teori där handledning från 

vuxna och mer kunniga klasskamrater är i framkant det bästa för lärande. Genom att hjälpa 

varandra kan eleverna klara av mer utmanande uppgifter samtidigt som de får öva på socialt 

samspel i ett socialt sammanhang. Genom detta menar Vygotskij att mycket av det som vi 
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människor lär oss, lär vi oss av varandra och nyckeln till socialt lärande handlar om att imitera 

och därmed utveckla sina högre mentala funktioner. Vygotskijs teori kopplas därmed samman 

med grunden för formativ bedömning där en viktig del består av det sociala samspelet mellan 

lärare och elever. Skolverket (2011, s. 23) syftar på att bland annat denna arbetsmetod till stor 

del ska användas i dagens undervisning.  
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4 Metod 
Inledningsvis presenterar vi de metodval vi gjort. Därefter presenteras det material och det urval 

vi gjort gällande intervjuer och observationer. Sedan presenteras vårt genomförande och de 

etiska aspekter vi tagit hänsyn till. 

4.1 Metodval 
I intervjuerna har vi intervjuat sex personer och vi har då använt oss av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. I observationerna har vi använt oss av ostrukturerade och icke-

deltagande observationer. Vi vill förtydliga att de lärare vi intervjuat inte är samma lärare som 

förekommer i våra observationer. 

 

4.1.1 Metodval vid intervjuer 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer då vi 

var ute efter att försöka få utvecklade svar för att de personer vi intervjuade skulle ha möjlighet 

att utforma svaren på sitt eget sätt. Alan Bryman (2014, s. 413) förklarar att vid kvalitativa 

intervjuer framkommer oftast mer fylliga detaljerade svar än vid kvantitativa intervjuer. Även 

Jan Trost (2005, s. 20) framhäver att kvalitativa intervjuer kännetecknas med att den som blir 

intervjuad får möjlighet till att ge mer utformade och detaljerade svar. Det som kännetecknar 

en semistrukturerad intervju är enligt Bryman (2014, s. 415) att de personer som blir intervjuade 

har stor frihet att svara på frågorna utifrån sig själva och att intervjuprocessen är flexibel. Att 

semistrukturerade intervjuer är flexibla innebär att de frågor som den intervjuade tänkt ställa 

inte behöver förekomma i en specifik ordning eller frågor som inte är tänkta att ställas, kan 

ställas ändå. 

 

4.1.2 Metodval vid observationer 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av ostrukturerade och icke-deltagande 

observationer. Tanken med de ostrukturerade observationerna var att inte ha ett förutbestämt 

observationsschema att utgå från under observationstillfällena. Vi valde istället att observera 

och notera hur lärarna agerade då vi ville notera det som kändes relevant där och då. Vi valde 

även att vara icke-deltagande i dessa observationer då vi enbart ville observera och försöka 

påverka så lite som möjligt. Bryman (2011, s. 266) förklarar vad som menas med icke-

deltagande observation; den som observerar iakttar och deltar inte aktivt i det som sker i miljön 

runt omkring. Icke-deltagande observation används ofta i samband med ostrukturerade 

observationer. 

 

4.2 Material och urval 
I vår undersökning har intervjuer och observationer använts. Vi har riktat vår undersökning mot 

två kommuner där vi har intervjuat en huvudman, en rektor och en lärare i respektive kommun. 

Vi har även genomfört tre observationer totalt i samma kommuner där intervjuerna genomförts. 

De lärare som förekommer i intervjuerna är inte samma personer som i observationerna. De 

huvudmän, rektorer och lärare vi valde ut att intervjua till vår studie var till viss del personer vi 

hade haft kontakt med tidigare medan vissa var okända. Vi gjorde först sex stycken utskick med 

vårt informationsbrev (se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3) men som i slutändan slutade med att 
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vi hade skickat ut elva informationsbrev. De krav vi hade när vi skickade ut våra 

informationsbrev var att de var verksamma inom Barn- och utbildningsnämnden, arbetade som 

rektor på en skola med årskurserna F–6 eller att de arbetade som lärare i årskurs F–3 då vår 

examensprofil är inriktad på grundskolans tidigare år. Anledningen till att vi fick skicka ut fler 

brev var att vi inte fick svar från alla tillfrågade eller att de tackade nej till att medverka.  

 

De tre lärare vi valde att kontakta för observation var personer vi haft kontakt med sedan 

tidigare. Vi tog kontakt med dessa muntligt då vi ansåg att syftet kunde förklaras på ett bättre 

sätt än vid utskick av ett informationsbrev. Kravet vi hade när vi skulle observera var att de 

arbetade med elever i årskurs F–3 och att de skulle vara en lektion där de använder sig av 

formativ bedömning. 

 

4.3 Genomförande 
Våra intervjuer och observationer genomfördes under några veckor i mars-april 2019 i två 

kommuner.  

 

4.3.1 Genomförandet av intervjuer 

Den första kontakten som gjordes med våra respondenter var via mejl då vi skickade ut våra 

informationsbrev där vi bjöd in till medverkan i en intervju. I detta mejl informerade vi om 

syftet med studien, vilka rättigheter respondenterna hade samt hur det insamlade materialet 

skulle användas. Vi informerade även om att intervjun skulle spelas in och att allt inspelat 

material skulle användas konfidentiellt. Vi informerade som sagt respondenterna om syftet med 

vår studie men berättade inget mer om vilka frågeställningar som skulle besvaras. 

De respondenter som valde att medverka hade vi fortsatt mejlkontakt med tills tid och datum 

för intervju var bestämd. Alla intervjuer gjordes på respondenternas arbetsplatser då vi ville att 

de skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Vi hade avsatt mellan 20 till 40 minuter 

för varje intervju men intervjuerna varade mellan 30 till 50 minuter. 

Vårt syfte med dessa intervjuer var att ta reda på hur några lärare, rektorer och huvudmän 

arbetar i processen med formativ bedömning. För att ta reda på detta ställde vi ett antal frågor 

utifrån bifogade bilagor (se bilaga 4, bilaga 5 samt bilaga 6). De frågor som framgår i bilagor 

var de frågor vi utgick ifrån men under intervjuerna tillkom fler frågor för att exempelvis 

förtydliga eller för mer information. 

Vid intervjuerna valde vi att spela in med hjälp av en diktafon. Tanken med detta var att kunna 

lyssna på intervjuerna i efterhand för att kunna transkribera, tolka och analysera men även för 

att under själva intervjun kunna ägna all fokus på det som den intervjuade personen sa utan att 

behöva föra anteckningar. Detta är något som Trost (2005, s. 53–54) påvisar i sin bok då han 

skriver att fördelarna med att använda sig av inspelning är att det går att lyssna upprepade 

gånger på intervjun i efterhand, lyssna vad som sagts ordagrant samt slippa göra anteckningar 

och enbart fokusera på frågorna och svaren. Han nämner en nackdel med att använda sig av 

inspelning och det är att det tar lång tid att gå igenom inspelningarna. Vi valde trots detta att 

använda oss av inspelning för att kunna tolka och analysera materialet i efterhand. Detta är 
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något Trost (2005, s. 86) ser som något nödvändigt; att analysera och tolka det insamlade 

materialet i lugn och ro i efterhand. 

 

Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna direkt. Vi skrev sedan ut våra transkriberingar 

och läste igenom flera gånger. Under tiden vi läste materialet fann vi många likheter i det 

transkriberade materialet och utifrån dessa likheter organiserade vi det genom färgkodning. De 

kategorier vi ansåg var återkommande i de transkriberade texterna var systematiskt 

utvecklingsarbete, organisering och strukturering, metoder och arbetssätt, kollegialt lärande, 

styrdokument och stödmaterial samt relationer och relationsbyggnad. 

4.3.2 Genomförandet av observationer 

Den första kontakten som gjordes med de vi ville observera gjordes via personlig kontakt då vi 

endast frågade personer vi kände till sedan tidigare. Vid dessa tillfällen informerade vi de vi 

skulle observera om syftet med observationen, hur materialet skulle användas samt att 

materialet skulle användas konfidentiellt. Innan observationerna samtalade vi med de lärare vi 

skulle observera och bestämde en dag då eleverna skulle arbeta med texter. För att vårt arbete 

skulle behålla väsentligheten och passa ihop med syftet av vår studie ville vi försäkra oss om 

att lektionen skulle bestå av arbete med texter. Innan observationerna fick vi även information 

av samtliga lärare vi skulle observera om hur arbetet med texterna sett ut innan vi skulle vara 

där samt hur de skulle fortsätta arbetet efteråt. Med denna information fick vi en tydlig bild av 

undervisningens progression och helhet. Observationerna varade mellan 30 till 60 minuter. 

Syftet med dessa observationer var att ta reda på hur några lärares arbete med formativ 

bedömning kan vara utformat i ämnet svenska i samband med skrivning. Vid observationerna 

dokumenterade vi det vi fann intressant då vi inte valde att använda oss av något 

observationsschema. Det vi istället gjorde var att skriva ner det vi dokumenterat under 

observationerna för att sedan koda det skrivna materialet utefter Wiliams fem nyckelstrategier. 

4.4 Etiska aspekter 

De etiska aspekter vi tagit hänsyn till under vår studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa aspekter har vi informerat de tillfrågade om 

när vi skickade ut vårt informationsbrev (se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3). Enligt Bryman 

(2011, s. 131) innebär informationskravet att de tillfrågade i en undersökning ska vara medvetna 

om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet syftar till att de tillfrågade själva bestämmer om de vill delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar i studien ska behandlas varsamt och 

konfidentiellt (Bryman, 2011, s. 132). Trost (2005, s. 40) tydliggör vikten av att redan vid en 

första kontakt upplysa om att det samtal som ska ske betraktas och behandlas som strängt 

konfidentiellt. Bryman (2011, s. 132) skriver att den sista aspekten, nyttjandekravet, innebär att 

all information, både vad gäller individ och insamlade data är enbart i syfte att användas i 

gällande studie. 

De observerade lärarna fick muntligt ta del av de etiska aspekter vi tagit hänsyn till då vi tog 

vår första kontakt med dem.  
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5 Resultat 
Inledningsvis ges en presentation av den person som arbetat med systematiskt kvalitetsarbete 

tillsammans med berörda skolor i de båda kommunerna. Vi presenterar denna person med 

anledning av det pågående samarbete de båda kommunerna har med hen. I avsnitt 5.1 redogörs 

för resultat gällande vår första frågeställning, hur några lärare, rektorer och huvudmän arbetar 

i processen med formativ bedömning. Huvudman 1, Rektor 1 och Lärare 1 arbetar inom samma 

kommun och Huvudman 2, Rektor 2 samt Lärare 2 arbetar inom samma kommun. I avsnitt 5.2 

redogörs för resultat gällande vår andra frågeställning, hur några lärares arbete med formativ 

bedömning kan se ut i ämnet svenska i samband med skrivning. Tematiseringen för delresultat 

1 grundas på den kodning som genomfördes under analysen av empirin. Därav finns 

underrubriker med valda teman presenterade i respektive delresultat. I delresultat 2 grundar sig 

tematiseringen av våra observationer på de fem nyckelstrategier som presenterats tidigare i vår 

studie.  

 

5.1 Delresultat 1 – Formativ bedömning på de olika aktörernas nivåer 
Under våra intervjuer nämndes ett flertal gånger en person som aktivt arbetar med systematisk 

kvalitetsutveckling i betyg och bedömning. Det systematiska kvalitetsarbetet har skapat tydliga 

och värdefulla avtryck i de kommuner som ingår i vår studie. En kort presentation av den 

systematiska kvalitetsutvecklaren känns därför nödvändig för att skapa förståelse för det arbete 

som utförs på de olika skolorna. Sedan hösten 2011 har hen åkt landet runt och haft 

föreläsningar på grundskolor, gymnasier samt på vuxenutbildningar. Hen föreläser bland annat 

om betyg och bedömning, nya styrdokument, formativ klassrumspraktik och pedagogiska 

planeringar. Vi har valt att benämna de intervjuade personerna som Huvudman 1, Huvudman 

2, Rektor 1, Rektor 2, Lärare 1 och Lärare 2 för att beskriva deras befattning samt att behålla 

deras anonymitet. 

 

Yrke Befattning Verksamma år 

Huvudman 1 Barn- och utbildningsnämnden Ny på posten 

Huvudman 2 Barn- och utbildningsnämnden/specialpedagog 6 år 

Rektor 1 Rektor 17 år 

Rektor 2 Rektor 8 år 

Lärare 1 Behörig lärare 1–3 17 år 

Lärare 2 Behörig lärare 1–7 18 år 

 Figur 3. Tabell över intervjuade aktörer 
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5.1.1 Huvudman 1 

Huvudman 1 är en pensionerad lärare som numera är heltidspolitiker på Barn- och 

utbildningsnämnden. Inför intervjun kontaktade hen två rektorer i kommunen för att skapa sig 

en bättre uppfattning av hur arbetet med formativ bedömning i kommunen fungerar. Den 

uppfattning Huvudman 1 fick av arbetet med formativ bedömning på skolorna var att det är ett 

sätt man ska arbeta på och som har startat. Det finns pågående diskussioner i lärarlagen på 

skolorna om hur arbetet kring detta ska se ut och hur det ska gå till. Huvudman 1 säger sedan 

att formativ bedömning är vad de förr kallade feedback men att det nu sker på ett mer 

systematiskt och tydligt sätt. Lärarna i kommunen är helt införstådda med att detta är ett sätt 

som de ska arbeta på. Kommunen har deltagit i projektet Samverkan för bästa skola, där staten 

har bidragit med pengar och även haft utbildningar för lärare. Där har lärarna fått möjlighet att 

diskutera bland annat formativ bedömning. 

 

Hen fortsätter sedan med att berätta att hen har en känsla av att det på rektorsnivå förs 

diskussioner kring detta då lärarna är helt inne på arbetssättet formativ bedömning och att det 

sedan ska följa med läraren ut i klassrummen. Hen menar dock att skolan har en del utmaningar 

att arbeta med och det är att kommunens grundskolor har ett lägre betygsvärde än rikssnittet. 

Resultatet håller på att ändras, det stiger men är inte riktigt uppe i rikssnittet än. Vad detta beror 

på tvistas det om men Huvudman 1 tror det kan röra sig om socioekonomiska faktorer. Hen 

menar även att skolan kanske inte ansetts vara så viktig för eleverna då det alltid har funnits 

jobb i denna kommun. Det finns fabriker att arbeta på och många har egna gårdar där det är 

tänkt att barnen ska arbeta efter skolan vilket kan innebära att skolan blir åsidosatt. I kommunen 

har de även under de senaste åren tagit emot många nyanlända vilket också innebär att 

betygssnittet i framför allt svenska och engelska tar längre tid att få i balans. Betygssnittet är 

något som verkar stiga vilket ser positivt ut för kommunen. 

 

5.1.2 Huvudman 2 

Huvudman 2 arbetar på Barn och utbildningsnämnden men har tidigare varit verksam som 

lärare i grundskolan. Hens huvuduppdrag nu, är att utveckla samt stödja och driva arbetet med 

formativ bedömning ute på grundskolorna i kommunen. 

  

När kommunen analyserade resultaten för grundskolorna i januari 2017, upptäcktes brister i 

betyg och bedömning. I kommunens diskussioner gällande olika förslag till förbättring kom en 

systematisk kvalitetutvecklares namn på tal, vilket visade sig vara början på ett produktivt 

arbete. Samarbetet med kvalitetsutvecklaren har pågått sedan två år tillbaka. Hen hjälper 

kommuner med att implementera formativ bedömning ute i skolorna där en del av uppdraget 

även är att leda rektors- och lärargrupper, så kallade spridare. Dessa spridare består i första hand 

av förstelärare, lärare som arbetar mer fördjupat inom vissa områden. Däremot har alla 

pedagoger i kommunen varit på en uppstart tillsammans med denna kvalitetsutvecklare som 

föreläste om formativ bedömning. Sedan dess har hen varit på besök i kommunen ungefär en 

gång i månaden sedan arbetets början. 

  



 

22 

 

Från varje skola har rektor och förstelärare haft ett närmare samarbete med kvalitetsutvecklaren. 

Skolorna som deltagit i arbetet har sedan på varje enhet drivit sitt eget arbete mellan träffarna. 

Det har sett lite olika ut på enheterna, där några arbetat mer intensivt och andra mindre. Några 

av skolorna hade gjort de uppgifter de gemensamt fått och hade mycket material inför 

nästkommande träff medan andra skolor inte hade något material med sig. Det visade sig att 

tidsbrist och organisationsproblem gjorde att möjligheten inte fanns att fullfölja uppgifter på 

alla deltagande skolor. Det har gjort att arbetet inte fått den utveckling som det från början var 

tänkt. Kommunen har i år beslutat att kvalitetsutvecklaren ska träffa skolorna enskilt för att ge 

arbetet med formativ bedömning en tydligare grund på respektive enhet. 

  

Rektorn tillsammans med personalen ska göra analyser av vad som saknas eller behöver 

förbättras på den egna arbetsplatsen. Därefter förmedlar rektorerna till huvudman vilken form 

av hjälp som anses nödvändig. Kvalitetsutvecklaren kan sedan hjälpa till i arbetet med vad som 

saknas och behöver stärkas på skolan. Arbetet har haft en tydlig inriktning på Christian 

Lundahls koncept om de olika nivåerna. Så som gällande för alla utvecklingsarbeten är det 

rektor som är ansvarig för att arbetet organiseras. En del av detta är att skapa förståelse i 

personalgruppen, att det kollegiala lärandet är vad som behövs för att utveckla arbetet. Genom 

att ta hjälp av varandra kan nya tankesätt och möjligheter bli möjliga genom att exempelvis 

observera kollegors lektioner, samtala och föra en dialog kring elevers lärande. 

  

I arbetet med formativ bedömning ska eleverna vara delaktiga och engagerade i sitt eget 

lärande. Vygotskijs teori om var eleven är i sitt lärande och vart den ska, det är så ”vi” ska 

arbeta berättar Huvudman 2. Det behövs tydliga direktiv och riktlinjer från rektorerna för hur 

arbetet ska införas på respektive skola. 

  

Kommunen har en ny plattform för bedömning, Unikum, där elevernas omdömen ska 

dokumenteras. Den dokumentation läraren utför kan sedan följas upp av rektorer och huvudmän 

i en bedömningsplattform. Huvudmän är skyldiga att kontrollera arbetet ute på skolorna samt 

att se till att det arbete som beslutats sker. Huvudmännen ska även finnas tillgängliga som stöd 

till rektorerna om det behövs. Efter våren 2019 finns funderingar på hur arbetet ska fortsätta för 

att stärka skolornas arbete med formativ bedömning. De punktinsatser som nu görs på skolorna 

under våren med den systematiska kvalitetsutvecklaren ska utvärderas vid läsårsslut av 

kommunen för att avgöra om vidare arbete till hösten behövs.  

5.1.3 Rektor 1 

Rektor 1 är inne på sitt 17:e år som rektor. Hen har tidigare arbetat som lågstadielärare och 

speciallärare i sammanlagt 20 år. Hen har även arbetat som specialpedagog och elevvårdschef 

tidigare. Dessa erfarenheter är något som hen tycker är positivt att ha med sig i sitt ledarskap. 

Rektor 1 beskriver även hur det brinnande intresset för skolan och eleverna har gjort att 

utvecklingen och organiseringen för skolan har varit viktig även i personlig mening. I arbetet 

med detta har Rektor 1 hjälp av kommunens egna kvalitetsutvecklare från Barn-och 

utbildningsnämnden, samt de rektorsgrupper som träffas varje vecka. I rektorsgrupperna 

diskuteras och rådfrågas om allt som har med skolfrågor att göra. Det kollegiala lärandet är 

viktigt för arbetet på skolorna. Hen förklarar att det inte finns några tydliga direktiv från 
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kommunen men att de följer de nationella styrdokumenten, läroplanen. Även Rektor 1 meddelar 

skolans deltagande i Samverkan för bästa skola samt samarbete med den systematiska 

kvalitetsutvecklare som tagits in för hjälp även i den andra kommunen. De har även deltagit i 

Skolverkets webbkurs Betyg och bedömning. Hen beskriver hur det formativa arbetet 

genomsyrar allt som sker på skolan. Alla lärare är tillmötesgående och positiva gällande 

formativ bedömning och Rektor 1 menar att lärarna är “på tå” gällande detta. Rektor 1 ser inte 

några nackdelar med det formativa arbetet och hen tycker att det är det bästa sättet för att kunna 

se och möta varje individ. Dessutom blir eleverna mer delaktiga.   

5.1.4 Rektor 2 

Rektor 2 har arbetat i snart åtta år som rektor men har tidigare arbetat som grundskollärare i 16 

år. Rektor 2 anser att arbetet som lärare har varit till fördel i rollen som rektor då det skapat en 

större förståelse för verksamheten. Även kommunen där Rektor 2 arbetar har de anlitat samma 

person gällande kvalitetsarbetet. Arbetet har en utgångspunkt i betyg och bedömning där 

formativ bedömning till stor del ingår. Detta är ett arbete som pågår just nu efter att kommunen 

tagit tag i detta efter alarmerande sjunkande betygssiffror. Kommunen, i det här fallet Barn och 

utbildningsnämnden och Rektor 2 tycker att det är viktigt att få en likvärdighet gällande 

bedömning i skolorna. 

  

För att få med sin personal i olika arbeten och satsningar gör de många saker tillsammans. 

Rektor 2 berättar att alla lärare på skolan har gått på Specialpedagogik för lärande och att de 

flesta arbeten de gör har samma upplägg vilket innebär att de har ett inarbetat arbetssätt som 

medför att alla ska känna delaktighet i arbetet och att ingen hamnar utanför. Rektor 2 beskriver 

vidare att detta arbete inte är en valmöjlighet utan alla lärare ska “med på tåget”; några tar plats 

längst fram och styr, medan andra sätter sig långt bak. Det är inte lätt att införa nya 

arbetsmetoder säger Rektor 2 vilket gör att hen försöker hjälpa till och ge förutsättningar i form 

av tydliga strukturer i arbetet samt tid för att sätta sig in i arbetet. Även att vara närvarande på 

arbetsplatsen är något som hen bidrar med i form av exempelvis samtal för att försöka lyssna 

och förstå hur lärare tycker och tänker. Något annat som de har på skolan är tvålärarsystem 

vilket betyder att två lärare kompletterar varandra i behörighet och kan växla undervisningen 

mellan varandra beroende på ämne. Metoden gör att lärarna kan stötta varandra i 

bedömningsarbete och betygssättning. Det är ingen som är ensam och alla kan prata och dela 

tankar med varandra. Även i arbetslagen där lärarna träffas med jämna mellanrum finns 

utrymme och möjlighet för kollegialt lärande.  

  

I arbetet med kvalitetsutvecklaren har det varit många samtal och diskussioner i lärarlaget för 

att tillsammans kunna stötta och hjälpa varandra. Några är duktiga och mer kunniga i arbetet 

med formativ bedömning medan vissa inte har samma kunskap ännu. Det handlar om att ta 

hjälp av varandra och se varandra som tillgångar. Däremot menar Rektor 2 att det inte får bli 

någon form av prestige i arbetet. Det handlar om vi-känsla, att tänka utifrån gruppen istället för 

individen. Arbetet handlar om att sätta eleven i fokus där vi på skolan ska se till att göra det 

bästa möjliga för elevernas skull. Rektor 2 uttrycker att det är så mycket debatt kring allt detta 

nu gällande anpassningar, bedömningar och formativ bedömning. Rektor 2 menar att det 

handlar om en balansgång i arbetet för hur vi ligger till, vart vi ska och om vi gör på rätt sätt. 
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Den systematiska kvalitetsutvecklaren har varit på skolan och träffat alla lärare vilket är en stor 

fördel för det fortsatta arbetet då det finns mycket kunskap och idéer att hämta hos hen berättar 

Rektor 2. 

5.1.5 Lärare 1 

Lärare 1 har arbetat som lärare i snart 17 år och undervisar just nu i årskurs 2. I denna klass är 

det tvålärarsystem. 

  

Formativ bedömning är ett begrepp som Lärare 1 känner sig bekant med och hen förklarar att 

hen ofta använder det i sin undervisning, speciellt i ämnet svenska då eleverna skriver egna 

texter. Hen berättar att eleverna skriver sina texter i programmet Google Classroom. Lärare 1 

förklarar att det är ett enkelt sätt för eleverna att justera sina texter på datorn samtidigt som det 

är smidigt för hen och den andra läraren att gå in i elevernas texter och ge feedback. Eleverna 

skriver ofta sina texter i par och under tiden går lärarna runt och tittar igenom varje pars texter 

och ger feedback. Hen menar att eleverna kan få ändra på något eller att de ska tänka på var 

punkten bör sättas ut. Feedbacken kan se olika ut, oavsett muntligt eller skriftligt, beroende på 

vilken nivå eleverna befinner sig. Om eleven har svårigheter med sin text kan en kommentar 

med ett exempel på fortsättning eller förändring skrivas som en hjälp. Till vissa elever skrivs 

bara en kommentar med ett frågetecken så att eleven själv får fundera på vad som behöver 

ändras. 

  

Innan eleverna börjar skriva egna texter har de ofta skrivit en gemensam text i klassen utifrån 

stödord eller en mindmap och på så sätt har eleverna fått se språket och textens struktur. 

Eleverna kan sedan gå tillbaka under sitt eget skrivande och imitera lite av uppbyggnaden ur 

den gemensamma texten. Lärare 1 berättar att eleverna inte skriver så många egna texter utan 

att de istället arbetar med samma text under en längre period. Istället för att skriva många texter 

arbetar de igenom de texter som skrivs. Efter varje skrivtillfälle får eleverna feedback och 

kommentarer i sitt dokument i Google Classroom. De kan sedan justera sitt arbete utifrån 

kommentarerna.   
 

Kamratrespons är något som inte används mycket i Lärare 1:s undervisning. Kamratrespons 

används i den utsträckning att de elever som kommit långt i sin läsning läser tillsammans i par. 

Då har de i uppgift att hjälpa till om det kamraten läser inte blir helt rätt. I de andra läsgrupperna 

har det varit lite känsligare när en kamrat tillrättavisar eller påpekar fel, vilket har resulterat i 

att det har varit bättre när en vuxen säger till. De elever som behöver extra stöd vid läsning får 

varje dag sitta i en läsgrupp tillsammans med en vuxen. Då har eleverna fått veta vad de behöver 

träna extra på i samband med läsningen, exempelvis att om eleven märker att den läser fel, 

provar att läsa ordet igen eller att eleven kanske måste tänka på att läsa lite långsammare. 

  

Lärare 1 avslutar med att säga att det finns stora fördelar med formativ bedömning då det kan 

hjälpa varje elev framåt. Även att det går att se framsteg oavsett om eleven ligger på en hög 

eller låg nivå. Lärare 1 tror att den formativa bedömningen är viktig och att det är bra att 

eleverna vet vart de ska i sitt lärande. Däremot är arbetet med formativ bedömning inget som 

lärarna får stöd eller hjälp med av rektor eller någon annan på skolan och inte heller några 

riktlinjer om hur det ska användas finns. 
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5.1.6 Lärare 2 

Lärare 2 har arbetat som lärare i 18 år och hen undervisar nu i en årskurs 3. Lärare 2 har arbetat 

med formativ bedömning de senaste 8–9 åren och känner väl till det formativa arbetssättet. Hen 

är även PRIO-utvecklare (en PRIO-utvecklare arbetar med arbetssätt i skolan för att höja 

kunskapsresultaten) i kommunen och arbetar 20 procent med att hjälpa skolor i genrepedagogik, 

vilket innebär en särskild arbetsgång i skrivundervisningen. Lärare 2 använder formativ 

bedömning på flera olika sätt i sin undervisning men alltid när de skriver texter av olika slag. 

Hen startar alltid upp arbetet med en ny texttyp genom att klassen tillsammans tittar på några 

modelltexter. Ibland får eleverna jämföra och diskutera texter med varandra och sedan skriver 

de ofta en gemensam text tillsammans innan de skriver enskilt. Lärare 2 använder ibland färdiga 

områden eller förslag på rubrik som texten ska handla om. Då får alla elever skriva inom samma 

område men texterna blir ändå olika. Det brukar ta två eller tre lektioner innan de har skrivit 

färdigt sina texter. 

 

De som är duktiga på att skriva kan få läsa upp sina texter ibland. Då brukar de andra bli 

inspirerade och få råd om hur de själva ska skriva. Eleverna delas in i responsgrupper. Den 

grupp som är duktiga på att skriva får läsa upp sina texter för varandra i gruppen och sedan ge 

“Two stars and a wish”. Den gruppen sköter sig oftast själva. Mellangruppen, som de kallas 

saknar ofta fylliga texter och får då läsa högt för varandra i gruppen och sedan arbeta med 

exempelvis liknelser och målande perspektiv som uttryckt “stark som en björn”. Då har Lärare 

2 flera arbetsblad som eleverna får arbeta med. Den sista gruppen har ofta jobbigt med språket 

och saknar de grundläggande kunskaper för att skriva en korrekt text. Elevernas texter saknar 

ofta skiljetecken, stor bokstav och de har glömt ord på vissa ställen i texten. Dessa elever sitter 

en och en med läraren för att få extra stort stöd i sin inlärning. Då har läraren möjlighet att läsa 

igenom hela texten tillsammans med eleven. 

 

Texterna får sedan en respons av Lärare 2, ibland en gång, ibland flera gånger. Eleverna får en 

lärandematris för att enkelt kunna bedöma sig själva utifrån det arbete de genomfört men även 

för att skapa ett samtal med läraren om hur elevens lärande ser ut. Lärandematrisen kan eleven 

sedan återkomma till inför nästa textarbete för att påminna sig själv om vad som kan förbättras. 

 

Lärare 2 nämner den systematiska kvalitetsutvecklaren och arbetet som nu genomförs i 

samarbete med skolan. Hen nämner även att formativ bedömning är bara positivt. Hen tycker 

att lärare generellt behöver utvecklas och se möjligheter till ständig förbättring. Lärare 2 menar 

att alla lärare behöver ställa sig frågan över hur lärare kan genomföra undervisning på allra 

bästa sätt.  

 

Det handlar om elevens utveckling, vårt ansvar. (Lärare 2) 

5.1.7 Systematiskt utvecklingsarbete 

Betyg och bedömningsarbete är något som det tidigare funnits brister gällande i de båda 

kommunerna. Huvudman 2 berättar att när de analyserade resultatet i betyg och bedömning 

upptäcktes brister i det arbetet vilket då resulterade i att de kontaktade kvalitetsutvecklaren för 

att få hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet och för att utveckla skolornas arbete. Kommun 2 

har gjort en övergripande satsning där alla skolor i kommunen deltar i arbetet. I denna process 
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är den anlitade kvalitetsutvecklaren en tillgång. Huvudman 2 berättar att utvalda representanter 

på respektive skolor har haft träffar med kvalitetsutvecklaren en gång i månaden. Dessa 

representanter har sedan fortsatt arbetet med betyg och bedömning på den egna arbetsplatsen. 

Där ingår till stor del den formativa bedömningen. I Kommun 1 har enskilda skolor startat ett 

samarbete med den anlitade kvalitetsutvecklaren då brister kring betyg och bedömning har 

uppmärksammats. Huvudman 1 menar att nämnden ansvarar för att skapa resurser åt skolornas 

rektorer och lärare. Resurserna används på olika sätt på olika skolor utifrån behov. Rektor 1 

förklarar att samarbetet med kvalitetsutvecklaren har varit ett stöd i det egna arbetet och lärarna 

har fått kunskap och idéer av hen för vidare arbete. Även Huvudman 2, Rektor 2 och Lärare 2 

påtalar värdet i att få experthjälp i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet som pågår. 

 

Skolverket har påbörjat ett utvecklingsarbete, Samverkan för bästa skola, gällande betyg och 

bedömning. I detta arbete deltar de skolor i kommunen där brister påvisats vid besök av 

skolinspektionen. I Kommun 2 har detta arbete även involverat de skolor som inte haft nedslag 

från skolinspektionen. Arbetet är viktigt enligt vår Huvudman 2 då arbetet egentligen aldrig kan 

avslutas utan är en ständigt pågående process. Även om arbetet är bra betyder det inte att det 

inte kan bli bättre. Dessa grupper träffas och analyserar resultat från tidigare års nationella prov 

samt betyg för årskurs 6 för att sedan se hur arbetet ska genomföras för att på bästa sätt skapa 

bättre resultat. Rektorerna tillsammans med personalen gör sina analyser av vad som behövs på 

skolorna. Huvudman 2 tror att den analysen även behöver ses över från ytterligare perspektiv. 

Därigenom anses den kvalitetsutvecklare som kommunen anlitat vara ett bra exempel för att 

förtydliga och analysera enskilda skolors behov. Rektor 2 menar att kommunen har startat detta 

arbete för att försöka få en likvärdighet i kommunen när de samtalar, diskuterar samt utför sin 

bedömning. Rektor 2 menar att det behövs en gemensam utgångspunkt för att skapa mer 

likvärdiga förutsättningar för eleverna i arbetet. 

5.1.8 Organisering och strukturering 

Att organisera och skapa en förståelse i arbetet med bedömning menar Huvudman 2 är 

rektorernas ansvar. Varje rektor äger sin skola, vilket gör att hen måste organisera och 

strukturera för att arbeten ska ske. Rektor 1 berättar att i sin roll som rektor får hen organisera, 

strukturera och utveckla verksamheten för att bemöta skolans elever på bästa sätt. Hen pratar 

om sitt brinnande intresse för skolan och eleverna och försöker hela tiden utveckla 

verksamheten för att på så sätt nå så långt som möjligt utifrån varje individs behov och 

förutsättningar. Genom att försöka organisera verksamheten på ett bra sätt kan lärarna ges 

möjlighet till fler individuella samtal med sina elever vilket varit efterfrågat i lärargruppen. 

Dessa individuella samtal med eleverna skulle ge bättre förutsättningar för den formativa 

bedömningen säger Rektor 1. 

  

Rektor 2 är tydlig med att struktur och organisation är viktigt för att effektivisera arbetet. Det 

medför att alla lärare blir mer delaktiga. Hen beskriver användandet av ett tydligt mötesschema 

där specifikt möte endast får behandla det som är väsentligt. Det gör att arbetet blir mer 

effektivt. Hen berättar att de gör mycket arbete tillsammans i lärargruppen, deltar i kurser 

tillsammans, läser olika fortbildningar samt skapar diskussioner och samtal i hela lärarlaget. 

Dessa aktiviteter i arbetslaget görs för att skapa en känsla av delaktighet. Hen försöker även att 
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fördela uppgifter i de olika arbetslagen där någon lärare som kan området bättre kan kliva fram 

och driva arbetet. Rektor 2 finns hela tiden med och kan hålla riktlinjer om det ibland blir några 

sidospår eller om tankarna blir för enkelspåriga.  

5.1.9 Metoder och arbetssätt 

I skolan där Rektor 2 arbetar har de tvålärarsystem vilket underlättar i arbetet med både 

bedömning och dokumentation. Ingen lärare är då ensam i klassrummet utan kan tillsammans 

med kollegor skapa, genomföra och utvärdera en god och välplanerad undervisning i formativt 

syfte. 

 

Både Lärare 1 och Lärare 2 beskriver hur de först har haft en tydlig gemensam genomgång för 

hur en text kan vara uppbyggd. Detta gör att de kan imitera textens uppbyggnad och se hur 

strukturen ska vara. Eleverna skriver sedan en egen text utifrån klassens gemensamma 

tankekarta. 

 

Innan vi skriver så har vi ofta gjort en text tillsammans utifrån samma mindmap eller stödord, så att 

de har sett vart de är på väg med texten hur den ska bli på ett ungefär så att de lite kan härma 

uppbyggnaden av texten. (Lärare 1) 

 

Lärare 1 och Lärare 2 berättar om kamratrespons i arbetet med texter som en bra arbetsmetod 

eleverna emellan. I arbetet med respons beskriver Lärare 2 hur viktigt det är att eleverna är 

trygga med varandra. Detta för att det annars kan bli att eleverna känner sig kränkta och 

kritiserade av sina klasskamrater och därmed inte ser skillnaden mellan kompisrelation och 

arbetsutförandet. I de lägre åldrarna kan respons bestå av rättning av felstavade ord eller 

bortglömda ord i en text. I de högre åldrarna blir det lite mer på allvar där utförliga person, 

natur- och situationsbeskrivningar samt meningsbyggnad blir mer aktuella. 

  

Lärare 1 och Lärare 2 använder samma sorts upplägg när de planerar för hur eleverna ska arbeta 

med textrespons. Lärare 1 sätter samman eleverna i par utifrån deras förmåga att skriva texter. 

De får sedan beroende på deras förmåga olika uppdrag för hur de ska delge varandra respons. 

Även detta baseras på elevernas nivåer i utförandet av texter. Eleverna använder Google 

Classroom som ett verktyg för att enkelt redigera i sina texter. De skickar sedan in sina texter 

till läraren för respons. Även här ger Lärare 1 respons utifrån elevernas förmåga. Vissa elever 

får enbart respons utifrån rättstavning eller skiljetecken medan de äldre eleverna ibland kan få 

ett frågetecken i kanten av dokumentet så att de själva får en chans att se problematiken i texten. 

Läraren finns alltid där och stöttar.  

 

Lärare 2 arbetar på liknande sätt men poängterar vikten av att elever ska kunna ha hjälp av 

varandra. Detta gör att indelningen i par kan skilja sig åt beroende på planerat arbetsmoment. 

Genom att skapa en till en situation i klassrummet kan några elever ibland sitta enskilt med 

lärare för att få kommunikation och respons. Några elever klarar sig nästan själva och har 

svårare uppdrag i sin responsgivning. Texten skickas till läraren för bedömning efter genomförd 

respons och omarbetning. I vissa fall kan responsgivning från läraren ske fler än en gång 

beroende på vad syftet med arbetet är. När responsen sedan är genomförd och Lärare 2 ska göra 

sin avslutande summativa bedömning brukar hen lägga texterna i tre olika högar beroende på 
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texternas kvalitetsnivåer. Hen beaktar generellt meningsbyggnad, styckesindelning och 

användandet av skiljetecken. Lärarens uppfattning om elevernas kunskaper blir utgångspunkten 

för fortsatt undervisning.  

5.1.10 Kollegialt lärande 

Båda rektorerna berättar om täta träffar bland rektorerna i respektive kommun. Rektorerna har 

ett nära samarbete där diskussioner och samtal om formativ bedömning ofta förekommer. 

Rektor 1 menar att dessa träffar är betydelsefulla då de finns tillfälle att diskutera och rådfråga 

varandra i rektorsgrupperna. Hen menar att det kollegiala lärandet är viktigt för arbetet på 

skolorna. 

 

Så vi har ett nära samarbete där vi kan diskutera och samtala då om exempelvis formativ bedömning 

då. Vi rektorer får då även tillfälle att ventilera och diskutera om det skulle förekomma eventuella 

frågetecken och liknande. (Rektor 1) 

 

Rektor 2 har inställningen att arbetet ska göras tillsammans oavsett om det är lärare eller rektor. 

Hen uttrycker att det inte får bli någon form av prestige utan vi är här för att hjälpa varandra. 

Hen gör liknelsen av ett tåg där några tar plats i loket medan andra sitter i de övriga vagnarna. 

Hen menar att det viktiga är att alla är med på resan trots spridningen av engagemang och 

kunskap. Även om det finns bromsklossar så är det i sig en tillgång då det skapar värdefulla 

diskussioner som för arbetet framåt och man får inte vara rädd för att diskutera. 

  

Huvudman 2 pratar om Vygotskijs teori där lärande sker tillsammans med andra människor. 

Att exempelvis imitera någon och sedan försöka att göra på liknande sätt är en utmärkt strategi 

i detta arbete menar hen. Detta skulle kunna ske i ett samarbete med en kamrat. Huvudman 2 

förtydligar hur viktigt det är att vi tar hjälp av varandra och vågar fråga hur kollegorna agerar i 

klassrummet. 

 

Det är viktigt med det kollegiala lärandet där vi kan diskutera bland annat hur vi fångar elevernas 

lärande. (Huvudman 2). 

 

Lärare 2 beskriver hur viktigt det är med PRIO-arbetet där lärarens undervisning synliggör 

utvecklingsområden. En metod kan vara att coacha varandra i klassrummet. På så sätt kan man 

sedan samtala kring vad den observerade läraren upplever vad som sker i klassrummet samt hur 

läraren agerar i sin undervisning samt hur undervisningen kan utvecklas.  

5.1.11 Styrdokument och stödmaterial 

Rektor 2 berättar att i arbetet med bedömning, dokumentation och systematiskt 

utvecklingsarbete finns tydliga riktlinjer från Skolverket. De nya allmänna råden som tagits 

fram förtydligar den formativa arbetsprocessen lärare ska förhålla sig till. Rektor 2 menar att 

det inte är valbart arbete utan det ska genomföras. 

 

I arbetet med bedömning och utvecklingsarbete berättar Rektor 1 att det inte finns några tydliga 

direktiv från kommunen hur arbetet med formativ bedömning ska se ut men att de förhåller sig 

och följer de nationella styrdokumenten, alltså läroplanen. Rektor 1 berättar att lärarna på 
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skolan har deltagit i Skolverkets webbkurs i betyg och bedömning för att ha stöd och underlag 

i arbetet med bedömning.  

5.1.12 Relationer och relationsbyggnad 

Rektor 1 förklarar hur viktigt det är att skapa goda relationer med varje elev och på så sätt göra 

dem mer delaktiga i arbetet. I den formativa bedömningen blir det viktigt att förtydliga för 

eleverna, att de får vara delaktiga i sin egen lärandeprocess. Hen tycker att det är av stor 

betydelse att barnen tillsammans med läraren har enskilda samtal som därmed skapar en 

närmare kontakt. I responsen mellan elever formas relationer som blir värdefulla ur 

trygghetsperspektiv. Hen tycker även att formativ bedömning är det bästa sättet för att kunna 

se och möta varje individ. Rektor 2 uttrycker vikten av att prata med barnen och konkretiserar 

för barnen och tydliggör vad de kan och vad de har lärt sig. Hen menar att lärarens engagemang 

och intresse för eleven är viktigt för elevens lärande och kunskapsutveckling.  

 

Jag ser inga nackdelar med formativ bedömning. Jag tycker att detta är det bästa sättet 

att kunna se och möta varje person. Det blir på så sätt mer samtal med eleverna och 

man får en närmare kontakt med dem. (Rektor 1) 

 

5.2 Delresultat 2 – Formativ bedömning i samband med textskrivning 
 

I de samtal vi haft med lärarna inför våra observationer var vi tydliga med att lektionernas 

utförande skulle vara relevanta för vår studie och därför vara lektioner då eleverna skulle 

skriva egna texter av olika genrer. Vi har valt att benämna lärarna som Lärare A, Lärare B och 

Lärare C för att behålla deras anonymitet. 

 

Utförande Benämning Årskurser observationer gjordes i 

Observation 1 Lärare A Årskurs 3 

Observation 2 Lärare B Årskurs 3 

Observation 3 Lärare C Årskurs 1 

Figur 4. Tabell över observerade lärare samt årskurs de arbetar i. 

5.2.1 Observation 1 

Eleverna skulle under den här lektionen skriva färdigt faktatexter som de tidigare påbörjat. 

Lärare A tog upp lärandemålen på smartboarden som en påminnelse från tidigare lektionsarbete 

samt påminde eleverna om vikten av att använda rätt skiljetecken. Tillsammans gick de igenom 

strukturen för en faktatext som en repetition inför det fortsatta skrivandet. De skrev sedan 

enskilt på datorn. Eleverna hade valt ett eget djur som de tidigare sökt fakta om. De har själva 

fått välja om de skulle skriva en kladd på dator eller på papper och sedan renskriva på dator. 

Vid renskrivningen fick de påminnelse om exempelvis skiljetecken, stor bokstav och 

styckesindelning. Eleverna hade inga riktlinjer över hur långt arbetet skulle vara. Lärare A gick 

runt och diskuterade och pratade med alla elever i klassrummet under tiden de skrev på sina 
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texter. De fick sedan skriva ut sin text om de blev färdiga. Det var några elever som var färdiga 

snabbt och några som precis börjat skriva sin text på datorn.  

Under vår observation var det några elever som blev färdiga för att byta texter med varandra. 

De skulle då ge varandra respons utifrån en mall som läraren tidigare gått igenom med eleverna. 

Lärare A gjorde ändå en kontroll över att eleverna förstod vad de skulle göra. De elever som 

skulle ge respons till varandra satte sig i sina bänkar och läste kamraternas arbeten. De skrev 

sedan responsen för hand i mallen på ett separat papper. De fick sedan samtala en stund om 

responsen de gett varandra och därmed en chans att förklara hur de tänkt.  

Vi hann under observationen inte se mer av arbetet men läraren berättade att de sedan få tillbaka 

sin text och responsen. Utifrån kamratens respons skulle de sedan se om de kunde förbättra sitt 

arbete. Eleverna skulle sedan lämna in texten till läraren. Genom att Lärare A fick in text ett 

och text två samt responsen kunde en bedömning av elevernas progression i arbetet genomföras, 

både med att ge och ta respons samt hur de använt responsen i utvecklingssyfte för den egna 

texten. 

5.2.2 Observation 2 

Lektionen började med att Lärare B delade ut ett papper till varje elev. På papperen fanns en 

bedömningsmatris som eleverna gjort tillsammans med läraren under föregående 

svensklektion. Denna matris skulle användas av eleverna. Eleverna skulle med hjälp av 

matrisen ge respons på en kamrats text. Den text de skulle ge respons på hade eleverna skrivit 

under föregående lektioner.  

Lärare B visade även papperet eleverna hade framför sig på projektorduken för att gå igenom 

med eleverna vad som står och hur matrisen fungerar. Det var en repetition av vad de gjorde i 

slutet av förra lektionen. Matrisen används som ett schema där eleverna får kryssa ja och nej 

beroende på om det som efterfrågas finns med eller inte. Lärare B gick igenom hur det fungerar 

och eleverna blev indelade i par. I paren fick de sedan läsa varandras texter och sedan fylla i 

matrisen. Dessa texter var skrivna för hand på papper. När de fyllt i matrisen skulle de 

tillsammans med varandra, gå igenom responsen kamraten gett. Eleverna fick sedan tillfälle att 

korrigera sin text innan den skulle lämnas in. 

5.2.3 Observation 3 

På denna lektion var eleverna i halvklass. Lärare C stod framme vid tavlan och berättade för 

eleverna att under denna lektion skulle de få skriva på datorerna tillsammans i par. De par 

eleverna blev uppdelade i var förutbestämda som Lärare C läste upp från ett papper. Eleverna 

satte sig i par, utspridda i klassrummet men alla såg tavlan. Lärare C berättade för eleverna vad 

de skulle göra under dagens lektion vid datorn och vad som skulle finnas med i dokumentet de 

skulle skriva. Dagens datum och elevens namn var det som skulle skrivas först i dokumentet. 

De gick tillsammans igenom dagens datum och hur det skulle skrivas. Lärare C skrev detta på 

tavlan. Sedan berättade Lärare C att dagens uppgift är att skriva ord eller meningar som 

innehåller veckans bokstav som är S. Lärare C påminner eleverna om att tänka på stor bokstav 

och punkt då eleverna fått träna på det under tidigare lektioner. 
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När Lärare C gett eleverna instruktionerna för dagens lektion får eleverna börja arbeta med 

datorerna. Eleverna startade upp varsitt dokument på den gemensamma datorn de fått använda. 

Det elevpar som sitter alldeles framför oss som observerar börjar med att den ena eleven skriver 

dagens datum och sitt namn samtidigt som hen tittar upp på tavlan, kanske för att se om hen 

skrivit korrekt i sitt dokument. Turen går sedan över till den andra eleven som skiftar från sin 

kamrats dokument till sitt eget och gör likadant som sin skrivkamrat gjort tidigare, hen skriver 

dagens datum och sitt namn. Eleverna skiftar sedan tillbaka till den kamrat som börjat skriva 

dag och datum som nu ska få skriva ett ord eller en mening som innehåller bokstaven S. 

Eleverna skiftar sedan fram och tillbaka medan de fyller sina dokument med ord. Elevparet vi 

sitter närmast pratar med varandra under tiden. De hjälper varandra att komma på ord och hjälps 

åt med stavning av vissa ord. 

Under tiden som eleverna i klassrummet skriver på sina dokument går Lärare C runt till de olika 

elevparen för att ge respons och diskutera kring det eleverna skrivit. Lärare C pratar om stor 

bokstav och punkt med eleverna för att de ska komma ihåg att använda sig av det. Vid 

lektionens slut får eleverna skriva ut sina dokument och sedan ge till läraren, oavsett hur många 

ord de skrivit. 

5.2.4 Tematisering utifrån Wiliams lärandestrategier 

Utifrån den första nyckelstrategin, klargöra, dela och förstå lärandemål samt kriterier, 

observerade vi att två av lärarna, Lärare A och Lärare B, varit noga med att repetera samt 

tydliggöra målen och strukturen för det vidare arbetet. I observation 3 gav Lärare C istället 

instruktioner till eleverna om vad de skulle arbeta med. I de lägsta åldrarna har informationen 

styrkts av läraren genom att visa och skriva en mall på tavlan vilket gör att eleverna kan använda 

det som stöd i sitt eget arbete. Lärare B använde sig av projektorn för att tydliggöra målen för 

dagens lektion. Alla tre lärare repeterade och påminde eleverna om vad de pratat om och gått 

igenom från tidigare lektioner inom samma område.  

Utifrån den andra nyckelstrategin skapa klassrumsdiskussioner, aktiviteter samt olika uppgifter 

som framkallar lärande, genomfördes under observation 1 en klassrumsdiskussion i helklass, 

vilket det inte gjordes under observation 2 och 3. Under observation 2 och 3 frågade däremot 

flera elever och diskuterade med läraren om hur olika instruktioner ska tolkas. I de mindre 

grupperna, parvis, när eleverna arbetade tillsammans fanns det tillfällen där eleverna 

diskuterade med läraren om hur de resonerat i olika situationer. Lärare A och B gjorde båda på 

liknande sätt och skapade samtal mellan eleverna där de fick gå igenom den respons de gett till 

varandras texter. De fick möjlighet att förklara hur de tänkte utifrån vad de skrivit i sin 

responsmall. 

Lärare C använde sig av en gemensam dator till varje elevpar, vilket gjorde att de fick möjlighet 

att diskutera sina åsikter med varandra gällande stavning och om orden de kom på innehöll 

bokstav s, som var en av de riktlinjer de hade i sitt arbete. På detta sätt som lärarna valt att 

utforma sin undervisning fick eleverna tillfälle och möjlighet att samtala och diskutera med 

varandra. Genom att eleverna får möjlighet till detta, skapas tillfälle som framkallar lärande hos 

eleverna.  
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Ge feedback till eleverna som för deras lärande framåt är den tredje nyckelstrategin. Under de 

lektioner som observerades hos de tre olika lärarna, gick de runt och stöttade eleverna i deras 

skrivande och i deras arbete. De satte sig en stund med olika elevpar och gav dem feedback 

beroende på hur de arbetade tillsammans men också beroende på om de hade svårigheter med 

att fokusera på sina arbetsuppgifter. Lärarna fanns till för eleverna och försökte få dem att 

komma vidare i arbetet med sina texter. Lärare 1 hade instruerat eleverna om att den första 

texten (före respons), responsen och den andra texten (efter respons) ska lämnas in till läraren. 

Läraren ska då ge individuell feedback till varje elev. 

 

Den fjärde nyckelstrategin innebär att lärarna ska använda eleverna som läranderesurser för 

varandra. Under alla våra observationer fick vi istället möjlighet att se hur elever på olika sätt 

arbetade tillsammans, vilket är en av de fem viktiga strategierna i formativ bedömning. Lärare 

A och Lärare B använde sig av kamratrespons eleverna emellan. Lärare A hade skrivit en mall 

för responsen där några av punkterna var delar av riktlinjerna för arbetet. Däribland fanns 

exempelvis styckesindelning, stor bokstav och punkt. Utifrån denna fick sedan kamraterna läsa 

texten och därefter skriva ner sin respons med dessa riktlinjer som stöd. Lärare A har satt ihop 

par där eleverna är trygga med varandra. En hypotes tror vi kan vara att eleverna känner sig 

mer bekväma med att våga säga till om de tycker att något bör ändras och att de är mer bekväma 

med att framföra egna åsikter och tankar under arbetets gång. 

 

Lärare C valde att låta eleverna arbeta i par, vilket kan medföra att eleverna får samspela med 

varandra. I samspelet med varandra får de dela varandras erfarenheter och hjälpa varandra i sitt 

lärande. De lär sig att samspela med varandra när de delar på en dator samtidigt som de finns 

till som hjälp för varandra under tiden som de skriver sina ord och meningar. 

 

Den femte och sista nyckelstrategin handlar om att aktivera eleverna till självständiga ägare 

över sitt eget lärande. Våra observationer visade att eleverna arbetat med respons tidigare då de 

kändes väl bekanta med arbetssättet. När responsen var genomförd och eleverna skulle 

reflektera över sitt eget utvecklingsarbete i förhållande till texten kunde vi se hur några elever 

genast ville förbättra sitt arbete utifrån vad kamraten gett för respons. I klassrummet där Lärare 

A arbetar kunde vi se hur två av eleverna återkom till sin kamrat och funderade på om 

förändringen var tillräcklig och om det blev som kamraten hade menat. I övrigt fanns elever där 

responsen inte verkade skapa någon större entusiasm. De läste sitt arbete och ansåg att det var 

ganska bra som det var.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar samt 

vald litteratur och den teoretiska bakgrunden. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning 

i ämnet formativ bedömning.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
Under 6.1.1 redovisas de resultat vi fått fram till vår första frågeställning och under 6.1.2 

redovisas de resultat vi fått fram till vår andra frågeställning. 

6.1.1 Hur arbetar några lärare, rektorer och huvudmän i processen med formativ 

bedömning? 

Skolverket påvisar betydelsen av att lärares undervisning leder och stimulerar elever i deras 

personliga utveckling (Skolverket, 2018, s. 9). Den här studiens resultat visar att arbetet och 

processen med formativ bedömning är bristfällig. För att implementeringen av formativ 

bedömning ska utvecklas bra behöver ansvariga huvudmän, i det här fallet Barn- och 

utbildningsnämnden, ge rektorer och lärare möjlighet till kompetensutveckling inom området. 

Skolverket (2018, s. 9) påvisar vikten av lärarens medvetna val gällande undervisningens 

utförande. Dessa val är svåra att genomföra om lärarnas kompetens för metoder inom formativ 

bedömning är bristfällig. 

 

Av tidigare forskning inom ämnet formativ bedömning har vi fått uppfattningen av att det finns 

en tydlig bild om hur arbetet inom detta område bör se ut. Det beskrivs tydligt vad lärare 

behöver i arbetet med formativ bedömning och vilka mål och ambitioner berörda parter bör ha 

i det pågående arbetet. Det finns även riktlinjer från styrdokument och stödmaterial för att 

arbetet med formativ bedömning ska genomföras på ett kvalitativt sätt. Däremot står ingenstans 

om hur arbetet med formativ bedömning ska se ut i undervisningen. För att använda sig av ett 

formativt förhållningssätt i undervisning behövs ett förnyat synsätt i hela processen för 

undervisning och att läraren utformar sin undervisning på ett annat sätt än tidigare enligt Wiliam 

och Leahy (2015, s. 24). De informanter vi kontaktat anser att formativ bedömning finns med i 

tanken redan när de planerar sin undervisning. 

 

I litteratur och tidigare forskning finns en tydlig enighet för hur komplex implementeringen av 

formativ bedömning är. Det saknas kunskap och utbildning hos lärare för att implementera 

formativ bedömning i sin helhet i undervisningen. Lärare behöver tydlig struktur och metoder 

för formativ bedömning som är enkla och genomförbara menar Andersson (2017, s. 7). Under 

våra intervjuer framkommer att det finns en viss problematik med implementeringen av 

formativ bedömning ute på skolorna. Wiliam och Leahy (2015, s. 18) menar att lärare behöver 

få stöd och hjälp för att implementera formativ bedömning i sin undervisning. Arbetet ute på 

skolorna ser olika ut och inom de olika enheterna finns olika grad av utföranden i 

undervisningen. På några av skolorna använder lärare metoder och tillvägagångssätt som är 

förknippade med formativ bedömning. Huvudman 2 berättar att några rektorer driver arbetet 

tillsammans med sina lärare medan det på andra skolor inte genomförs någon form av aktivt 

arbete. Under de intervjuer vi genomfört har det blivit uppenbart att några lärare använder den 

formativa bedömningen med en större självklarhet i arbetet än andra lärare. I vissa klassrum 
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bedrivs undervisning med inslag av formativ bedömning medan det i andra klassrum finns en 

väl genomtänkt planering och förberedelse för formativ bedömning hela vägen från början till 

slut. En anledning till detta kan vara som Rektor 2 uttryckte sig i vår intervju, att alla är med på 

tåget men några kör loket och andra sitter i sista vagnen. Det viktiga är dock, enligt Rektor 2, 

att alla lärare ska förhålla sig till de riktlinjer och lagar som finns gällande undervisning och 

därmed vara delaktiga i arbetet som pågår.  

 

Hirsh (2015, s. 42–43) beskriver hur lärare behöver systematiskt stöd i processen, från verktyg 

eller metod till en mer fördjupad förståelse. Det kollegiala arbetet där gruppen kan träffas och 

reflektera över undervisning och undervisningsmetoder är av yttersta vikt. Det kollegiala 

lärandet är också en nyckelfaktor för att lärare ska ges möjligheter att utveckla kunskaper och 

färdigheter i arbetet med bedömning.  

 

I Kommun 1 arbetar de olika aktörerna enskilt med att implementera den formativa 

bedömningen. Rektor 1 får inga direktiv från huvudmännen i kommunen och Lärare 1 får inga 

direktiv från rektorn där hen arbetar. Detta innebär att den röda tråden med formativ bedömning 

från beslut till genomförande blir vag och att implementeringen av formativ bedömning sker 

enskilt. I Kommun 2 blir det helt andra förutsättningar när det handlar om att implementera 

arbetet med formativ bedömning. I Kommun 2 är huvudmännen aktiva och drivande. 

Huvudmännen ger direktiv till kommunens rektorer och skolor om hur arbetet med formativ 

bedömning kan se ut. När hela kommunen får samma direktiv blir det andra förutsättningar för 

att implementeringen ska bli bra och väl genomförd. I rektorsgrupperna kan rektorerna 

diskutera hur arbetet på respektive skola kan se ut och på varje skola kan lärargrupperna 

diskutera och hjälpa varandra i sitt arbeta att implementera och använda sig av formativ 

bedömning. På så sätt får Kommun 2 en stor fördel av det kollegiala lärandet då de kan samspela 

samt lära utav varandra som inte alls sker i samma utsträckning i Kommun 1.   

 

Under studiens genomförande tydliggjordes hur arbetet inom kommunerna kan skilja sig åt. Vi 

upplever att arbetet med formativ bedömning inte är tillräckligt synliggjort för alla aktörer i hur 

arbetet är tänkt att genomföras. I de båda kommunerna är processer igång men det upplevs vara 

upp till de olika kommunerna att själva bestämma över hur arbetet ska se ut och genomföras. 

Det skapar en något diffus känsla för vad som egentligen sker. Då det även visar sig finnas en 

hel del okunskap bland de som ska arbeta med detta i kommunen, huvudmännen, blir det inga 

tydliga riktlinjer ner till skolledare och lärare för ett vidare arbete. Hirsh (2015, s. 73) tydliggör 

det faktum att alla inblandade aktörer har en central roll och behöver vara delaktiga för att ett 

väl genomfört arbete ska ske. Skolverket (2018, s. 3) skriver i de nya allmänna råden att 

kommunen har ett ansvar att planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. 

I Kommun 2 finns en tydlig linje från kommunen som sedan sträcker sig hela vägen ner till 

rektorer och lärare. Alla dessa aktörer bidrar tillsammans för ett kvalitativt arbete som ska ge 

kommunens skolor ett utvecklingsarbete av sådan nivå att elevresultaten ökar. Den ambitionen 

finns tydligt på alla nivåer i Kommun 2. I Kommun 1 saknas tydliga direktiv från huvudman 

ner till rektorer och lärare om arbetet med formativ bedömning. Lärare 1 har på eget initiativ 

infört formativ bedömning, framför allt i svenska i samband med skrivning. Rektor 1 driver 

arbetet med formativ bedömning på sin enhet men detta sker utan några direktiv från 
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kommunens huvudmän. I Kommun 1 har det ännu inte varit på tal att kompetensutveckla lärare 

i formativ bedömning i samma utsträckning som i Kommun 2 där arbetet har kommit en bra bit 

på väg. Flera av skolorna har även deltagit i Skolverkets egna nätbaserade kurser gällande betyg 

och bedömning berättar Huvudman 2.  

 

Alla aktörer har en central roll i utvecklingen av formativ bedömning ute på skolorna (Hirsh, 2015, 

s. 73).  

 

De ansvarsområden var och en innehar skapar en helhet för arbetet och ger en möjlighet att 

utvärdera och analysera resultat då kvalitetsarbetet ska vara ständigt pågående skriver Hirsh 

(2015, s. 73).  

 

De frågor som uppstår för oss i denna undersökning är bland annat hur Skolverket skulle kunna 

förtydliga sina synpunkter och ställningstaganden gällande arbetet med formativ bedömning. 

Wiliam (2016, s. 291–292) beskriver hur viktigt det är att rektorer tar ansvar för lärares 

undervisningskvalitet. Skolor idag har en högre kunskapsnivå än förut vilket gör att kraven för 

eleverna blir högre än de tidigare varit. Det gör att undervisningen och behöriga lärare blir en 

viktig faktor för att öka elevresultaten hos eleverna. Vi vet nu att båda kommunerna arbetar 

med systematiskt kvalitetsarbete men att Kommun 2 är mer aktiv i arbetet jämfört med 

Kommun 1. Under gemensamma träffar som är planerade att genomföras under hösten för det 

fortsatta arbetet med kvalitetsutvecklaren för Kommun 2, kan erfarenheter och goda exempel 

utbytas som en ytterligare del i arbetet. Det har under den här studiens genomförande pratats 

mycket om att arbetet med formativ bedömning inte längre kan vara valbart utan att det är ett 

arbete som alla ska vara delaktiga i. Dels framgår det tydligt i de styrdokument som finns och 

dels även de intervjuade rektorerna påpekar vikten av det kollegiala arbetet med formativ 

bedömning i skolan och undervisningen. Vi kan inte heller se att det finns ett aktivt arbete eller 

särskild kunskap om formativ bedömning på huvudmannanivå i Kommun 1. Resultatet av 

denna studie visar också att kommunerna inte har något arbete emellan sig och att de huvudmän 

som ansvarar för arbetet i respektive kommun inte har någon dialog sinsemellan. Vi anser att 

det finns en hel del att lära av varandra vilket skulle gör ett samarbete fruktbart för bägge parter. 

 

De båda kommunerna deltar i projektet Samverkan för bästa skola, men även här ser arbetet ut 

att skilja sig betydligt. De huvudmän som arbetar i Kommun 1 är inte aktivt deltagande i 

utvecklingsarbetet med formativ bedömning. I Kommun 2 däremot är huvudmännen de aktiva, 

engagerade ledarna som driver arbetet framåt och ser till att arbetet med formativ bedömning 

fortlöper ute på kommunens skolor. 

6.1.2 Hur kan några lärares arbete med formativ bedömning vara utformat i ämnet 

svenska i samband med skrivning? 

I de observationer vi gjort finns stora likheter i lärarnas arbete med formativ bedömning. De 

förklarar och förtydligar det uppgifter som eleverna ska arbeta med i början av lektionerna. Att 

delge och förtydliga lärandemål förekommer under en observation. Andersson (2017, s. 7) 

förtydligar att struktur och genomförbara metoder är viktiga i införandet av formativ bedömning 

i undervisningen. Det som däremot skapar en känsla av okunskap enligt oss är de efterföljande 

samtal vi haft med berörda parter. I likhet med tidigare forskningsresultat finns en okunskap 
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om vad och hur formativ bedömning ska användas i klassrummet. Att skapa sporadiska 

formativa situationer i klassrummet är inte att tillämpa formativ bedömning i sin helhet. 

Formativ bedömning är en förändring, en process och ett arbetssätt för att utveckla elevernas 

lärande. Det arbetet ska i sin tur skapa engagerade elever som tar ansvar för sitt eget lärande 

och sin kunskapsutveckling. Wiliam och Leahy (2015, s. 18) menar att med hjälp och stöd av 

både kollegor och andra viktiga personer kan läraren skapa andra beslut än tidigare gällande sin 

undervisning. Det gör att arbetet med den formativa bedömningen i sin helhet lättare kan 

implementeras i klassrummet. Det finns många fördelar med att arbeta med formativ 

bedömning i klassrummet. 

 

Det formativa arbetet i sin helhet är inte märkbart utifrån de intervjuer och observationer vi 

genomfört. Att använda formativ bedömning i sin helhet är att förändra och utveckla sin 

undervisning konstant för att ge eleverna kvalitet i sitt lärande. Anledningen till att endast vissa 

delar av formativa metoder används kan vara att formativ bedömning till stor del speglar 

bedömning av respons i textskrivning bland elever och är eventuellt den enklaste metod att 

använda sig utav. Wiliam och Leahy (2015, s. 24) anser att lärare behöver få hjälp med att fatta 

andra beslut än tidigare för att upptäcka lärande hos eleverna på ett annat sätt än förut. Det 

innebär att utformningen av arbetet behöver förändras. Om lärare generellt använder sig av 

Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning (se Figur 1) kan undervisning och 

lärande i klassrummet utvecklas. 

 

Under våra observationer blir det tydligt att de lärare vi träffat endast använder sig av ett fåtal 

metoder och tekniker som finns för formativ bedömning i klassrummet. Det vi däremot kunde 

se var att de aktuella lärarna använde sig av olika former av kamratrespons och respons till elev 

från lärare. De lärare vi observerat har varit noggranna med tydliga instruktioner och elevernas 

förståelse för instruktioner i de genomföranden de planerat för sin undervisning. Det som också 

är viktigt förutom att ge tydliga instruktioner till eleverna är att förklara de mål som 

undervisningen syftar till, vilket vi saknar under en av observationerna. De gör att arbetet som 

sker mellan eleverna och lärarna ute på skolorna inte kan ses som ett formativt bedömningssätt 

då lärarna inte har använt det som en grundtanke under planeringsstadiet. Zhan och Wing Mui 

So (2017, 502) menar att elever behöver bli involverade och presenterade för de mål som 

undervisningen syftar till för att stärka sin egen förmåga till bedömning, dels av sitt eget arbete 

samt kamraters arbete. 

 

Under observationerna har vi sett att lärarna varit aktiva under hela lektionerna genom att hjälpa 

och stödja eleverna under arbetets gång. Lärarna har gått runt i klassrummet och stannat till vid 

varje elev eller elevpar för att ge feedback på deras arbete. Det vi även kunde se under 

observationerna var att lärarna hade goda relationer med sina elever vilket enligt Wiliam 

(Sveriges utbildningsradio, 2013) är en förutsättning och en viktig del i arbetet för att läraren 

ska kunna ge rätt sorts feedback till respektive elev efter förutsättning och behov. Enligt Wiliam 

och Leahy (2015, s. 139) är det viktiga att eleven har förtroende för läraren och förstår att läraren 

verkligen vill och arbetar för elevens bästa samt att det är värdefullt för läraren att eleven ska 

lyckas. Genom att hjälpa eleverna att se ett samband mellan den givna feedbacken de får och 

den förbättring de gör kan de lättare reflektera och förbättra sitt arbete. 
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I vår studie har vi använt Vygotskijs sociokulturella teori som en grund för elevers lärande. 

Under vår insamling av empirin upptäckte vi flera punkter där lärare undervisade på ett sätt som 

direkt kan jämföras med cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som ska ge stöd och 

utveckling av lärande. Denna modell kopplas samman med Vygotskijs teori där barnen lär sig 

tillsammans med andra och där kunskaper hos eleven kan utvecklas mer långsiktigt. Polias, 

Lindberg & Rehman (2017, s. 1) skriver att stöttning från läraren till eleven ska med tiden avta 

för att eleven under sin kunskapsutveckling ska bli mer självständig i sitt eget arbete. Under 

våra intervjuer förstod vi att det var på liknande sätt som lärarna i studien arbetade på. Även 

detta gjordes utan att någon av lärarna berättade att de använde sig av cirkelmodellen i sin 

undervisning.  

 

Det som framkom under våra observationer var att de tre lärarna använde sig av cirkelmodellen. 

Däremot var det ingen av lärarna som i efterföljande samtal benämnde cirkelmodellen som ett 

arbetsverktyg i sin undervisning. Under lektionerna vi observerade fanns flera kopplingar till 

cirkelmodellens fyra olika faser. I observation 1 gick Lärare A och eleverna tillsammans 

igenom strukturen för hur en faktatext kan vara uppbyggd. Det var en repetition av vad de gjort 

och arbetat med tidigare vilket innebar att eleverna kunde visa sina förkunskaper inför detta 

arbete samt att de fick vara delaktiga i samtalet om textens struktur och uppbyggnad. På detta 

sätt bjuder läraren in eleverna till att vara deltagande och bidra till samtal och diskussioner. 

Efter att läraren gemensamt med sina elever gått igenom strukturen för hur en faktatext kan 

vara uppbyggd har eleverna en god grund till att gå vidare till nästa fas som innebär att de nu 

självständigt ska skriva en text av samma slag som den text de precis bearbetat tillsammans 

med sina klasskamrater och med läraren menar Polias, Lindberg och Rehman (2017, s. 2).  

 

Genom lärarnas aktiva deltagande i elevernas arbete stärks den tanke cirkelmodellen har. Syftet 

är att utveckla elevernas lärande till ökad självständighet. Genom att använda den här sortens 

metoder i klassrummet kan eleverna även utveckla ytterligare kunskaper när de hjälper varandra 

menar Polias, Lindberg och Rehman (2017, s. 3). I observation 3 hjälper Lärare 3 eleverna med 

hur uppbyggnaden av deras text ska se ut med datum och namn. Eleverna kan då få stöd i sitt 

skrivande i början av sitt arbete. Därefter ska de skriva egna ord som innehåller bokstaven S 

och under denna fas får eleverna tillfälle att hjälpa varandra, vilket kan innebära att de utvecklar 

ytterligare kunskaper. Läraren behöver skapa en klassrumsmiljö där eleverna kan känna sig 

trygga och våga kommunicera med varandra. Det är viktigt i den här formen av undervisning 

menar Polias, Lindberg, Rehman (2017, s. 2). 

 

Under observation 3 observerade vi hur några elever inte var mottagliga för kamraters respons 

medan några andra elever var ivriga att arbeta vidare med och utveckla sin text med hjälp av 

kamratens respons. Skillnaden mellan dessa elever kan självfallet bero på personlighetsdrag hos 

respektive elev och inte en känsla av otrygghet med kamrater. 

 

Samtliga observerade lärare använde sig utav någon form av respons i samband med 

textskrivande. Responsen kom från både elever samt från läraren själv. Polias, Lindberg och 

Rehman (201, s. 2) menar att elevernas utveckling inte endast sker i samspel med läraren utan 
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även tillsammans med andra kamrater. Ett sätt att arbeta för att eleverna ska utvecklas är genom 

att låta dem förklara för eller hjälpa någon kamrat. Lundahl (2011, s. 54) skriver att vi lär och 

utvecklas när vi interagerar med andra och vår omgivning. Han menar därför att formativ 

bedömning förbättrar resultaten genom att integrera med andra. Även Williams (2006, s. 40) 

skriver om hur socialt samspel med andra förbättrar lärandet. Hon utgår från Vygotskijs teori 

som innebär att mycket av det som vi människor lär oss, lär vi oss av varandra och nyckeln till 

socialt lärande handlar om att imitera och därmed utveckla sina högre mentala funktioner. 

Vygotskijs teori kopplas därmed samman med grunden för formativ bedömning där en viktig 

del består av det sociala samspelet mellan lärare och elever. 

 

6.2 Metoddiskussion 
I vårt arbete finns genomgående medvetna val i arbetet med att få fram relevanta fakta och 

information i syfte till de frågeställningar vi skapat. Frågeställningarna är grunden för vår 

studie. De metodval vi använt oss av har gett oss möjlighet att få reda på våra informanters 

uppfattningar kring hur arbetet med formativ bedömning kan se ut på de olika aktörernas nivåer. 

De resultat vi fått fram gällande hur några lärares arbete med formativ bedömning i 

klassrummet i ämnet svenska i samband med skrivning, har varit relevant i förhållande till 

syftet. Vår ambition har varit att alla intervjuer ska vara så liknande varandra som möjligt samt 

att de observationer vi genomfört ska alla se ut på liknande sätt. Det har varit intressant att få ta 

del av kommunernas arbete och se hur samarbetet mellan politiker och skolans ansvariga 

arbetar tillsammans för skolutvecklingen. Det har även varit intressant att besöka klassrum 

enbart för att observera undervisning.  

 

De urval gällande de lärare vi observerat gjordes för att exemplifiera hur arbetet med formativ 

bedömning kan se ut i de två kommuner vilka är aktuella för denna studie. Däremot kan de 

observationer vi genomfört inte styrka de intervjuer vi gjort. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda var att styrka våra observationer med intervjuer för att få en djupare förståelse. 

Nackdelen med att vi inte förstärkte våra observationer med intervjuer var att vi missade arbetet 

som sker före och efter observationerna, nu fick vi bara se själva genomförandet. I samtal inför 

observationerna fick vi endast en kort beskrivning av hur lektionsplaneringen av hela 

arbetsområdet såg ut. Genom att koppla samman intervjuer och observationer hade förståelsen 

för hur arbetet med formativ bedömning kan se ut blivit djupare. Vi kan i efterhand förstå att 

vårt resultat för studien blivit mer ytligt än om informanterna varit densamma för både intervju 

och observation.  

 

De observationer som genomfördes gjordes hos lärare vi kände till sedan tidigare bland annat 

sedan våra VFU-perioder. Våra upplevelser av detta var att läraren kunde slappna av mer än 

om det hade varit en helt främmande person i klassrummet. Dessutom kunde barnen slappna av 

på ett annat sätt då de kände till oss sedan tidigare. Nackdelen med att eleverna kände till oss 

sedan tidigare var att de sökte uppmärksamhet från oss och tappade fokus från sitt eget arbete. 

 

Antalet intervjuer kan anses vara för få i framtagandet av generella fakta. Tanken med denna 

studie var dock inte att hitta eller göra några stora jämförelser inom området formativ 

bedömning. Vårt syfte var att se hur arbetet med formativ bedömning går till i undervisningen 
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samt inom de olika aktörernas arbetsramar. De resultat vi önskat nå efter denna undersökning 

är för oss väl tillgodosedda. Vi fann det till viss del svårt att få respondenter att ställa upp på 

våra intervjuer då vi fick skicka ut ett flertal informationsbrev innan vi fick ihop det antal 

respondenter vi tänkt oss. Vi anser att användande av kvalitativa intervjuer som metod som 

positivt då det var givande men dock tidskrävande vid transkriberingarna. 

 

 

6.3 Slutsats 
De resultat vi fått fram i denna studie är till viss del som vi förväntade oss. Våra resultat är dock 

inte generaliserbara på grund av de få utförda intervjuer och observationer som gjorts. Arbetet 

med formativ bedömning är långt ifrån en självklar process i undervisningen. 

Implementeringen och utvecklingen av arbetet med formativ bedömning på skolor skiljer sig 

åt. Resultatet av denna studie visar att riktlinjer för arbetet med formativ bedömning inte är 

tydligt utformat från högre instans. Kommunens huvudmän har ett stort ansvar i arbetet och 

behöver vara aktiva aktörer. Vår studie visar att stora brister finns just där. Vi menar att en 

anledning till att den formativa bedömningen därför kan bli ett individuellt beslut hos de olika 

aktörerna istället för ett organisationsbeslut.  

 

Vår studie visar även att arbetet med formativ bedömning i klassrummet inte är en självklarhet 

samt att lärarna inte arbetar med formativ bedömning på ett medvetet sätt. Under 

observationerna såg vi de omedvetna val lärarna gjorde. Ett exempel på detta är då Lärare C 

exempelvis valde att inte presentera lektionens mål utan istället enbart gav eleverna 

instruktioner. Om eleverna inte vet målet kan det vara svårt att ta sig dit. Om lärarna hade haft 

mer kunskap gällande arbete med formativ bedömning hade de förmodligen gjort fler medvetna 

val.  

 

6.4 Vidare forskning 
Arbetet med denna studie har väckt nya frågor i forskningssyfte. Arbetet med formativ 

bedömning är i en pågående utvecklingsfas som kommer att vara intressant att följa framöver. 

För att skapa en bättre tydlighet i implementeringen av formativ bedömning skulle det vara 

intressant med vidare forskning om hur lärare ska få stöttning i det arbetet. Det skulle även vara 

av intresse att se hur arbetet i kommunerna, på huvudmannanivå förbättras så att både rektorer 

och lärare ute på respektive enhet får riktlinjer och ett bättre stöd i arbetet. För vidare forskning 

är följande frågeställningar därför av intresse. 

 

 Kan skolverket och skollagen på något sätt förtydligas för att gynna arbetet med 

formativ bedömning? 

 Kan riktlinjer för huvudmän, i det här fallet Barn- och utbildningsnämnden över hur 

arbetet med formativ bedömning ska genomföras i kommunerna skapas? 

 

 

6.5 Slutord 
Under detta arbete har vår kunskap och förståelse för formativ bedömning ökat markant. Vi har 

tillgodosett oss kunskaper om olika metoder och tekniker som är väl genomförbara i 
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undervisning, under rätt förutsättningar. Vi har även givits en förståelse för hur viktig den 

formativa bedömningen är för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Genom att intervjua 

och observera olika lärare och andra väsentliga personer i arbetet med formativ bedömning har 

vi fått en uppfattning om hur arbetet ser ut i några kommuner, både gällande olika enhetsnivåer 

men även i undervisningen i några klassrum. Vi har reflekterat och analyserat vårt arbete och 

våra resultat i förhållande till vår framtida utövning gällande undervisning och arbete i 

skolmiljö. Det gör att vi förhoppningsvis kan inspirera nuvarande och framtida kollegor att öka 

intresset för formativ bedömning i sitt dagliga arbete. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till huvudmän 
 

Medgivande 

Informationsbrev till Dig på Barn- och utbildningsnämnden 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Hanna Dahrén och Veronica Elfstrand och som läser vår sista 

termin på Högskolan i Gävle på Grundlärarutbildningen F–3. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete med inriktning på formativ bedömning. Syftet med examensarbetet är att ta 

reda på hur arbetet med formativ bedömning ser ut ur huvudmäns, rektorers och lärares 

perspektiv. 

Vi vill därför gärna genomföra en intervju med någon av er på Barn- och utbildningsnämnden 

för att kunna samla in material. Intervjun beräknas ta cirka 20 minuter och kommer att spelas 

in för att vi i efterhand ska kunna transkribera intervjun. Alla data som samlas in kommer 

användas enbart i denna studie. Ett fingerat namn kommer att användas för den som blir 

intervjuad. 

Att delta i denna studie är förstås helt frivilligt och du kan under hela undersökningens gång 

avbryta din medverkan utan några konsekvenser. Har du eventuella frågor går det bra att 

kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

Vi önskar genomföra intervjun någon gång i slutet av v. 9 eller under v.10. 

Er medverkan skulle vara värdefull för oss och vill du ge ditt medgivande är vi tacksamma för 

svar senast 26/2 2019 till någon av oss via mejl. 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar 

Hanna Dahrén 

Veronica Elfstrand 

  



 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev till rektorer 
  

Medgivande 

 

Informationsbrev till Dig som är rektor för en skola med årskurserna F–6 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Hanna Dahrén och Veronica Elfstrand och som läser vår sista 

termin på Högskolan i Gävle på Grundlärarutbildningen F–3. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete med inriktning på formativ bedömning. Syftet med examensarbetet är att ta 

reda på hur arbetet med formativ bedömning ser ut ur huvudmäns, rektorers och lärares 

perspektiv. 

 

Vi vill därför gärna genomföra en intervju med någon av er på Barn- och utbildningsnämnden 

för att kunna samla in material. Intervjun beräknas ta cirka 30–40 minuter och kommer att 

spelas in för att vi i efterhand ska kunna transkribera intervjun. Alla data som samlas in 

kommer användas enbart i denna studie. Ett fingerat namn kommer att användas för den som 

blir intervjuad. 

 

Att delta i denna studie är förstås helt frivilligt och du kan under hela undersökningens gång 

avbryta din medverkan utan några konsekvenser. Har du eventuella frågor går det bra att 

kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Vi önskar genomföra intervjun någon gång under v. 9 eller v.10. 

 

Er medverkan skulle vara värdefull för oss och vill du ge ditt medgivande är vi tacksamma för 

svar senast 26/2 2019 till någon av oss via mejl. 

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar 

Hanna Dahrén 

Veronica Elfstrand 

  



 

 

 

 Bilaga 3: Informationsbrev till lärare 

  

Medgivande 

 

Informationsbrev till Dig som undervisar årskurs F–3 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Hanna Dahrén och Veronica Elfstrand och som läser vår sista 

termin på Högskolan i Gävle på Grundlärarutbildningen F–3. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete med inriktning på formativ bedömning. Syftet med examensarbetet är att ta 

reda på hur arbetet med formativ bedömning ser ut ur huvudmäns, rektorers och lärares 

perspektiv. 

 

Vi vill därför gärna genomföra en intervju med någon av er på Barn- och utbildningsnämnden 

för att kunna samla in material. Intervjun beräknas ta cirka 30–40 minuter och kommer att 

spelas in för att vi i efterhand ska kunna transkribera intervjun. Alla data som samlas in 

kommer användas enbart i denna studie. Ett fingerat namn kommer att användas för den som 

blir intervjuad. 

 

Att delta i denna studie är förstås helt frivilligt och du kan under hela undersökningens gång 

avbryta din medverkan utan några konsekvenser. Har du eventuella frågor går det bra att 

kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. 

 

Vi önskar genomföra intervjun någon gång under v. 9 eller v.10. 

 

Er medverkan skulle vara värdefull för oss och vill du ge ditt medgivande är vi tacksamma för 

svar senast 26/2 2019 till någon av oss via mejl. 

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar 

Hanna Dahrén 

Veronica Elfstrand 

  



 

 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor huvudmän 
 

- Hur är planen för kommunens skolor att arbeta med formativ bedömning? 

 

- Hur är tanken att utveckling kring formativ bedömning ska se ut på respektive skola? 

 

- Ska lärarna få en kompetensutveckling i form av utbildning eller liknande? 

 

- Hur ska lärarna få stöttning och handledning under arbetets gång? 

 

- Har kommunen tagit hjälp utifrån av coacher eller expertis inom området för att påbörja 

arbetet med formativ bedömning? 

 

- Med tanke på att bedömning har fått en större plats i läroplanens centrala innehåll: finns det 

några skriftliga direktiv att följa gällande denna? 

  

  



 

 

 

Bilaga 5: Intervjufrågor rektorer 
 

- Hur länge har du varit verksam som rektor och vad har du för utbildning? 

- Vilka riktlinjer har du uppifrån (Barn- och utbildningsnämnden) vad gäller formativ 

bedömning? 

- Finns en plan för hur den formativa bedömningen ska fungera i kommunen? 

- Hur motiverar och arbetar du med din personal för att implementera formativ bedömning på 

din skola? 

- Hur stöttar du lärarnas arbete med formativ bedömning? 

- Finns det både för- och nackdelar med formativ bedömning? Vilka? 

- Hur tillmötesgående är lärare inför denna metod att arbeta? 

- Har ni rektorer möjlighet att tillsammans i kommunen ventilera och diskutera uppkomsten 

av eventuella frågetecken i arbetet med formativ bedömning på respektive arbetsplats? 

  



 

 

 

Bilaga 6: Intervjufrågor till lärare 
  

- Hur många år har du arbetat som lärare/hur länge har du varit verksam som lärare? 

 

- Vilken årskurs undervisar du i? 

 

- Är du bekant med formativ bedömning sedan tidigare? 

 

- Om ja, hur använder du det i din undervisning inom svenskämnet? 

 

- Om nej, hur kommer det sig att du inte använder dig av det? 

 

- För att använda formativ bedömning, hur planerar du dina svenskalektioner och i vilket 

syfte? 

 

- Hur bedömer du elevtexter? Fokuserar du på textens innehåll eller de skrivregler som ni 

bestämt att följa? 

 

- Är eleverna bekanta med formativ bedömning i form av kamratrespons? 

 

- Om ja, hur arbetar du med kamratrespons på dina svenskalektioner? 

 

Om nej, hur kommer det sig att du inte använder dig av kamratrespons? 

 

- Har du fått riktlinjer av rektor eller liknande angående formativ bedömning och hur den ska 

implementeras i undervisningen? 

 

- Får ni som lärare stöd och hjälp av rektor med hur ni kan arbeta med formativ bedömning? 

 

- Finns det några för- och nackdelar med formativ bedömning? Vilka? 


