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   Förord  

Som ett argument för denna uppsats existens vill vi förklara för dig som läsare att ett flertal 

lärare som vi har mött samt ett par rektorer som vi har talat med har uttryckt en efterfrågan 

på en uppsats som denna. Vi har flera gånger fått höra kommentarer om att lärare skulle vilja 

läsa vår litteraturöversikt. Denna uppsats är en litteratursöversikt genomförd utifrån de 

förutsättningar och möjligheter som vi har haft. Detta är ett examensarbete inom en 

utbildning och vi är därför medvetna om att denna uppsats varken kan eller bör jämföras med 

en forskningsöversikt som oftast utförs av professionella forskare.  

Vi vill tacka våra handledare Jan-Olof Johansson och Fredrik Hansson samt den grupp 

medstudenter som vi under detta arbete fått kontinuerlig feedback från. Slutligen vill vi tacka 

varandra för ett mycket gott samarbete. 

Emma Borg och Kristin Edvinsson, 2012-05-31. 
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Sammanfattning 

Genomförda undersökningar visar att formativ bedömning förbättrar elevers inlärning och 

förståelse. Den svenska läroplanen från 2011 ger tydliga indikationer på att formativ 

bedömning ska inkluderas i undervisningen. Vår diskussion i denna uppsats är därför aktuell 

och den visar hur forskare artikulerar fenomenet formativ bedömning. Litteraturstudien 

inkluderar information om vad formativ bedömning innebär och förslag på hur man kan 

arbeta utifrån ett sådant arbetssätt. Vår studie visar att de viktigaste komponenterna inom 

formativ bedömning är att tydliggöra målen, återkoppling samt själv- och kamratbedömning. 

Beskrivningarna av dessa resulterar i en analys där vi diskuterar det formativa arbetssättet. 

Både positiva och negativa aspekter tas upp.  

Vårt syfte med denna uppsats är att införskaffa djupare kunskaper om formativ bedömning 

likväl för oss själva som för redan aktiva lärare. Vi har en föraning om att många lärare inte 

har tillräckliga kunskaper kring ämnet och vår förhoppning är att denna uppsats kan fungera 

som ett verktyg för lärare som arbetar med eller skulle vilja arbeta med formativ bedömning.  

 

Nyckelord 

Formativ bedömning, bedömning för lärande, pedagogisk bedömning, lärandemål, 

självbedömning, kamratbedömning, återkoppling, läroplan, summativ bedömning, betyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Abstract 

Previous research shows that formative assessments improve pupils’ learning and 

understanding. Also, the Swedish Curriculum 2011 gives clear guidance that formative 

assessment should be included in school. Our discussion in this essay is therefore needed and 

it deals with how researchers articulate the phenomenon formative assessment. The study 

includes information about what formative assessment means and suggestions for how to 

work with it are given. The main parts within formative assessment are to clarify learning 

goals, feedback and self- and peer assessment. The information about these main parts ends in 

an analysis where a discussion about formative assessment and its positive and negative 

effects takes place.  

 

Furthermore, the purpose of this essay is to inherit deeper knowledge about formative 

assessment as well for ourselves as for teachers already on duty. We anticipate that many 

teachers do not have sufficient knowledge about formative assessment and our expectation is 

that this essay can function as a tool for teachers who work or would like to work with 

formative assessment.  

 

Keywords 

Formative assessment, assessment for learning, learning goals, self-assessment, peer 

assessment, feedback, curriculum, summative assessment, marks.  
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1. Inledning 

Skolan är en offentlig institution som näst intill alla människor har en eller flera åsikter om. 

Eftersom vi alla har gått i skolan tar man det lite för givet att man kan mycket om hur skolan 

fungerar. Dagligen kan man följa olika debatter i tidningar och på Internet som rör skolan som 

verksamhet. Det är fel, det borde ändras, det var bättre förr eller något måste göras är vanligt 

förekommande uttryck. Alla vill vara delaktiga och alla vet alltid bäst hur saker och ting 

borde skötas. Det man ibland glömmer bort är att skolan styrs till stor del av lagar och 

förordningar som den enskilde har en väldigt liten påverkan på. 

 För 30 år sedan hade skolan i Sverige ett betygssystem i form av siffor, sedan övergick man 

till IG-MVG och som de flesta vet har det väldigt nyligen ändrats igen. Idag är det Lgr11 som 

styr och de nya betygsstegen är F-A. Historiskt sett har pedagogiken legat på en 

resultatinriktad nivå, där inlärningen kunde liknas vid korvstoppning. Idag börjar en ny 

processinriktad fas, även om den egentligen inte är så ny, som innefattar formativ bedömning 

sida vid sida av den rent summativa bedömningen. Elevens lärprocess och personliga 

utveckling är starka ord som präglar många aktiva lärare. Att ge bedömning för lärandet är 

något som säkert många lärare har hört talas om och kanske även redan arbetar utefter. Dock 

vet nog inte alla lärare att detta benämns som ett formativt arbetssätt. På forskarnivå händer 

det mycket kring fenomenet formativ bedömning, men känner rektorerna, lärarna och 

eleverna till detta? Ofta stannar forskningen just på en forskarnivå utan att nå ut till 

klassrummen. Vi vill därför med denna uppsats genomföra en litteraturstudie där vi för fram 

den mest aktuella forskningen i ljuset och gör den greppbar för dels oss som blivande lärare, 

men även för redan yrkesverksamma lärare ute på skolorna. Vi har för avsikt att analysera de 

mest framstående forskarna inom området och se likheter men även skillnader. Är forskarna 

överens om att formativ bedömning är något enbart gott, eller finns det även baksidor?   

 

1.1 Problemformulering 

Steve Wretman skriver i sin artikel ”Måluppfyllelse – lärarproblem eller läroplansproblem?” 

(2008) att man vid en överblick av Regeringens, Skolverkets och Myndigheten för 

skolutvecklings rapporter kan urskilja mönster. Han menar att det förekommer en stark 

önskan att reda ut och åtgärda brister i lärares arbete samt skolan som helhet. Ett av de 

områden Wretman (2008) lyfter fram är bedömning. Han ser tendenser i rapporterna där man 
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påpekar att betygsbedömningen inte är likvärdig. Dessutom lyfts det fram att 

utvecklingssamtal inte fungerar som det är tänkt då man inte är framåtsyftande och fokuserar 

för lite på elevernas lärande (Wretman, 2008). Debatten om var problemet ligger diskuterar 

Wretman (2008) i sin artikel. Han lyfter frågan om det är myndigheterna som mellan raderna 

menar att problemen i skolan grundar sig i lärares bristande kompetenser eller om det 

förhåller sig så att det är läroplanen som är den bristfälliga faktorn. Vidare diskuterar 

Wretman (2008) debatten kring huruvida lärare styr sin undervisning efter de direktiv som ges 

i läroplanen samt kursplanerna. Han påstår att det, enligt Regeringen, är här problemet ligger. 

Wretman (2008) ser dock detta ur ett annat perspektiv och lyfter tanken: ”Tänk om det är så 

att det statliga styrsystemet för skolan inte har den kvaliteten att det förmår styra?” (Wretman, 

2008:7). 

Vi ser att det, på många håll, finns en debatt kring betyg och bedömning. Myndigheter, 

samhället, media och de flesta verksamma inom skolan diskuterar ständigt detta ämne. Hur 

ska bedömning gå till? Vad ska vi mäta? Vad är rätt och vad är fel? och så vidare, är frågor 

som det ofta talas kring. Skolverket trycker idag hårt på balansen mellan summativ och 

formativ bedömning. Den formativa bedömningen syftar till att stärka elevens lärande. Enligt 

oss finns det idag inte tillräcklig forskning om att arbeta formativt. Detta påstående stärker vi 

genom Wretmans (2008) hänvisning till Viveca Lindberg som konstaterar att: 

 Det första intrycket av genomgången av svensk forskning relaterad till 

bedömning och betyg är att den domineras av statistiska mätningar – 

nationella och internationella mätningar/utvärderingar av elevers kunskaper 

och utveckling av uppgifter för dessa mätningar samt uppgiftsbanker. En stor 

del av den forskning som bedrivits i relation till bedömning i grundskolan är 

relaterade till olika typer av nationella och internationella mätningar. 

(Wretman, 2008:18) 

Wretman (2008) fortsätter att resonera kring detta: 

 Det har alltså inte hittills i Sverige bedrivits någon systematisk forskning 

runt formativ bedömning. Detta är märkligt då själva tanken med 

utvecklingssamtalet och senare års reformer som IUP och skiftliga omdömen 

förutsätter att lärare redan använder formativ bedömning i sin undervisning. 

Detta framgår klart i och med att både utvecklingssamtalet och IUP ska vara 

framåtsyftande. 
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(Wretman, 2008:18) 

Tack vare stöd i Wretmans (2008) artiklar anser vi oss nu ha belägg för vår tes i denna 

uppsats. Vi har en intention att genomföra en analys av det aktuella forskningsläget kring 

formativ bedömning. Vi hoppas och tror att en uppsats som denna kan komma att fungera 

som ett stöd för oss och andra lärare när det kommer till betyg och bedömning.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vi är snart färdigutbildade och har under större delen av utbildningen fått lära oss att 

bedömning inte alltid måste vara summativ. Stor vikt har legat vid att lära sig att även ha 

fokus på elevens utveckling och lärprocess. Trots detta anser vi inte att vi har tillräckliga 

kunskaper om att arbeta formativt och vilka för- och nackdelar det finns. Då vi har bekantat 

oss med den nya läroplanen, Lgr11, har vi sett tydliga spår av ett formativt arbetssätt. 

Skolverket nämner bland annat att läraren ska ”stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit 

till den egna förmågan…Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” 

(Skolverket, Lgr11:14). Dessutom finner vi flera riktlinjer som talar om vikten av 

självbedömning, kamratrespons samt individuell kunskapsutveckling (Skolverket, Lgr11). 

Vi upplever formativ bedömning som aktuellt och viktigt att undersöka då vår uppfattning är 

att forskningen inte alltid når ut till skolan som verksamhet. Vår tes kring ämnet är att de 

flesta lärare inte alltid vet vad formativ bedömning innebär. Vi har därför för avsikt att 

tydliggöra just detta. Vi har en föraning om att många lärare samt rektorer skulle uppskatta en 

undersökning som denna. Som tidigare nämnts, anar vi att lärare inte alltid vet vad det innebär 

att arbeta formativt. Vi misstänker att verksamma lärare har kompentens att arbeta på detta 

sätt och även i viss mån redan gör det, men de saknar kunskaper om vilka teoretiska grunder 

som formativ bedömning baseras på. Det har under en lång tid debatterats om läraryrkets låga 

status. Vi vill påstå att denna skulle kunna höjas om lärare mer konkret arbetar utifrån teorier 

som finns förankrade i forskning. Arbetar lärare på detta sätt, kan denne på ett tydligare sätt 

argumentera för samt legitimera sin undervisning. Därför vill vi med denna uppsats bringa 

klarhet i hur forskningsläget kring formativ bedömning ser ut idag.  
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Avsikten med denna uppsats är att föra fram både för- och nackdelar med att arbeta formativt 

i skolan. Vår huvudsakliga intention är att undersöka det aktuella forskningsläget kring 

formativ bedömning och hur forskarna ser på fenomenet.  Dessutom vill vi belysa de 

strategier som finns för arbetssättet. Därför är våra frågeställningar: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar lyfter aktuell forskning om formativ bedömningen 

fram?  

• Vilka aspekter inom formativ bedömning menar forskarna är viktiga? 

• Hur kan lärare applicera formativ bedömning i sin undervisning? 

 

 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs betyg och bedömning ur ett historiskt perspektiv. Hur har det sett ut ur 

ett politiskt, samhälls- samt skolperspektiv? Maria Jansdotter Samuelsson och Kenneth 

Nordgren tar i boken Betyg i teori och praktik (2008) upp hur betygssystemen har sett ut 

under 1900-talet. De beskriver att fram till 1960-talet bedömdes eleverna utifrån ett 

kunskapsrelaterat betygssystem där innehåll låg i fokus. Detta sätt att bedöma gick ut på att 

eleverna skulle lära sig ett förbestämt kunskapsinnehåll. Jansdotter Samuelsson och Nordgren 

(2008) beskriver att synen på kunskap då var en annan än den vi har idag. Eleverna 

förväntades enbart inhämta och förvärva den redan bestämda kunskapen och på ett eller annat 

sätt visa att de lärt sig det som förväntades. Betygen blev allt viktigare under denna tid 

eftersom samhället moderniserades samt demokratiserades och satte press på eleverna att 

vidareutbilda sig. Eftersom samhället höll på att utvecklas i en snabb takt, var skolan tvingad 

att organiseras därefter. Man efterlyste särskild kompetens inom vissa yrkesgrupper och från 

ett samhällspolitiskt håll satte man press på skolorna att erbjuda möjligheter till detta. Som en 

följd blev betygen viktigare för den enskilde eleven då de var urvalsgrundande för 

vidareutbildning (Jansdotter Samuelsson och Nordgren, 2008). 

Nästa skolepok Jansdotter Samuelsson och Nordgren (2008) talar om dominerade mellan 

1960-talet och mitten av 1990-talet. Riksdagen införde 1962 grundskolan och 

gymnasieskolan. I och med detta avskaffades det betygssystem som tidigare använts. Ett 

relativt betygssystem infördes. Detta system innebar att man rangordnade eleverna utifrån 

deras studieresultat. I läroplanerna under 1960- och 1970-talen kunde man nu också se en 
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annan kunskapssyn. Fokus låg inte enbart på informationsinhämtning, utan även på elevens 

förmåga till kritisk granskning samt självständighet. Begreppet formativ bedömning myntades 

för första gången och elevens individuella utveckling fick nu betydelse (Jansdotter 

Samuelsson och Nordgren, 2008). 

Jansdotter Samuelsson och Nordgren (2008) talar om att samhället under denna tid blev mer 

och mer statligt styrt och detta gällde även skolan. För att säkra kvaliteten i betygssättningen 

konstruerades standardprov i svenska, engelska och matematik. Proven var tänkta att fungera 

som ett riktmärke vid bedömningsprocessen. Som en ytterligare hjälp vid betygssättning fanns 

också den så kallade normalfördelningskurvan. Detta innebar att det fanns ett visst antal av 

varje betyg att dela ut. I och med den statligt styrda skolan blev även lärarens vardag 

påverkad. Staten använde sig av skolinspektörer som till exempel kunde påpeka för läraren 

om det förekom skillnader mellan resultat på standardproven och den slutgiltiga 

betygssättningen. Detta var ett sätt för staten att kontrollera att betygssättningen såg likadan ut 

i hela landet. Dock kritiserades detta system då man var rädd för att individens resultat inte 

skulle vara det västenliga utan betygen skulle vara rättvisa gentemot betygen utdelade i 

nationen. Som en följd av denna starka kritik mot normalfördelningskurvan som hjälp vid 

betygsättning ledde det till ett betygssystemskifte i mitten av 1990-talet (Jansdotter 

Samuelsson och Nordgren, 2008). 

Den senaste skolepoken i Sverige kallades för det målstyrda systemet (Jansdotter Samuelsson 

och Nordgren, 2008). Detta trädde i kraft 1994 och är det vi idag känner igen som Lpo 94. 

Det var ett betygssystem som bedömde eleverna efter uppsatta kursmål. Som lärare 

kontrollerade man hur väl eleven hade uppnått dessa mål och eleven fick därefter ett 

motsvarande betyg. Till skillnad från de tidigare betygssystemen var det inte nu innehållet 

som var det viktigaste. Nu fokuserade man istället på kvalitativa kunskapsmål. Jansdotter 

Samuelsson och Nordgren (2008) tar upp lärarens ökade profession i och med det större 

ansvaret för den enskilde läraren. Tack vare kommunaliseringen av skolorna under 1990-talet 

fick läraren större inflytande över sin egen undervisning. Dessutom fanns det i denna läroplan 

utrymme för läraren att själv tolka och konkretisera målen. Under detta betygssystem hade 

fortfarande staten kontroll över skolan och genom inspektioner och nationella prov kunde 

man kontrollera betygens likvärdighet i nationen. Trots att intentionen var att ta bort fokus på 

betyget som urvalsgrundande fortsatte det att fungera som just detta (Jansdotter Samuelsson 

och Nordgren, 2008). 
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I skrivande stund har ytterligare ett nytt betygssystem införts och ersatt Lpo 94. Det nya 

betygssystemet kallas för Lgr 11 och är fortfarande rykande färskt och ännu inte helt 

applicerat ute i skolorna då vissa elevkullar ännu bedöms utefter det ”gamla”. När man läser 

om detta nya system på skolverkets hemsida kan man ana regeringens intentioner med det nya 

betygssystemet. Man vill uppnå en betygssättning som är rättvis och likvärdig (Skolverket, 

2011). Från att ha haft betygen IG-MVG har man nu istället en sexgradig skala med betygen 

F-A. Bedömningssystemet är fortfarande målrelaterat vilket innebär att det finns kursplaner 

och mål att uppnå inom varje enskilt ämne. Eleverna bedöms fortfarande efter hur väl de 

lyckas nå upp till dessa mål och får därefter ett motsvarande betyg. Regeringen menar att det 

nya betygssystemet och dess tydliga kunskapskrav kommer att resultera i att fler elever kan 

uppnå målen. Dessutom menar de att uppföljning och utvärdering ska genomsyra skolans 

verksamhet för bästa möjliga resultat hos eleverna (Regeringen, 2011). Det går även att utläsa 

i den nya läroplanen att stor vikt läggs vid att eleverna ska bedöma både sig själva samt 

kamrater. De ska medvetengöras sin egen förmåga och aktivt vara involverade i 

bedömningsprocessen (Skolverket, Lgr 11, 2011).  Då Lgr 11 är så pass ny är det svårt att 

säga vad som fungerar och faktiskt redan har applicerats ute i verksamheten och vad som 

fortfarande är under bearbetning. 
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2. Metod  

Då vår uppsats är en litteraturstudie kommer detta avsnitt att innehålla en redogörelse för hur 

vi har gått tillväga i urvalsprocessen. Vi kommer även att beskriva vilka överväganden som 

gjorts samt vilka frågor som ställts till litteraturen. Dessutom innehåller detta avsnitt en 

redogörelse för på vilket sätt författarna har kommit fram till sina resultat samt hur 

tillförlitliga vi anser att de är. 

När en litteraturstudie genomförs är det empiriska materialet själva litteraturen. Därför anser 

vi att det är av stor vikt att beskriva hur en litteraturstudie kan genomföras. Vid institutionen 

för omvårdnad på Lunds Universitet beskrivs en metod för litteraturstudier på följande sätt: 

Med utgångspunkt från en eller flera frågeställningar inom ämnet […] 

sammanställs och analyseras publicerade vetenskapliga artiklar minst fem 

för problemområdet. Analysen tar sin utgångspunkt i olika sätt att studera 

problemet. En litteraturstudie skall vara analys/syntes av 

litteraturgenomgången och inte ett referat av den valda litteraturen.  

(Jönsson & Gunnarsson, 1998). 

De frågor vi har ställt till litteraturen är de som också har styrt uppsatsens analys. Istället för 

att enbart referera till vad respektive författare har kommit fram till, har vi analyserat dessa 

svar samt satt dem i relation till varandra för att på så vis få ett så nyanserat resultat som 

möjligt.  

Insamlandet av kunskap med hjälp av litteraturstudie skall innefatta 

forskningsprocessens samtliga steg med väl förberedda och välavgränsade 

frågeställningar.  

Det som skiljer en litteraturstudie från en empirisk studie är att frågorna 

ställs till ett urval av litteratur i stället för till människor med hjälp av 

frågekonstruktion. 

(Jönsson & Gunnarsson, 1998). 

Frågorna som har ställts till litteraturen är således samma som uppsatsen baseras på. Dessa är: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar lyfter aktuell forskning om formativ bedömningen 

fram?  

• Vilka aspekter inom formativ bedömning menar forskarna är viktiga? 
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• Hur kan lärare applicera formativ bedömning i sin undervisning? 

Då vår avsikt är att skapa en djupare förståelse för fenomenet blir tillvägagångssättet därför en 

kvalitativ metod. Till skillnad från en kvantitativ metod, där man eftersöker statistik och 

resultat, innebär den kvalitativa metoden att man försöker skapa förståelse för samt hitta 

kvaliteten i det som studeras utan att hävda att det är den definitiva sanningen (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Eftersom denna uppsats är en litteraturstudie, anser vi att en 

beskrivning av forskningen bör presenteras. I denna presentation inkluderas våra 

avgränsningar och tillvägagångssätt samt författarmas metoder och tillförlitlighet.  

I ett första skede sökte vi genom bibliotek och databaser efter forskare som ägnat sig åt 

studier kring formativ bedömning. Då syftet med studien är att analysera det aktuella 

forskningsläget, valde vi att endast inkludera forskning genomförd under 2000-talet. Under 

sökandet efter empiri till vår litteraturstudie har vi begränsat oss genom att endast söka efter 

litteratur som berör betyg, bedömning, formativ bedömning, pedagogisk bedömning, 

bedömning för lärande, summativ bedömning, bedömning av lärande. Däremot har vi inte 

avgränsat sökningen med hänsyn till vilket land studierna har genomförts. Anledningen till 

detta är att då vi endast ville använda oss av aktuell forskning fann vi det svenska 

forskningsläget alltför smalt. Därefter tog vi kontakt med universitetsadjunkt Fredrik 

Thornberg, på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad, som undervisar i bland annat 

formativ bedömning. Vi frågade honom om den litteratur vi hittat kunde räknas som den mest 

framstående inom ämnet och fick detta bekräftat. Nedan följer en översikt av vilken typ av 

forskning de valda författarna ägnat sig åt: 

Paul Black och Dylan Wiliam (2001, 2004): Omfattande litteraturstudier på uppdrag av 

Storbritanniens regering under nio års tid. Dessutom har de bland annat genomfört 

observationer samt låtit lärare testa olika arbetssätt som sedan utvärderats.  

Lars Lindström och Viveca Lindberg (2006): Deras bok är en antologi där vi har använt oss 

av de kapitel som rör forskning och observationer. Respektive författare i antologin har 

bedrivit forskning på uppdrag av respektive universitet.  

Lisa Björklund Boistrup (2006): Har observerat bedömning. Hon använder sig av elevers 

material samt ställer forskning i relation till den svenska läroplanen. 

Christian Lundahl (2011): Har genomfört observationer samt elevenkäter kring bedömning. 

Han kopplar sitt resultat till övrig forskning inom området.  
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Steve Wretman (2008): Ingår i en grupp där man genomfört kommunövergripande projekt. 

Undersökningar har genomförts kring hur det, i olika kommuner, arbetas med måluppfyllelse. 

Dessutom använder vi oss av en argumenterande artikel som Wretman har skrivit.  

Larry Ainsworth och Donald Viegut (2006): Har skrivit en handbok för lärare baserad på 

forskning kring formativ bedömning.  

Kristin Häggkvist (2010): Har skrivit en avhandling baserad på lärarintervjuer samt aktuell 

forskning kring formativ och summativ bedömning.  

Samtliga forskare har, enligt oss, en hög tillförlitlighet då alla på ett eller annat sätt har 

genomfört praxisnära studier. Forskningen har, i samtliga fall, satts i relation till verkligheten 

som kommit fram genom observationer, enkäter, intervjuer etc. Forskarnas argumentationer är 

därmed inte lösryckta utan grundas på väl förankrad forskning samt omfattande praxisnära 

studier. Ovanstående beskrivning av vald litteratur anser vi argumenterar väl för varför just 

denna valdes.  

När reflektion över metodval görs finns ofta flera olika alternativ. Denna studie skulle mycket 

väl ha kunnat genomföras med diskursanalys som metod då man istället befinner sig på en ren 

textnivå och försöker dela in forskningen i olika sammanhang. Vid en diskursanalys försöker 

man finna strukturer som kan ligga till grund för hur samhället ser ut på olika nivåer (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000). Vår avsikt med denna uppsats är inte att undersöka formativ 

bedömning ur ett samhällsperspektiv utan vi vill snarare undersöka hur den formativa 

bedömningen framställs i forskning samt vad den betyder för lärare och elever.  
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3. Forskningsunderlag 

För en tydlig struktur har avsnittet delats upp i tre underrubriker. Under den första beskrivs 

skillnaden mellan formativ och summativ bedömning. Sedan följer ett avsnitt där forskning 

av, de som vi har uppfattat är, pionjärer inom formativ bedömning presenteras. Resterande del 

av detta avsnitt innefattar det aktuella forskningsläget. 

 

3.1 Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning 

Att bedöma inhämtade och förvärvade kunskaper är något skolan alltid har och alltid kommer 

att använda sig av. Att mäta kunskaper är ett starkt verktyg för lärandet (Lundahl, 2011). När 

forskarna talar om bedömning och utvärdering görs ofta en skillnad mellan summativ och 

formativ bedömning (Lundahl, 2011). Men vad är skillnaden mellan dessa? I denna uppsats 

kommer fokus att ligga på forskning om den formativa bedömningen. Trots det anser vi att ett 

definitionsavsnitt är viktigt för att på ett tidigt stadium tydliggöra hur dessa typer av 

bedömning skiljer sig åt. 

Christian Lundahl ger läsaren i sin bok Bedömning för lärande (2011) en överblick över de 

två begreppen.  

Summativa bedömningar är bedömningar, som sammanfattar (summerar) 

elevens kunskapsnivå i förhållande till något kriterium, till exempel en 

betygsskala, ett statistiskt värde eller en norm. De kan användas för att 

beskriva resultat på olika nivåer, på skol- och huvudmannanivå eller på 

nationell nivå. 

(Lundahl, 2011:11) 

Den summativa bedömningen görs ofta i slutet av ett projekt eller en kurs. Lundahl (2011) 

menar att den summativa bedömningen kan jämföras med en utvärdering som görs efter 

genomförd undervisning. Han påpekar också att den summativa och formativa bedömningen 

kan gå sida vid sida och fungera som ett komplement till varandra (Lundahl, 2011). Då skolan 

ser ut som den gör kan man inte bortse från den summativa bedömningen. Slutbetygen i 

årskurs nio är viktiga för att kunna söka till de gymnasiala programmen. Slutbetygen i årskurs 

tre på gymnasiet kan bli viktiga vid en eventuell antagning till högskolestudier eller vid en 
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arbetsansökan. Dessa betyg är enbart summativa men dock väldigt viktiga för den enskilde 

eleven. Formativ bedömning beskriver Lundahl såhär: 

Formativa bedömningar syftar till att utveckla elevens kunskaper men även 

lärarens undervisning under själva utbildningsprocessen. De används alltså 

för att påverka och forma lärandeprocesser.  

(Lundahl, 2011:11) 

Både läroplanen och skollagen talar om sin syn på bedömning. Enligt Lundahl (2011) kan 

man se tydliga indikationer på att både summativ och formativ bedömning måste användas. 

Ett av skolans syften, ur ett större perspektiv, är att stärka en vilja till ett livslångt lärande. 

Man ska förmedla demokratiska värderingar samt är individens förmåga till eget ansvar 

viktigt. Lundahl (2011) menar att alla dessa punkter lättast går att uppnå om delaktigheten hos 

eleverna är hög. Den formativa bedömningen kan vara ett bra verktyg att använda vid syften 

som ovan nämnda.  

Formativ bedömning kallas ibland för pedagogisk bedömning eller lärande bedömning och 

inte sällan bedömning för lärande (Lundahl, 2011). Alla begrepp kommer i denna uppsats 

innebära samma sak, vi gör ingen skillnad på dessa. Forskningen vi har för avsikt att 

analysera kommer däremot eventuellt att ha olika syn på begreppen. Det är något som i 

sådana fall redogörs längre fram i denna uppsats.  

 

3.2 Den formativa bedömningens pionjärer 

Paul Black och Dylan Wiliam (2004) är pionjärer inom formativ bedömning. I artikeln 

”Working Inside the Black Box: Assessment for Learning in the Classroom” (2004) beskriver 

Black och Wiliam mfl. (2004) formativ bedömning som bedömning för lärande. De menar att 

syftet med denna typ av bedömning är att främja utvecklandet av elevers lärande och att man 

därför måste utforma undervisningen därefter. Black och Wiliam mfl. (2004) talar om att de 

viktigaste komponenterna inom formativ bedömning är feedback samt själv- och 

kamratbedömning. Angående feedback beskriver de att forskning har visat att elevers lärande 

förbättras genom återkopplande respons. De hävdar att om man som lärare använder sig av 

respons gemensamt med poäng och/eller betyg på prov/uppgifter försämras elevernas resultat 

då eleverna inte fokuserar på de återkopplande kommentarerna om det kompletteras med ett 

betyg eller poäng. Med detta menas att ett betyg eller poäng inte talar om för eleven vad 
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denne behöver göra för att utveckla sina kunskaper och färdigheter, och möjligheten till 

förbättring blir därför obefintlig (Black och Wiliam mfl., 2004). De beskriver också att det är 

viktigt att den återkopplande responsen som läraren ger eleven måste vara av god kvalitet: 

”Comments should identify what has been done well and what still needs improvement and 

give guidance on how to make that improvement” (Black och Wiliam mfl., 2004:18). Vidare 

talar Black och Wiliam mfl. (2004) om vikten av att använda tid i klassrummet åt att förbättra 

skolarbete utifrån den respons eleverna fått på sitt arbete. De menar att detta bör göras då 

klassrummet fungerar som en befrämjande miljö för eleverna samt att det kan leda till att 

eleverna ändrar sin eventuellt negativa syn på arbete i klassrummet (Black och Wiliam mfl., 

2004).  

Black och Wiliam mfl. (2004) menar att själv- och kamratbedömning är nödvändigt då 

lärande endast kan ske om eleven förstår målet och hur de ska uppnå det. Därför är det av stor 

vikt att man som lärare är tydlig med målet och syftet med en uppgift. Black och Wiliam mfl. 

(2004) ger förslag på en, enligt dem, effektiv metod att arbeta utefter gällande 

självbedömning som de kallar trafikljusmetoden. De beskriver att eleverna genom färgerna 

grön, gul och röd kan kommentera sina kunskaper och färdigheter som goda, delvis goda eller 

låga (Black och Wiliam mfl., 2004). De illustrerar hur man även kan använda denna metod i 

början av ett arbetsområde. Eleverna får då, genom trafikljusfärgerna, beskriva i vilken grad 

de känner sig bekväma inom olika arbetsområden och resultatet kan ge läraren en föraning om 

vad som bör fokuseras i undervisningen. Black och Wiliam mfl. (2004) menar att 

självbedömning är ett bra sätt för eleverna att utveckla förmågan att arbeta mot lärandemål. 

Ett komplement till detta är kamratbedömning, som bidrar till att eleven övar på att vara 

objektiv vilket i sin tur kan leda till att den individuella självbedömningen ökar i kvalitet. 

Dessutom hävdar Black och Wiliam mfl. (2004) att kamratbedömning är viktigt då en del 

elever lättare tar emot kritik från en kamrat än av en lärare.  

Black och Wiliam hävdar i artikeln ”Inside the Black Box” (2001) att man inte kan få en bra 

bild av lärande utan att ha en inblick i klassrummet. De menar att om någonting ska förändras 

så måste det som händer i klassrummet lyftas fram. De beskriver att man placerar elever i ett 

klassrum tillsammans med lärare, regler, kursplaner, styrdokument och så vidare med en 

förhoppning om att de har mer kunskaper och färdigheter när de lämnar klassrummet än de 

hade när de kom in. Black och Wiliam (2001) väljer därför att kalla klassrummet för The 

Black Box. Först och främst understryker de att man måste vara införstådd med att 

undervisning och lärande måste interagera. Lärare måste ha kännedom om sina elevers 
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inlärningssvårigheter samt på vilken nivå de befinner sig så att de kan möta sina elevers 

behov och anpassa undervisningen efter individen. Det finns många olika sätt för läraren att 

upptäcka dessa svårigheter och behov. Bland dessa finns diskussioner, skrivuppgifter, 

observationer och så vidare. Black och Wiliam (2001) beskriver begreppet assessment som 

alla moment läraren och eleverna går igenom när de utvärderar undervisning och uppgifter. 

Det man får fram ur sådana aktiviteter används senare för att anpassa undervisningen till varje 

elevs behov. Detta menar Black och Wiliam (2001) är en typ av formativ bedömning. De 

understryker dock att detta inte är någonting nytt då lärare i alla tider har utvärderat sina 

klasser och det de undervisar i. Det finns dock tre viktiga frågor som enligt Black och Wiliam 

(2001) bör besvaras: 

First Is there evidence that improving formative assessment 

raises standards? 

Second Is there evidence that there is room for improvement? 

Third Is there evidence about how to improve formative 

assessment?  

 (Black och Wiliam, 2001:2) 

Sammanfattningsvis är svaret på dessa tre frågor JA. Black och Wiliam (2001) känner sig 

trygga i detta svar och menar att de har tillräckliga bevis för att hävda detta. På den första 

frågan menar Black och Wiliam (2001) att elever som blivit bedömda formativt fick bättre 

resultat på prov. De menar även att deras undersökning visade på att de så kallade 

lågpresterande eleverna förbättrade sina resultat med formativ bedömning samt att det 

dessutom blev bättre resultat rent generellt bland eleverna. Dock menar Black och Wiliam 

(2001) att vägen till ett lyckat formativt arbetssätt kan vara lång, beroende på hur 

klassrumssituationen ser ut från början. Ett formativt arbetssätt kräver bland annat 

kontinuerlig respons mellan både lärare och elev men även mellan eleverna. Dessutom krävs 

det praktiska förändringar i klassrummet. En av dessa är att eleverna måste bli mer aktiva än 

vad de är i en traditionell undervisningssituation. Ytterligare en aspekt att förhålla sig till är 

vikten av att anpassa undervisningen när man utvärderat resultaten av ett arbetsområde (Black 

och Wiliam, 2001). 

På fråga nummer två, om det finns utrymme för förbättring, menar Black och Wiliam (2001) 

att det är mycket som kan förändras när det kommer till bedömning. De menar att lärare 
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generellt sett fokuserar mer på att sätta poäng och betyg än på att ge konstruktiva förslag till 

förbättring. Dessutom hävdar de att lärare är dåliga på att samarbeta med andra lärare samt att 

de inte tar hänsyn till elevers tidigare lärares elevdokumentation. Ytterligare ett problem 

Black och Wiliam (2001) kan se är att lärarens respons till eleverna ofta ligger på en social 

nivå snarare än en kunskapsinriktad. Därtill påstår de att läraren har ett större behov av att 

samla in omfattande betygsunderlag när denne istället borde fokusera på elevernas behov 

under lärprocessen.  

Slutligen resonerar Black och Wiliam (2001) kring den tredje frågan i artikeln, om det finns 

bevis på att formativ bedömning ger bättre resultat. Återigen är det slutgiltiga svaret JA, men 

de menar att det finns viss problematik inom området. Till exempel menar de att elever ofta 

vill jämföra sina resultat med sina klasskamrater. Om man då använder ett summativt 

bedömningssätt med stjärnor, poäng och betyg blir det väldigt tydligt för eleverna på vilken 

nivå de befinner sig i jämförelse med resten av klassen. Detta kan, enligt Black och Wiliam 

(2001), leda till att eleverna inte bryr sig om lärarens försök till att ge respons. De menar att 

särskilt de lågpresterande eleverna försöker hitta de rätta svaren för att kunna uppnå samma 

resultat som de högpresterande eleverna utan att veta hur de ska ta sig dit. Trots detta anser 

Black och Wiliam (2001) att det finns många fördelar med att arbeta formativt. De 

argumenterar för vikten av att koncentrera sig på specifika svårigheter hos eleverna samt att 

man måste fokusera på att få eleverna att förstå vad som är fel och vad de ska göra för att 

utveckla sina färdigheter. Vidare hävdar de att läraren bör tona ner möjligheten för eleverna 

att jämföra och tävla sinsemellan och istället fokusera på specifika kvaliteter hos varje elev.  

Black och Wiliam (2001) beskriver hur man, på ett bra sätt, kan arbeta formativt. De menar 

att en viktig komponent är att eleverna måste få möjlighet att uttrycka deras egen förståelse 

för exempelvis en uppgift. Diskussioner, observationer samt skrivuppgifter kan alla vara 

metoder för läraren att se att eleverna har uppfattat uppgiften. Det är även viktigt för läraren 

att ha i åtanke vilka typer av frågor man ställer samt vilka svar man bejakar. Det är av stor 

vikt att läraren inte bara ger ett par sekunders betänketid samt att man är noggrann med att 

inte alltid plocka fram samma elevers svar. När det handlar om diskussioner menar Black och 

Wiliam (2001) att läraren måste vara flexibel för att det ska vara formativt och inte vara rädd 

för att hantera det oväntade. Med detta menar de att läraren bör vara medveten om att 

elevernas uppfattning av en uppgift inte alltid överensstämmer med lärarens intention. Black 

och Wiliam (2001) påpekar också att det viktigaste för en formativ process när det gäller 

diskussioner är att läraren uppmuntrar samtliga elever att delta samt reflektera.  
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Vi sammanfattar det såhär och reflekterar över användningen av dessa resonemang på så vis 

att Black och Wiliams (2001, 2004) forskning ligger till grund för många av de övriga 

forskare vi använder oss av. Vi anser att denna uppsats inte skulle kunna fungera utan dessa 

forskare då de genomfört studier i så pass stor omfattning samt att de för fram starka bevis för 

den formativa bedömningens effekter.  

 

3.3 Aktuellt forskningsläge 

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera den aktuella forskningen kring formativ 

bedömning.  

Lars Lindström och Viveca Lindberg har i sin bok Pedagogisk bedömning (2006) samlat ett 

antal forskares artiklar som berör ämnena: dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. 

Lindström (2006) sammanfattar kort i sitt inledande avsnitt i boken hur kunskapskraven i 

samhället har förändrats genom åren och att skolan idag har fler aspekter att ta hänsyn till än 

förr: 

Förändrade kvalifikationskrav i arbetslivet i förening med ett demokratiskt 

medborgarideal, grundat på värden som deltagande, dialog och reflektion, 

ställer krav på förmåga till kritiskt tänkande, kreativt skapande, kommunikativ 

förmåga, osv. Det gäller i dag för skolan att göra även dessa och andra s.k. 

nyckelkompetenser bedömbara – och inte falla för frestelsen att göra det 

enkelt mätbara till det viktigaste. 

(Lindström, 2006:11) 

Lindström (2006) använder begreppet pedagogisk bedömning när han talar om det vi i denna 

uppsats benämner som formativ bedömning. Han hävdar att det internationellt sett har 

förändrats när man talar om bedömning och betyg (Lindström, 2006). Vidare menar 

Lindström (2006) att man idag har genomfört en tyngdpunktförskjutning gällande bedömning. 

I tabellen nedan redovisar Lindström (2006) vad han menar med detta. 

Tabell 1. Pedagogisk bedömning 

En förskjutning från… i riktning mot: 

Bedömning används främst för att kontrollera 

vad eleverna lärt sig 

Bedömning används även för att befrämja och 

diagnostisera lärande 
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Bedömning och lärande hålls isär Bedömning av och för lärande sker fortlöpande 

Läraren bedömer på egen hand elevernas 

kunskaper 

Lärare och elev bedömer tillsammans var eleven 

befinner sig och hur hon kan gå vidare 

Ateoretisk bedömning Bedömning grundad på teori om hur man lär sig 

inom ett bestämt kunskapsområde 

Bedömning av kunskaper och färdigheter Bedömning av förståelse och förmågor som 

kritiskt tänkande, kreativitet, kommunikation och 

problemlösning i realistiska situationer 

Produkter i fokus Processer i fokus 

Tonvikten ligger vid de rätta svaren Tonvikten ligger vid fruktbara frågor och konsten 

att lära av erfarenheter 

Normrelaterad bedömning Mål- och kunskapsrelaterad bedömning 

Resultat redovisas i form av en totalpoäng Visar på starka och svaga sidor, uppmärksammar 

framsteg 

Elever arbetar var för sig utan tillgång till 

hjälpmedel 

Elever ger varandra gensvar och kan utnyttja 

olika former av minnesstöd och tankeverktyg 

Huvudsakligen skriftliga prov Dokumentation av olika slag, t.ex. loggar, 

portföljer, gestaltning, utställning, cd-rom 

 

(Lindström, 2006:12) 

Lindström (2006) diskuterar vidare att även om debatten kring att arbeta formativt har pågått 

under lång tid så har inga stora förändringar skett i verksamhetens verklighet. Han hänvisar 

till pionjären Black som hävdar att detta kan bero på att det krävs en stor förändring och att 

man i skolans värld är rädda för att det medför alltför mycket arbete. Dessutom påpekar Black 

att det finns en rädsla för att resultatet inte blir som tänkt (Lindström, 2006).  På 

forskningsnivå har man lyft fram de positiva effekter man kan se av ett formativt arbetssätt. 

Som ett svar på skolans osäkerhet har Lindström (2006) lyft fram Blacks argument för detta 

bedömningssystem. Bland dessa argument finns: 

• Förändringen kräver inte att man arbetar mer; den innebär bara att man 

arbetar effektivare, dvs. inriktar sina ansträngningar på de områden där de 

ger störst utdelning. 

• Lärare upplever större arbetsglädje och tillfredsställelse, eftersom 

förändringen stämmer väl överens med deras professionella värderingar. 
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• Eleverna förstår och värderar vad de lärt sig på ett annat sätt än tidigare. 

Detta gäller särskilt om de elever som betecknas som svagpresterande. 

(Lindström, 2006:14) 

 

Lindström (2006) talar vidare om hur man ser på utvecklingen i skolan angående den tidigare 

nämnda tyngdpunktsförskjutningen. Han hänvisar till den australienske pedagogen Royce 

Sadler (1989, i Lindström, 2006) som även han forskat kring bedömning. Enligt Lindström 

(2006) hävdar Sadler att den viktigaste komponenten vid formativ bedömning är återkoppling. 

Med detta menar han att eleverna inte kan utvecklas enbart genom att få information om vad 

han eller hon inte kan eller kan. Eleven måste också få strategier och verktyg för att på bästa 

sätt kunna utvecklas och lära sig det han eller hon fortfarande inte behärskar (Lindström, 

2006).  

Lindström (2006) fortsätter att diskutera vikten av att eleverna utvecklar en god självinsikt 

och känsla för att ta eget ansvar vid lärandet. Han menar att det är angeläget att eleven förstår 

varför han eller hon får tips och råd från läraren till förbättring. Förstår inte eleven varför hon 

eller han inte lyckats uppnå de krav ställda på en uppgift kan hon eller han inte heller inse vad 

som behöver göras för att lyckas nästa gång (Lindström, 2006). Han är dessutom noga med att 

påpeka att bedömning alltid ska ha som mål att vara positivt för lärandet. Lindström (2006) 

har i en studie från 2002 konstaterat att ”bedömning av förmågor och förhållningssätt innebär 

en förskjutning av fokus från produkter (kunskaper och färdigheter) till processer (lärande, 

kunskapsbildning)” (Lindström, 2006:20). Lindström (2006) bemöter även den kritik som har 

riktats mot ett sådant tänk. Vad som kritiserats har varit en rädsla för att ämneskunskaperna 

skulle försämras om man flytta fokus från produkten. Lindström (2006) menar dock att man i 

denna kritik förväxlar ”vad undervisningen tar upp och vad den studerande tillägnar sig” 

(Lindström, 2006:20).  

Vi anser att Lindström och Lindbergs (2006) resonemang kring formativ bedömning är 

viktiga att inkludera i denna uppsats då de belyser behovet av ett mer kvalitetsinriktat 

arbetssätt i skolan. De tar upp de förändrade kunskapskraven i samhället och menar att det 

formativa arbetssättet kan göra dessa nya krav mätbara. Lindström och Lindberg (2006) ger 

inga konkreta tips på hur man kan arbeta formativt men de diskuterar däremot de positiva 

effekter ett sådant arbetssätt kan medföra. Dessutom bemöter de den kritik som formativ 

bedömning har tilldelats på ett sätt som, enligt oss, skapar en trovärdig bild av det formativa 

arbetssättet.  
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Lisa Björklund Boistrup har skrivit ett avsnitt i boken Pedagogisk bedömning (2006) som 

heter ”Att fånga lärandet i flykten” (2006). I artikeln diskuterar och resonerar hon kring vad 

som bör bedömas och hur det bör bedömas. Även Björklund Boistrup (2006) har en positiv 

attityd till formativ bedömning och lyfter fram många av de fördelar hon kan se med ett 

sådant bedömningssystem. Hon hänvisar vid ett flertal tillfällen till studier genomförda av 

Gipps (1994, i Björklund Boistrup, 2006) samt Shepard (2000, i Björklund Boistrup, 2006) 

som båda påstår att om eleverna reflekterar över sin egen utveckling och lärprocess lyckas de 

bättre i skolan. Björklund Boistrup (2006) utvecklar detta och förklarar att eleverna ”utvecklar 

sin metakognition” om man arbetar med en förstärkt formativ bedömningsmodell (Björklund 

Boistrup, 2006:113). Dock är hon noga med att notera vikten av att som lärare vara tydlig 

med vilka mål eleven har att uppnå då det är dessa som ställs i jämförelse med vad eleven 

presterar. Ett av de begrepp Björklund Boistrup (2006) menar är ytterst viktigt när man 

arbetar formativt är kommunikationen. Hon förklarar att ett formativt arbetssätt kräver 

kontinuerlig och god kommunikation lärare och elev emellan men dessutom menar hon att 

denna kommunikation även bör ske elever emellan samt lärare emellan (Björklund Boistrup, 

2006). 

Björklund Boistrup (2006) går vidare med att ta upp vikten av deltagande. Hon menar med 

detta att eleven själv måste vara aktiv och delta vid den formativa bedömningen. Tilltro till 

den egna förmågan kan bara bli större om eleven själv får möjlighet till att reflektera kring sin 

egen lärandeprocess (Björklund Boistrup, 2006). Som ett konkret exempel menar Björklund 

Boistrup (2006) att man med en enkel matris kan belysa elevens egen syn på sitt lärande. 

Denna matris kan vara av generell form och behöver inte syfta till en specifik arbetsuppgift. 

Efter att uppgifterna genomförts kan man jämföra resultaten med matrisens svar för att se om 

tilltron till sin egen kapacitet överensstämmer med verkligheten. Björklund Boistrup (2006) 

noterar även att denna matris lämpar sig om man arbetar med en grupp elever som inte är 

vana vid att själva reflektera över sitt lärande. 

Matris för elevers självskattning (Skolverket, 2003b, s.68) 

Hur säker känner 
du dig i följande 
situationer? 

Säker Ganska säker Osäker Mycket osäker 

Du ska mäta en 
sträcka och ange 
längden på olika 
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sätt. 
Du ska avgöra hur 
många 
kvadratmeter 
golvmatta du 
behöver i ett rum. 

    

Du ska använda 
en tidtabell och ta 
reda på hur lång 
tid en tågresa tar. 

    

Du ska uppskatta 
hur mycket några 
föremål i din 
närhet väger. 

    

(Björklund Boistrup, 2006:123) 

Fortsättningsvis tar Björklund Boistrup (2006) upp fler konkreta exempel på vad man kan 

göra för att få eleverna mer aktivt deltagande. Hon menar att loggbok kan vara ett alternativ 

eftersom eleven då blir ”tvingad” att skriva ner sina tankar kring vad hon eller han kan eller 

inte kan. Dessutom hävdar hon att loggboken skulle kunna användas som ett verktyg under 

arbetsgången (Björklund Boistrup, 2006) 

En annan stor del av den formativa bedömningen som Björklund Boistrup (2006) tar upp är 

dokumentationen av den. Hon beskriver att man genom det skrivna ordet lättare kan fånga 

upp lärandet. Huvudaktörerna i denna process måste således vara eleven och läraren, menar 

hon. Vidare redogör hon för en kedja som skulle kunna användas vid dokumentationen. 

Denna kedja består av tre steg: ”Händelser – iakttagelser – analys” (Björklund Boistrup, 2006: 

124).  Den första komponenten i denna kedja menar Björklund Boistrup (2006) är alla de 

arbeten eleverna gör i skolan. Iakttagelserna menar hon är den första beskrivning som görs av 

elevens arbeten. Formuleras dessa i skrift kan de sparas och senare visa på den lärandeprocess 

eleven har genomgått. Den sista komponenten menar hon är en analys av de två tidigare 

komponenterna. Här görs alltså en reflektion över vad eleven har lärt sig och uppnått genom 

sina arbeten. Dessa analyser, menar Björklund Boistrup (2006), kan även fungera som en bild 

av den aktuella lärandeprocessen, precis som iakttagelserna och händelserna.  

Vi ser Björklund Boistrups (2006 )resonemang som relevanta i denna uppsats då hon går in på 

ett djupare plan och på ett konkret sätt diskuterar vad som ska bedömas och hur detta kan gå 

till.  
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Christian Lundahl (2011) beskriver fem strategier för hur man kan arbeta formativt. Den 

första strategien han talar om är att göra lärandemålen tydliga för eleverna samt att göra olika 

kvaliteter av kunskap samt betygsnivåer begripliga (Lundahl, 2011). Han beskriver att många 

elever inte ser syftet med att gå i skolan eller hur man med goda framsteg lyckas med sitt 

skolarbete. Lundahl (2011) hänvisar till studier av Carol Dweck (1999, i Lundahl, 2011)) som 

visar att ett arbetssätt utifrån inlärningsmål bidrar till djupare kunskaper och färdigheter hos 

eleverna än ett resultatinriktat arbetssätt. Detta diskuterar Lundahl (2011) vidare kring och 

menar att: ”Det gör exempelvis stor skillnad om eleven utgår från att lära sig tala och skriva 

en god franska än om utgångspunkten är att få höga betyg i franska” (Lundahl, 2011:90). 

Därför menar han att det är viktigt att läraren både synliggör och konkretiserar målen för 

respektive arbetsområde samt förväntningarna på eleverna. Vidare talar Lundahl (2011) om 

funktionen av formativ bedömning som nödvändig för att eleverna ska kunna få insikt i var de 

befinner sig, var de är på väg, hur de ska ta sig vidare samt att ta ansvar för sin egen 

lärprocess.  

För att kunna planera undervisning så att eleverna får en möjlighet att på olika nivåer visa upp 

sina färdigheter, måste läraren tydliggöra målen samt kunskapskraven för att sedan kunna 

göra dessa konkreta i den tänkta undervisningen (Lundahl, 2011). Lundahl (2011) noterar att 

ett bra sätt att genomföra detta på är att använda sig av bedömningsmatriser. Syftet med dessa 

är, enligt Lundahl (2011), att ”ge läraren ett enkelt redskap för systematiska analyser av 

kursplaner och kunskapskrav” (Lundahl, 2011:93). Dessutom fungerar matriserna som ett 

verktyg för att tydliggöra för eleverna vad de ska arbeta med, hur de ska arbeta samt hur 

bedömningen kommer att ske (Lundahl, 2011). I olika bedömningssituationer, samt i 

utformandet av bedömningsmatriser, kan man enligt Lundahl (2011) använda sig av en 

checklista innehållande frågorna: 

• Har eleverna fått möjlighet att visa omfattningen av sitt kunnande i 

förhållande till lärandemål och kunskapskrav? 

• Har eleverna fått visa sina kunskaper på skilda nivåer och i vilken 

utsträckning? 

• Har eleverna fått göra det på det sätt som passar dem? 

(Lundahl, 2011:98) 

Lundahl (2011) påpekar att undervisning, lärandemål och bedömning hör samman. Med detta 

menar han att en rättvis bedömning av respektive elev endast kan ske då man utformar 

undervisningssituationer där eleven får visa vad denne kan. Lundahl (2011) hävdar att det är 
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svårt att se vad eleven lärt sig genom att enbart använda sig av traditionella prov gällande 

bedömning. Med dessa argument beskriver han sin andra strategi som ett skapande av tydliga 

tecken på lärande (Lundahl, 2011). Han noterar att läraren måste använda sig av ett mer 

avancerat sätt att ställa frågor på än endast frågor med ett tillhörande rätt svar. Enligt Lundahl 

(2011) bidrar detta inte bara till att läraren kan se om eleverna förstått målet med 

undervisningen utan att denne även får en större inblick i elevernas lärande. Då formativ 

bedömning handlar om att mäta kvaliteten av elevens kunskaper snarare än kvantiteten, menar 

Lundahl (2011) att läraren bör använda sig av frågor som bidrar till just detta. Denna typ av 

frågor kallar Lundahl (2011) cirkulära frågor. Han beskriver att man genom cirkulära frågor 

kan undersöka elevers förståelse för samband (Lundahl, 2011). Vidare förklarar Lundahl 

(2011) att cirkulära frågor rör: 

frågor om skillnader, hypotetiska frågor, frågor rörande effekter av vissa 

handlingar och så kallade triadiska frågor (rörande en tredje persons 

reflektion över interaktionen mellan två andra personer eller över en annan 

persons agerande gentemot sin omgivning). 

(Lundahl, 2011:123) 

Lundahl (2011) hävdar att cirkulära frågor höjer elevernas nivå av medvetenhet då 

grundpelarna inom denna frågeteknik innebär att svara på frågorna Vem? Vad? När? Hur? 

Var? Förståelsen för sambandet mellan dessa svar leder till att eleverna tillsammans med 

läraren kan lära sig att synliggöra kärnan i ett problem (Lundahl, 2011).  

En tredje strategi benämner Lundahl (2011) som ”att ge återkoppling som utvecklar lärandet” 

(Lundahl, 2011:127). Med detta menar han att återkopplingen är det essentiella i formativ 

bedömning då denna inkluderar eleven i lärprocessen. Lundahl (2011) påpekar att 

återkopplingen ska tydliggöra var eleven befinner sig i relation till lärandemålen samt hur 

denne ska ta sig vidare i lärprocessen. Det är således förslag på åtgärder och lösningar på 

problem som är det väsentliga vid återkoppling. Vidare menar Lundahl (2011) att den 

formativa bedömningen har det fortsatta lärandet som utgångspunkt snarare än att 

sammanfatta ett resultat av vad eleven lärt sig. Han lägger även stor vikt vid hur återkoppling 

inom ett formativt arbetssätt bör se ut. Lundahl (2011) talar om informationsrik/beskrivande 

återkoppling vilket innebär att värderande ord såsom utmärkt, bra eller dåligt utesluts och 

ersätts med beskrivningar av elevens arbete. Till exempel: 
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 Den här uppsatsen säger mycket om klimathotet på global nivå! Kan du säga 

mer om klimatfrågan på lokal nivå? Bra förklarat, men kan du också 

beskriva några konsekvenser av den kopernikanska vändningen? Gå 

exempelvis tillbaka till anteckningarna om den geocentriska världsbilden 

och fundera över… 

(Lundahl, 2011:128) 

Lundahl (2011) menar att denna typ av återkoppling måste användas inom ett formativt 

arbetssätt eftersom syftet med detta är att få eleverna att bli mer aktiva i sin egen lärprocess 

samt att de ska kunna reflektera över sin egen arbetsinsats utifrån den återkoppling de får. 

Han noterar återigen att riktlinjerna för en formativ återkoppling att förhålla sig till är var 

eleven befinner sig nu, målen för respektive ämne (alltså var eleven är på väg) samt hur 

eleven ska ta sig dit (Lundahl, 2011). Vidare diskuterar Lundahl (2011) betydelsen av 

frekvent återkoppling. Han hävdar att bedömning/återkoppling bör göras ofta för att kunna ha 

en positiv påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Dock påpekar han att en frekvent 

återkoppling används med flest fördelar inom ett pågående processarbete då feedbacken blir 

en del av det pågående lärandet (Lundahl, 2011). Även om Lundahl (2011) menar att en 

formativ bedömning bör vara beskrivande och frekvent anser han att denna inte har någon 

betydelse om eleverna inte får möjlighet att arbeta vidare utifrån de kommentarer som 

återkopplingen ger dem. Lundahl (2011) hävdar att detta måste ske för att på bästa sätt 

förbättra elevernas lärande. Detta relaterar även till vikten av det som han kallar 

informationsrika omdömen, som beskriver vad eleven gjort bra och hur eleven ska gå vidare 

för att utvecklas. Genom denna typ av återkoppling får eleven således information av läraren 

om hur eleven ska arbeta för att fördjupa sina kunskaper och färdigheter, och därför bör 

tillfälle att arbeta utifrån återkopplingen ges. Lundahl (2011) menar att en återkoppling 

innehållande endast värderande ord (dåligt, bra, utmärkt) inte har samma positiva inverkan då 

eleverna vid denna typ av återkoppling endast får en summering av sin insats och inte en 

guide för att arbeta vidare.  

Den fjärde strategien för ett formativt arbetssätt som tas upp av Lundahl (2011) involverar 

kamratbedömning. Han hänvisar till flera olika studier inom området då han hävdar att 

fördelarna med kamratbedömning är: 

 1) Att eleverna bedömer andras arbete främjar deras förmåga att bedöma 

sina egna förmågor, 2) elever utgör i många fall bättre resurser för varandra 
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än vad läraren gör, 3) att bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning 

av det egna lärandet. 

(Lundahl, 2011:138). 

En modell för kamratbedömning som Lundahl (2011) beskriver innefattar checklistor för 

respektive arbetsuppgift/arbetsområde. Listan bör vara tydlig, gärna i punktform, och beskriva 

vilka kvaliteter som förväntas uppnås med uppgiften. Eleverna ska sedan, inför inlämning till 

läraren, använda checklistan vid genomgång av varandras arbeten och kommentera i vilken 

grad arbetet överensstämmer med kvaliteterna på listan (Lundahl, 2011). Ytterligare en 

modell för kamratbedömning kallar Lundahl (2011) för läxhjälpstavlan. Denna metod innebär 

att eleverna får gå fram till tavlan i klassrummet och skriva upp läxuppgifter som varit 

problematiska för dem att lösa. De elever som kunnat lösa dessa uppgifter får sedan gå fram 

till tavlan och beskriva för klassen hur de gått till väga för att lösa den aktuella uppgiften. 

Denna arbetsmodell ger, enligt Lundahl (2011), inte bara möjlighet till kamratbedömning utan 

är också ett sätt för läraren att se hur det specifika arbetsområdet uppfattas av eleverna vilket i 

sig ses som en del av ett formativt arbetssätt (Lundahl, 2011). Det som är viktigt för läraren 

att ha i åtanke när man arbetar med kamratbedömning är att lära eleverna hur man 

kommenterar/bedömer andras arbeten på ett sätt som skapar lärande utan att såra sina 

klasskamrater. Lundahl (2011) ger exempel på en metod som ger en god positiv effekt när det 

gäller kamratbedömning. Denna kallas two stars and a wish. Detta innebär att eleverna ska 

finna några bra saker med det arbete som de ska kommentera, samt något som kan förbättras 

till nästa gång. Lundahl (2011) beskriver vidare att det inte nödvändigtvis behöver vara två 

bra saker och ett förslag till förbättring. Det väsentliga med metoden är att börja med de bra 

sakerna för att sedan komma med förslag på vad som kan bli bättre. Han beskriver även att 

kamratbedömningen tas emot bättre om stjärnorna är fler än önskningarna (Lundahl, 2011). 

Dock påpekar Lundahl (2011) att läraren har en mycket viktig roll inom kamratbedömningens 

etik. Ingen elev får känna sig utpekad eller gjord till åtlöje av någon annan elev likväl som att 

alla elever måste ta till sig de kommenterar de får på sina alster (Lundahl, 2011).  

Vidare talar Lundahl (2011) om att de elever som själva är aktiva och tar ansvar för sina 

studier också är de elever som tillförskaffar sig kunskaper på djupet. Detta ligger till grund för 

Lundahls (2011) femte strategi inom ett formativt arbetssätt som innefattar att aktivera 

eleverna i sitt eget lärande. Denna strategi är nästintill en sammanfattning av de första fyra 

strategierna eftersom även de strävar efter att i så hög grad som möjligt involvera eleven i sin 
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egen lärprocess. Ytterligare ett sätt för att göra detta, menar Lundahl (2011), är att använda 

sig av självbedömning i klassrummet. Han menar att detta bidrar till att eleven lär sig förstå 

sina resultat och att denne själv ansvarar för sitt lärande. Dessutom hävdar Lundahl (2011) att 

det bästa sättet för eleven att få insikt i samt ta ansvar för sin lärprocess är att få möjligheten 

till just detta. Ett sätt för läraren att arbeta med självbedömning är att undvika en traditionell 

rättning av prov och/eller uppgifter och istället endast kommentera. Kommentarerna kan då 

istället innehålla information som till exempel ”Tre uppgifter har du inte löst helt rätt. 

Fundera över vilka det kan vara, vilka du kände dig osäker på, och förklara vad du tror gick 

fel” (Lundahl, 2011:146). Istället för att eleven får en felmarkering i sitt arbete, får han/hon 

med denna metod istället tillfälle att själv undersöka vad som gick snett för att sedan rätta sig 

själv som en del av processen att bli mer aktiv i sitt eget lärande. Lundahl (2011) menar att 

detta är viktigt då eleven måste få känna ansvar för sitt arbete för att själv kunna genomföra 

förbättringar och sedan kunna se sin egen kunskapsutveckling.  

Som lärarstudenter har vi vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med Christian Lundahls 

(2011) forskning då den är mycket aktuell och erkänd i Sverige. Relevansen för hans 

forskning är i denna uppsats stor då han på ett grundligt sätt går igenom olika strategier för 

hur man kan arbeta formativt.  

 

Ytterligare en forskare som tar upp formativ bedömning är Steve Wretman. I sin artikel ”Att 

arbeta formativt” (2008) talar han om hur vi kan förhålla oss till denna typ av bedömning. 

Han menar att man inte bör se det som en bedömningsmall utan snarare som ett verktyg att 

använda sig av i undervisningen (Wretman, 2008). Fortsättningsvis hävdar Wretman att målet 

med formativ undervisning bör vara att påverka och forma utvecklingen och lärandet. Med 

detta menar han att man vill uppnå ”tänkande på en högre intellektuell nivå” (Wretman, 

2008:15). Han påstår dock att för att en formativ undervisning ska kunna genomföras måste 

det som ska läras vara kartlagt. Undervisningen måste således grundas i de i förväg uppsatta 

målen samt konkretiseras och analyseras. Som lärare har man i uppgift att förtydliga dessa 

mål och göra de greppbara för respektive årskurs och dess elever. Wretman (2008) 

understryker även vikten av att informera eleverna i ett tidigt skede vad de kommer bedömas 

efter och hur denna bedömning kommer att gå till. Argumentet han ger för detta är att om 

eleverna är väl införstådda med vad som ske underlättar det undervisningen. Dessutom menar 
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han att om mål, syfte och de olika momenten är tydliga kan ett bättre lärande äga rum 

(Wretman, 2008).  

När det kommer till bedömningen i den formativa undervisningen menar Wretman (2008) att 

den måste vara en del av undervisningen. Han anser att den inte ska komma i slutet av ett 

undervisningsmoment, utan den ska genomsyra hela undervisningen. Han talar således om två 

olika aspekter gällande bedömning i den formativa undervisningen (Wretman, 2008). Den ena 

aspekten handlar om metodiken i klassrummet och den andra aspekten handlar om vad 

resultaten av bedömningarna används till (Wretman, 2008). Här tar Wretman upp en rapport 

som blev resultatet från ett forskningsprojekt. I detta projekt skapades en formativ metodik 

och Wretman hänvisar till forskningens resultat som visar tre områden som gav stor effekt på 

lärandet (Wretman, 2008). Dessa tre områden är: 

• Utformning och användning av frågor till eleverna 

• Den feedback eleverna får 

• Självvärdering och kamratvärdering 

(Wretman, 2008:15) 

Gällande utformningen och användningen av frågor till eleverna förklarar Wretman (2008) att 

genom att förändra hur frågor ställs samt innehållet i frågorna utvecklas formen i positiv 

riktning. Frågorna bör vara av formativ art vilket innebär att eleverna ska ges möjlighet till att 

utveckla sitt eget tänkande (Wretman, 2008). Dessutom talar han om att frågorna måste ställas 

så att de skulle kunna bidra till en diskussion. Wretman (2008) belyser även vikten av att 

läraren har kompetens och mod att skapa utrymme för diskussioner i klassrummet och 

utvecklar sin undervisning. Wretman (2008) lyfter även fram att lärarna som ingick i denna 

studie ansåg att de efter resultatet från forskningen skapat mer utrymme till denna typ av 

undervisning. 

Wretman (2008) tar även upp problematiken kring frågor i klassrummet. Han påpekar att ett 

vanligt förekommande problem är att ”samma” elever alltid svarar på lärarens frågor. Detta 

resulterar i att dialogen enbart förs mellan dessa elever och läraren. Wretman (2008) menar att 

detta gör resten av klassen passiva och de agerar ”publik” i sammanhanget. Ett möjligt sätt att 

undgå detta problem på, menar Wretman (2008), är att ge eleverna tillfälle till brainstorming. 

Genom att läraren ställer en fråga och sedan låter eleverna bilda par eller små grupper för att 

lyfta sina tankar och sedan redovisa dessa efter några minuter, skapas möjligheten för alla 
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elever att forma sina tankar och idéer (Wretman, 2008). Han lyfter även en positiv effekt av 

detta arbetssätt vilket innefattar att läraren på detta vis får kännedom om vad eleverna ”kan” 

och vad de eventuellt ha missuppfattat.  

Ytterligare en aspekt Wretman (2008) tar upp gällande frågor i klassrummet är hur de 

formuleras. Frågor med ett kort faktasvar bidrar inte till elevernas utveckling och de fördjupar 

inte deras tänkande. Han menar att frågorna måste vara öppna och bjuda in till 

diskussionsmöjligheter. Dessutom hävdar Wretman (2008) att det är bra om frågorna utmanar 

och skapar problem som i en dialog kan redas ut och lösas. För att denna typ av undervisning 

ska fungera bra och på ett formativt vis menar Wretman (2008) att läraren måste vara 

införstådd med vilken typ av respons som är nödvändig. Eleverna måste få utrymme för sina 

tankar och idéer, men trots det måste kanske läraren ibland flika in med fördjupningsfrågor 

eller försöka föra in diskussionen på ett tydligare spår.  

Det andra området Wretman (2008) visar på handlar om den feedback eleverna får. Den 

studie han hänvisar till visade tydligt på att den typ av feedback som gynnade elevernas 

lärande bäst var den feedback som inte satte betyg och poäng, utan den som enbart gav 

kommentarer till eleverna (Wretman, 2008). Det visade sig att eleverna inte brydde sig om 

kommentarerna om det efterföljdes av ett antal poäng eller ett betyg. Däremot om eleven 

enbart fick kommentarer på sitt arbete bidrog det till att ett lärande kunde ske (Wretman, 

2008).  

Det tredje och sista området Wretman (2008) tar upp är självvärdering och kamratvärdering. 

Innan eleverna har skapat en förmåga att formativt bedöma sig själv och andra blir ofta 

utvärderingar meningslösa (Wretman, 2008). Han menar att eleven ofta bara sammanfattar 

vad han eller hon har gjort och i bästa fall kommenterar om det var tråkigt eller roligt. Studien 

Wretman (2008) hänvisar till visar att läraren anser det vara svårt att få eleverna till att se sin 

egen kapacitet och upptäcka brister och utvecklingsmöjligheter. Först när eleverna inhämtat 

kunskaper om formativ bedömning kan de se vilket syfte en uppgift har och därmed utveckla 

en förmåga att bedöma sig själva (Wretman, 2008). Studien visade att själv- och 

kamratbedömning kräver mycket av eleverna. Det tar ett tag innan de lär sig se brister och kan 

se vad som behöver förbättras både i sina egna samt andras arbeten (Wretman, 2008). Trots 

detta menar man i studien att denna typ av utvärdering och bedömning är viktigt. En positiv 

effekt av detta arbetssätt är, att när eleverna har utvecklat en god förmåga till själv- och 

kamratvärdering, blir de mer motiverade att kontrollera sina egna arbeten (Wretman, 2008). 
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Dessutom visade det sig att eleverna använde ett annat språk än vad kanske läraren använder 

samt att de gav varandra tips och råd från egna erfarenheter (Wretman, 2008). Ett tredje 

resultat som var av positiv art gällande denna form av värdering var att dialogen eleverna 

emellan blev bättre och elevinflytandet fick en större roll (Wretman, 2008).  

Wretman är dock noga med att återigen påpeka att kamrat- och självvärdering inte är något 

som eleverna automatiskt kan. Förmågan till detta måste tränas upp och detta, menar 

Wretman (2008), gäller särskilt de svagare eleverna. Han hävdar även att eleverna behöver 

träning på att arbeta i grupp och förstå hur viktigt det är att lyssna på varandra och respektera 

de andra i klassrummet vid diskussioner och samtal (Wretman, 2008).  

Avslutningsvis talar Wretman (2008) om hur viktigt det är att läraren tänker på hur 

undervisningen går till. Han menar att hur uppgifter konstrueras och vilka metoder läraren 

använder sig av har stor betydelse för elevernas lärande och möjlighet till djupare tankar 

(Wretman, 2008).  

Tack vare Wretmans (2008) forskning anser vi att reliabiliteten i vår studie blev högre då 

Wretman (2008) till stor del talar om samma strategier för ett formativt arbetssätt som de 

flesta övriga forskare som presenterats i denna uppsats gör.  

 

Larry Ainsworth och Donald Viegut (2006) benämner den rent summativa bedömningen som 

bedömning av lärande och den formativa som bedömning för lärande. Vidare beskriver de att 

ett formativt bedömningsarbete tar plats redan i undervisningssituationer. De hävdar att för att 

kunna bedöma eleverna formativt, bör läraren även konstruera uppgifter som matchar detta 

slag av bedömning. Till dessa hör exempelvis skrivuppgifter som ges möjlighet att förbättra 

utifrån lärar- och/eller elevkommentarer. Detta beskrivs av Ainsworth och Viegut (2006) som 

en formativ process med en formativt utformad uppgift med efterföljande formativ 

bedömning. Däremot, menar de, att en formativ bedömning även kan genomföras på 

summativa uppgifter/prov. De noterar att även om uppgiften/provet i sig är summativt kan 

läraren bedöma dessa formativt genom att utifrån elevens resultat ge konkreta förslag på hur 

eleven kan utveckla sina kunskaper och färdigheter inom respektive arbetsområde (Ainsworth 

och Viegut, 2006). 

Ainsworth och Viegut (2006) beskriver att lärare som använder sig av ett formativt arbetssätt i 

större utsträckning kan se på vilken nivå eleven befinner sig. Sedan kan läraren avgöra på 
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vilket sätt undervisningen bör läggas upp så att alla elever lyckas med respektive 

uppgift/arbetsområde, oavsett om det handlar om individuellt arbete eller arbete i par eller 

grupp. De menar även att en lärare som arbetar formativt lättare kan informera eleverna om 

deras lärprocess samt guida dem i deras utveckling (Ainsworth och Viegut, 2006). Vidare 

talar Ainsworth och Viegut (2006) om vikten av att, trots den formativa bedömningens 

positiva faktorer, inte förringa summativ bedömning. De menar att lärare bör balansera mellan 

formativa och summativa bedömningssätt. Dock påpekar de att genom att arbeta formativt 

kommer eleverna att visa upp goda resultat som sedan kan användas vid den rent summativa 

bedömningen (Ainsworth och Viegut, 2006).  

En av de mest effektiva metoderna läraren kan använda sig av i ett formativt arbete är vad 

som av Ainsworth och Viegut (2006) kallas ”teacher-created classroom performance 

assessments” (Ainsworth och Viegut, 2006:50). Detta förklarar de genom att ge exempel på 

aktiviteter som denna metod kan innehålla. Det huvudsakliga är att uppgifterna konstrueras på 

ett sätt så att eleverna själva får komma fram till ett möjligt svar på ett problem, på något sätt 

skapa ett alster eller genomföra en framställning av något slag. Det är enligt Ainsworth och 

Viegut (2006) viktigt att uppgifterna bildas på ett sådant vis att de inte mynnar ut i endast ett 

rätt svar. Vidare menas att uppgifter som konstrueras utifrån detta perspektiv framkallar 

naturliga tillfällen för själv- och kamratbedömning, vilket Ainsworth och Viegut (2006) 

påpekar spelar en stor roll i ett formativt arbetssätt. Fördelar med denna metod är att den 

skapar tillfällen för eleverna att gemensamt utvecklas individuellt, den inkluderar alla elever i 

arbetet samt att den tydliggör, både för läraren och eleverna, elevens lärprocess (Ainsworth 

och Viegut, 2006).  

Ainsworth och Viegut (2006) ger förslag på hur man kan gå till väga för att introducera 

formativ bedömning och dess arbetssätt i den faktiska verksamheten. De menar att detta är en 

viktig del då formativ bedömning fungerar som bäst då läraren känner sig bekväm med 

arbetssättet, och detta kan enligt dem endast ske genom övning och skapandet av erfarenheter 

(Ainsworth och Viegut, 2006). Vidare påpekar de att det är skolledaren som bör ta ett första 

initiativ till ett försök att implementera kunskap om formativ bedömning hos de lärare som 

faktiskt är intresserade av att arbeta på detta vis. De menar att vikten av frivillighet är stor då 

det initiala arbetet till stor del handlar om att experimentera för att finna framgångsrika 

metoder inom formativ bedömning. Dessutom leder detta till att lärarna samarbetar med 

varandra kring bedömningssättet, vilket även spelar en stor roll inom formativ bedömning 

(Ainsworth och Viegut, 2006). Vidare noterar Ainsworth och Viegut (2006) att det, för att 
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kunna se effekterna av den formativa bedömningen, är av stor vikt att läraren endast fokuserar 

på elevernas process och bortser från de egentliga resultaten. De menar att detta är angeläget i 

ett tidigt skede av den formativa bedömningen, för att på ett tillfredsställande sätt tydliggöra 

arbetssättet för både sig själv men även för eleverna (Ainsworth och Viegut, 2006). 

Ainsworth och Viegut påpekar också att trots allt som läraren har att vinna på att använda sig 

av ett formativt arbetssätt, kräver det ett visst engagemang och framförallt tid. Därför 

uppmanar de skolledare att planera verksamheten på ett sådant vis att det ges utrymme för 

lärare att tillsammans kunna samarbeta och diskutera kring formativ bedömning för att på så 

vis nå bästa tänkbara resultat inom arbetssättet (Ainsworth och Viegut, 2006).  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att även Ainsworth och Viegut (2006) lyfter fram de 

strategier som övriga forskare belyser. Dessutom diskuterar de lärarens roll och uppgifter vid 

ett formativt arbetssätt, vilket vi anser är av hög relevans för vår studie. Ytterligare en aspekt 

de påvisar är skolledarens ansvar för implementering av ett formativt arbetssätt i skolan, 

vilket vi har användning av i vår analys.  

 

En studie gjord av Kristin Häggkvist tar upp de eventuella nackdelar man kan se med 

formativ bedömning. Hennes studie har namnet ”Det är väl det vi sysslat med i alla år? – Att 

förstå sig på formativ bedömning” (2010). Här försöker Häggkvist (2010) ge läsaren en, vad 

hon själv kallar det, mer nyanserad bild av formativ bedömning. Hon beskriver inledningsvis 

att hon själv oftast hört om de positiva aspekterna rörande ett sådant arbetssätt, och att hon 

efterlyser en mer målande bild av fenomenet. Häggkvist (2010) menar att lärare inte har fått 

en rättvis bild av formativ bedömning och att detta är en av anledningarna till att hennes 

studie genomfördes. En aspekt Häggkvist (2010) tar upp är förskjutningen av ansvaret för 

dåliga resultat i skolan. Hon hävdar att om man ”tvingar” lärare till att arbeta formativt, är 

risken att det största ansvaret förskjuts från politikerna till lärarna. 

Häggkvist (2010) gör, som de flesta forskare inom området, tidiga hänvisningar till Black och 

Wiliam som anses vara de som grundade arbetssättet. Dock påstår hon att hon själv aldrig 

riktigt har förstått fullt ut vad dessa män menar när de talar om formativ bedömning. Denna 

osäkerhet finner Häggkvist (2010) stöd i genom att hänvisa till Boyle (i Ward 2008) som 

menar att grundpelarna för formativ bedömning har en tendens att bli förenklade. Häggkvist 

utvecklar detta resonemang genom att förklara att lärarna ofta plockar ut de bitar ur ett 

formativt arbetssätt som lätt går att applicera i undervisningen.  
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En stor fara Häggkvist (2010) ser med Black och Wiliams teori kring formativ bedömning är 

att den ger den summativa bedömningen en lågvattenstämpel. Hon anser att Black och 

Wiliam försöker säga att formativ bedömning är att föredra framför summativ bedömning och 

hon hävdar att detta i sin tur medför en lågvattenstämpel på den sistnämnda (Häggkvist, 

2010). Dessutom talar Häggkvist (2010) om vikten att låta den summativa bedömningen vara 

neutral då läraren ändå i slutändan måste sätta betyg på sina elever. Hon tar upp Black och 

Wiliams argument för att summativ bedömning kan orsaka konkurrens och jämförelser elever 

emellan. Häggkvist (2010) menar dock att det är oundvikligt att detta skapas då elever 

jämförs på sina meritvärden den dag de ska söka in på en gymnasial utbildning eller en 

eftergymnasial utbildning. Hon är noga med att uttrycka vikten av att summativ bedömning är 

nödvändig och att den därför inte borde få bli smutskastad i jämförelse med den formativa 

bedömningen. Som ett extra stöd i sitt resonemang hänvisar Häggkvist (2010) till en 

forskning som menar att summativ bedömning är en viktig del i den formativa bedömningen. 

Med detta menas att för att den formativa bedömningen ska bli så effektfull som möjligt 

måste man acceptera den summativa bedömningens roll inom den formativa (Taras, 2005 i 

Häggkvist, 2010). Dessutom lyfter Häggkvist (2010) fram ett argument Taras (2007) för 

gällande Black och Wiliams teorier som syftar till att de inte är tydliga när de gör sina 

definitioner. Häggkvist (2010) förklarar att Taras (2007) lyft frågan om vad det är som ska 

bedömas enligt Black och Wiliam. ”Är det elevens arbete eller är bedömning produkten av 

lärarens utvärdering?” (Taras, 2007 i Häggkvist, 2010:13).  

Häggkvist (2010) har genomfört en studie där hon vill se hur lärare tänker kring formativ 

bedömning och vilka fördelar respektive nackdelar de kan se. Några av de svar Häggkvist 

(2010) lyfter fram är att lärarna känner sig stressade och att de anser att formativ bedömning 

skulle kunna ses som ännu en ny sak man från högre håll vill införa i skolan i hopp om 

förbättringar. Ytterligare en nackdel vissa av lärarna i Häggkvists (2010) studie påtalade var 

den stress de kunde uppleva från eleverna själva. Att alltid ge feedback och respons kan bli 

för mycket för eleverna och lärarna ifrågasatte om eleverna verkligen kan ta till sig all den 

feedback de får samt måste ge. Lärarna Häggkvist (2010) intervjuade uttryckte även oro för 

den tid formativ bedömning kräver, att det är svårt att nå vissa elevgrupper, att eleverna 

efterfrågar betyg på enskilda moment samt den höga frånvaron som inte är tillförlitlig när man 

ska återkoppla vid senare tillfällen. Sist men inte minst hävdar flera av lärarna i Häggkvists 

(2010) studie att de redan arbetat utifrån ett formativt arbetssätt sedan länge, men att de först 

nu fått ett namn på det.  
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Häggkvist (2010)  bidrar med ett tydliggörande av svårigheterna med formativ bedömning. Vi 

anser att det är nödvändigt att inkludera hennes resonemang då vår intention är att vår studie 

ska skapa en så nyanserad bild av formativ bedömning som möjligt.  
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4. Analys 

Forskarna väljer att benämna formativ bedömning på olika sätt, nämligen: bedömning för 

lärande, pedagogisk bedömning och formativ bedömning. Dock har de olika benämningarna 

samma innebörd. Hädanefter kommer vi att använda begreppet formativ bedömning för att 

underlätta läsandet av denna uppsats. Även om forskarna använder sig av olika begrepp kring 

bedömningssättet har vi kunnat urskilja ett mönster. Samtliga forskare vi lyfter fram har 

samma syn på vad som är det viktigaste inom ett sådant arbetssätt. Det är med stöd i detta 

mönster vi har valt att dela upp analysen i olika avsnitt där vi tittar på olika aspekter av 

formativ bedömning. 

 

4.1 Fördelar med formativ bedömning 

Efter att ha studerat de forskare som talar om formativ bedömning, har vi kunnat urskilja både 

likheter, skillnader samt mönster för formativa arbetssätt. I detta avsnitt har vi för avsikt att 

analysera det som forskarna menar är fördelar med formativ bedömning.  

Eftersom vi har förstått att Black och Wiliams (2001, 2004) forskning ligger till grund för 

många av de övriga studierna, avser vi att inleda vår analys kring fördelar med formativ 

bedömning med deras resonemang kring ämnet. Black och Wiliam (2001, 2004) menar att 

formativ bedömning främjar utvecklingen av elevers lärande. De påstår att detta är bevisat 

genom omfattande studier. Dessutom lyfter de fram ytterligare evidens för att formativ 

bedömning höjer standarden där de menar att eleverna förbättrar sina resultat samt att lärare 

med hjälp av ett formativt arbetssätt lättare kan se varje elevs individuella behov.  

Vi kan tydligt se att Lundahl (2011) baserar mycket av sina argument på Black och Wiliams 

(2001, 2004) forskning. Vi noterar att Lundahl (2011) lägger fram liknande positiva effekter 

av formativ bedömning som pionjärerna gör. Han menar att formativ bedömning bidrar till 

djupare kunskaper och att eleverna får insikt i sin egen lärprocess. Vidare noterar han att detta 

arbetssätt höjer elevers medvetenhet samt att det främjar den kognitiva utvecklingen av det 

egna lärandet. Ytterligare en aspekt Lundahl (2011) tar upp är att ett formativt arbetssätt 

medför att elever blir resurser för varandra.  

Björklund Boistrup (2006) anser, i likhet med Lundahl (2011), att formativ bedömning 

utvecklar elevernas metakognition. Hon hävdar även att ett formativt arbetssätt förbättrar 
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elevernas förmåga att reflektera över sin egen lärprocess. Denna aspekt tar Lindström och 

Lindberg (2006) ett steg längre genom att påpeka att formativ bedömning resulterar i att de 

viktiga kvaliteterna görs mätbara. Med detta menar de att man frångår det som är enkelt att 

mäta genom traditionella prov. Lindström och Lindberg (2006) tar upp skolans generella 

rädsla för att formativ bedömning inte ska fungera som det är tänkt. Dock hävdar de att ett 

formativt arbetssätt blir mer effektivt samt att lärare känner större arbetsglädje. Detta 

argument utvecklar de genom att illustrera att lärarnas egna värderingar och visioner 

överensstämmer i högre grad med ett formativt arbetssätt. Dessutom lyfter de fram vad som är 

till fördel för eleverna genom detta arbetssätt. Lindström och Lindberg (2006) menar att 

eleven förstår och värderar vad de lärt sig på ett annat sätt än tidigare.  

Vi kan urskilja tre framstående argument som Wretman (2008) lyfter fram med ett formativt 

arbetssätt. Han menar att sådant arbetssätt bidrar till att nivån på elevens intellektuella 

tänkande blir högre, att elevernas motivation ökar samt att elevinflytandet får en större roll 

med ett formativt arbetssätt.  

Samtliga ovanstående forskare ser vi som något subjektiva i frågan om formativ bedömning i 

jämförelse med Ainsworth och Viegut (2006) samt Häggkvist (2010). Dessa forskare anser vi 

ger en mer nyanserad bild av ett formativt arbetssätt sida vid sida av det summativa. 

Ainsworth och Viegut (2006) menar att för att få ut de positiva effekterna av formativ 

bedömning måste det finnas en balans mellan det formativa och det summativa. De håller 

med de övriga forskarna om att ett formativt arbetssätt skapar goda resultat för eleverna. Trots 

detta är de noga med att påpeka att man inte bör förringa vikten av den summativa 

bedömningen. Liknande argument förs fram av Häggkvist (2010) som menar att för att få den 

formativa bedömningen så effektfull som möjligt måste det finnas en acceptans för att den 

summativa bedömningen spelar en stor roll inom den formativa.  

Efter att ha konstaterat forskarnas argument för de positiva effekterna med formativ 

bedömning och dess arbetssätt kan man ana en relativt subjektiv syn på fenomenet. Bortsett 

från Ainsworth och Viegut (2006) samt Häggkvist (2010) anser vi inte att forskarna skapar en 

välnyanserad bild av formativ bedömning i relation till den summativa. Även om man mellan 

raderna förstår att de fördelar ett formativt arbetssätt ger, i ett nästa skede kan vara 

gynnsamma för den rent summativa bedömningen anser vi att de inte är generösa med att 

påtala detta. Trots deras evidens kring de positiva effekterna med formativ bedömning hade 

det enligt vår uppfattning skapat en högre trovärdighet om de hade inkluderat summativ 



39 

 

bedömning i sina resonemang. Istället kan vi nu urskilja ett ställningsstagande för formativ 

bedömning. Sammanfattningsvis visar vår analys av forskningsunderlaget att fem av 

forskarna kommer fram till näst intill identiska fördelar med att arbeta formativt.  

 

4.2 Att tydliggöra målen 

I detta avsnitt kommer vi att illustrera vad vi uppfattar att forskarna menar är ett första steg 

inom ett formativt arbetssätt, nämligen att göra målen tydliga för eleverna. Black och Wiliam 

(2001, 2004) noterar att lärande enbart kan ske om eleven förstått målet samt vet hur detta 

mål ska uppnås. De förtydligar sitt resonemang genom att påpeka vikten av att läraren är 

tydlig i början av ett arbetsområde. De menar också att det är viktigt att eleven får möjlighet 

att uttrycka sin förståelse för uppgiftens mål genom diskussioner och dylikt. Black och 

Wiliam (2001, 2004) påtalar att det finns flera sätt för läraren att mäta huruvida eleven förstått 

uppgiften. Vi menar att en av dessa metoder kan vara på vilket sätt läraren ställer frågor samt 

hur lång tid eleven får på sig att tänka ut sitt svar. Black och Wiliam (2001, 2004) tar i sina 

studier upp att lärare, generellt sett, ger eleverna alldeles för kort betänketid samt att frågorna 

ofta är av sluten karaktär. Det finns evidens för att genom att enbart förlänga elevernas 

betänketid och ställa mer öppna frågor, kan fler elever ha möjlighet att formulera sin 

förståelse (Black och Wiliam, 2001, 2004). Vi ser Black och Wiliams (2001, 2004) 

resonemang kring tydliggörandet av mål som mycket relevant. Risken med otydliga mål och 

syften är att eleverna inte tillägnar sig den tänkta kunskapen då de inte ser syftet med eller 

betydelsen av uppgiften.  

Även Björklund Boistrup (2006) anser att tydliga mål är avgörande inom det formativa 

arbetssättet. Hon hävdar att kontinuerlig kommunikation elever emellan, lärare emellan samt 

mellan elev och lärare är ett krav för en lyckad arbetsprocess. Vidare förespråkar hon 

användandet av matriser för att belysa elevens lärande. Vi tänker oss att matriser även kan 

vara bra för att göra målen tydliga. Med hjälp av en matris kan man visa eleverna vad syftet 

med en uppgift eller ett arbetsområde är, hur arbetet kommer att gå till samt på vilka grunder 

de kommer att bli bedömda.  

Av de fem strategier som tas upp av Lundahl (2011) är det den första som innefattar att 

tydliggöra målen. Han menar att genom att tydliggöra målen kan eleverna förstå dem och på 

så vis tillgodose sig djupare kunskaper. Liksom Björklund Boistrup (2006) rekommenderar 
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Lundahl (2011) lärare att använda sig av bedömningsmatriser i syfte att göra mål tydliga för 

eleverna. Han menar att matriser är ett enkelt redskap för att analysera kursplaner och 

kunskapskraven inom dessa.  

Wretman (2008) har samma åsikter som de flesta övriga forskarna när han menar att en viktig 

del inom den formativa bedömningen är att göra målen för lärandet tydliga. Han utvecklar 

detta genom att påtala vikten av att konkretisera vad som ska göras, hur det kommer att gå till 

samt att tydliggöra hur eleverna kommer att bedömas. Wretman (2008) hävdar att om detta 

mönster följs, kan ett bättre lärande äga rum.   

Vi anser att ovanstående idéer har en hög grad av angelägenhet för ett lyckat arbete i skolan. 

Dock ställer vi oss frågan om detta endast har med formativ bedömning och dess arbetssätt att 

göra. Vi anser att ett tydliggörande av målen är ytterst nödvändigt för alla lärandesituationer 

oavsett arbetsmetod. I avsnittet om övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 under rubriken 

”Elevernas ansvar och inflytande” står det att läraren ska: 

 Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med 

stigande ålder och mognad. 

 (Lgr11:15) 

Dessutom beskriver Skolverket i Planering och genomförande av undervisningen (2011) att: 

Läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen genom att 

tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska utveckla och 

det innehåll som undervisningen ska behandla. 

 (Skolverket, 2011:13) 

Vi ser detta som ett tydligt tecken på att Skolverket förespråkar ett formativt arbetssätt. Som 

vi visar i ovanstående citat, stämmer Skolverkets riktlinjer överens med forskarnas 

beskrivningar av formativ bedömning och dess arbetssätt. Oavsett vilka för- eller nackdelar 

man kan se med formativ bedömning ser vi ändå tydliga indikationer på att det är så 

Skolverket vill att lärare ska arbeta. Således uppfattar vi forskningen kring formativ 

bedömning som högaktuell att ta till sig, då det inte handlar om lärares individuella val av 

arbetsmetod utan en faktisk uppmaning från Skolverkets sida.  
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4.3 Återkoppling 

Samtliga forskare som tar upp vikten av återkoppling är överrens om att det spelar en stor roll 

inom den formativa bedömningen. Black och Wiliam (2001, 2004) som är de första att 

formulera sina tankar kring ämnet, av dessa forskare, menar att återkoppling på elevarbeten 

medför ett förbättrat lärande. De hänvisar till genomförda studier och menar att det finns 

evidens för deras argument. De är noga med att påpeka att det inte är tillräckligt med enbart 

återkopplingen i sig, utan eleverna måste dessutom få möjlighet att omarbeta sina alster 

utifrån den givna återkopplingen. Dessutom menar Black och Wiliam (2001, 2004) att tid till 

detta bör ges i klassrummet.  

Lindström och Lindberg (2006) anser att återkoppling är det viktigaste inom ett formativt 

arbetssätt. De illustrerar återkoppling som ett verktyg för att främja elevernas utveckling. 

Genom att ge återkoppling av hög kvalitet menar Lindström och Lindberg (2006) att eleven 

ges möjlighet till att skapa insikter om sin egen förmåga. För att denna insikt ska komma till 

stånd anser de att läraren måste vara tydlig med att förklara varför återkopplingen ges. Vi 

anser att Lindström och Lindberg (2006) tar upp en viktig aspekt av återkopplingens 

utformning. Om man inte förklarar för eleverna varför återkopplingen ges, ser vi en risk att 

eleven inte tar kommentarerna till sig då de inte har förstått syftet. Dessutom tror vi att det är 

viktigt att få eleverna att förstå att det inte bara är produkten som ska förbättras, utan även 

elevens förmåga till att kritiskt kunna granska sina egna alster. Då vi som lärare inte bara ska 

bedöma elevernas resultat utan även deras lärandeprocess, ser vi återkoppling som ett mycket 

användbart verktyg för att främja denna process. Vi är medvetna om att återkoppling inte 

enbart existerar inom ett formativt arbetssätt, trots det har vi en uppfattning om att den inte 

alltid fungerar väl. Därför anser vi att den återkoppling som beskrivs inom den formativa 

bedömningen är av hög kvalitet.  

Lundahl (2011) beskriver vad som enligt honom är god återkoppling. Han menar att den 

måste vara informationsrik och av beskrivande art. Med detta syftar han på att återkopplingen 

måste ge svar på vilka mål som har uppnåtts och vilka som kvarstår samt hur dessa ska kunna 

uppnås. Enligt Lundahl (2011) har denna typ av återkoppling det fortsatta lärandet som 

utgångspunkt snarare än det slutgiltiga resultatet. Ytterligare en viktig aspekt han tar upp är 

att återkopplingen bör ges frekvent för att uppnå en positiv effekt. Vi uppfattar Lundahls 

(2011) resonemang kring kontinuerlig återkoppling som att eleverna får träning i att ta till sig 

kommentarer och sedan vidare utvecklas utifrån dessa.  
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Ännu en aspekt som enligt oss handlar om hur pass god återkopplingen är tar Wretman (2008) 

samt Black och Wiliam (2001, 2004) upp. De menar att återkoppling inte ska ges i 

kombination med ett betyg på enskilda uppgifter. Risken som finns då är att eleverna inte tar 

kommentarerna till sig utan enbart fokuserar på det utsatta betyget (Black och Wiliam, 2001, 

2004 och Wretman, 2008). För att utveckla detta hävdar Black och Wiliam (2001, 2004) att 

anledningen till varför kommentarerna är viktigare än betyget är att dessa talar om något till 

skillnad från ett betyg. 

Häggkvist (2010) ser en problematik med denna typ av återkoppling då hon menar att 

eleverna ofta efterfrågar ett betyg på enskilda moment. Hon påstår att eleverna är så pass vana 

vid betyg att de inte nöjer sig med enbart kommentarer (Häggkvist, 2010). Dessutom tar upp 

det faktum att skolsystemet idag grundar sig på betyg och att det därför blir oundvikligt att 

använda sig av det. Även Black och Wiliam (2001, 2004) ser baksidorna av att enbart ge 

kommentarer. De menar att elever ofta vill jämföra sina resultat och att de lättast kan göra det 

genom en summativ bedömningsmetod. Vi förstår den problematik som lyfts fram angående 

betyg. Trots det anser vi att det är lärarens uppgift att vänja av eleverna vid betygstänket och 

istället koncentrera sig på utvecklingsprocessen. Det kan tyckas vara ett krävande arbete men 

vi hävdar att det skulle löna sig i slutändan. Som ett exempel på detta menar vi att en elev som 

frågar ”vad ska jag göra för att få ett E?” kommer enbart göra precis det som krävs för 

betyget. Om eleven då istället får kommentarer och utvecklar sitt lärande kan denne nå högre 

betyg, utan att egentligen vara medveten om detta. Dessutom beskriver skolverket att ”Elever 

som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Skolverket, 2011:11).  

 

4.4 Själv- och kamratbedömning 

Enligt oss är forskarnas teorier om självbedömning och kamratbedömning så pass lika att vi 

finner det svårt att sära på begreppen i analysen av dessa. Därför har vi valt att genomföra en 

gemensam analys för dessa begrepp. 

Wretman (2008) menar att själv- och kamratbedömning är en av de viktigaste komponenterna 

inom den formativa bedömningsprocessen. Han påpekar dock att det kräver mycket av eleven 

och att läraren måste få eleverna att bli införstådda med hur själv- och kamratbedömning går 

till samt vad som är syftet med den. Då eleverna har utvecklat förmågan till själv- och 
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kamratbedömning kan det, enligt Wretman (2008), leda till att de blir mer motiverade till att 

kontrollera sina alster. Dessutom tar Wretman (2008) upp en positiv effekt av arbetssättet då 

han menar att eleverna inom kamratbedömning använder ett eget språk. Han utvecklar 

resonemanget och förklarar att eleverna kan ge tips till varandra utifrån de erfarenheter de har. 

Vidare beskriver Wretman (2008) är det kan vara krävande att arbeta med själv- och 

kamratbedömning då eleverna kan tycka att det är svårt att uppfatta kapacitet, brister och 

utvecklingsmöjligheter. 

Black och Wiliam (2001, 2004) noterar att det finns bevis för att själv- och kamratbedömning 

förbättrar lärandet. De menar att eleverna genom kamratbedömning övar på att vara objektiva, 

vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten vid självbedömningen blir högre. Ytterligare en 

aspekt av själv- och kamratbedömning de tar upp är att en del elever lättare kan ta emot kritik 

av en kompis än av en lärare (Black och Wiliam, 2001, 2004). Black och Wiliam (2004) ger 

ett konkret förslag på hur man kan arbeta med självbedömning. De beskriver att eleverna kan 

använda trafikljusmetoden, som innebär att de ger grönt, gult eller rött ljus för sin förståelse 

kring en uppgift. I ett nästa steg kan eleverna placeras i mindre grupper där de tillsammans 

kan diskutera och motivera sina val. Black och Wiliam (2004) menar att detta är ett bra sätt att 

sammanlänka självbedömning och kamratbedömning. Vi anar en viss problematik i denna 

metod då vi tror att äldre elever kan uppfatta denna som barnslig och simpel. För att göra 

självbedömning mer seriös spekulerar vi i att äldre elever får ut mer om trafikljusfärgerna 

ersätts med formulerade tankar.  

Som nämnts tidigare, grundar Lundahl (2011) sin forskning på Black och Wiliams (2001, 

2004) teorier. Även han anser att själv- och kamratbedömning är en viktig del inom formativ 

bedömning. Han belyser att kamratbedömning främjar den kognitiva utvecklingen av lärande 

och att eleverna är resurser för varandra. Lundahl (2011) resonerar kring själv- och 

kamratbedömning och menar att detta arbetssätt aktiverar eleverna i sitt eget lärande samt att 

de lär sig att förstå sina resultat. Dock diskuterar Lundahl (2011) själv- och kamratbedömning 

på en djupare nivå än Black och Wiliam (2001, 2004). Han påpekar vikten av lärarens roll 

inom denna typ av bedömning. Han menar att läraren har ett stort ansvar att se till att eleverna 

har god kännedom om hur kamratbedömning bör gå till rent etiskt. Med detta menar han att 

eleverna inte får ges möjligheten att peka ut någon eller enbart föra fram negativa åsikter om 

klasskamraters alster utan att det måste finnas en balans mellan positiv respons och 

förbättringsförslag. Ett konkret tips han ger är att arbeta med checklistor, som eleverna kan 

använda som verktyg vid både själv- och kamratbedömning. Vi tar för givet att Lundahl 
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(2011) menar att det är upp till läraren att utforma dessa checklistor så att de överensstämmer 

med en god etik. Ytterligare ett konkret förslag Lundahl (2011) ger är att arbeta med metoden 

som kallas two stars and a wish. Denna metod innebär att eleven nämner två saker som är 

positivt samt ger ett förslag till förbättring. Lundahl (2011) hävdar att elever lättare kan ta till 

sig kommentarer kring sina alster om de positiva kommentarerna är i majoritet mot 

förbättringsförslagen.  

Resultatet från Häggkvists (2010) studie visade att lärare känner en oro för att eleverna blir 

stressade av att alltid ta emot och ge respons. De lyfter frågan om eleverna verkligen kan ta 

till sig så mycket respons och om det är rimligt att föra in detta i så pass stor omfattning. Vi 

kan se att det råder delade meningar kring själv- och kamratbedömning inom den aktuella 

forskningen. Tre av de forskare som vi lyfter fram påpekar vikten av denna form av 

bedömning medan de övriga fyra antingen inte belyser den alls eller tar upp svårigheterna 

kring den. En tanke som väcks när vi ser detta mönster är att de tre som förespråkar själv- och 

kamratbedömning befinner sig på en teoretisk nivå i sin forskning medan resultatet från 

Häggkvists (2010) studie baseras på intervjuer av verksamma lärare. Vi kan förstå de positiva 

effekter som lyfts fram i Black och Wiliams (2001, 2004), Wretmans (2008) samt Lundahls 

(2011) teorier men vi anser även att Häggkvists (2010) studie väger tungt då den undersökt 

teorin i praktiken.  

 

4.5 Svårigheter med formativ bedömning 

I detta avsnitt lyfter vi fram de svårigheter som en del av forskarna belyser med formativ 

bedömning.  

Black och Wiliam (2001, 2004) ser, trots sin i övrigt positiva inställning, viss problematik 

med ett formativt arbetssätt. När det handlar om återkoppling samt själv- och 

kamratbedömning menar de att det finns vissa svårigheter eftersom eleverna ofta vill jämföra 

sina resultat med varandra. Detta kan de inte göra vid en formativ bedömning och detta tror vi 

kan leda till oro bland eleverna då de inte är vana vid att möjligheten till jämförelse inte 

existerar. Black och Wiliam (2001, 2004) hävdar också att läraren måste vara flexibel vid ett 

formativt arbetssätt samt kunna hantera det oväntade. Detta blir tydligt till exempel vid 

diskussioner i helklass. Vi uppfattar resonemanget som att om samtliga elever har uppfattat en 

uppgift på ett sätt som skiljer sig från lärarens intentioner åligger det läraren att tydliggöra 
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mål och syfte med uppgiften tills dess att eleverna förstår den. Vi kan således dra slutsatsen 

att läraren måste vara dynamisk i sitt arbetssätt och inneha kompetens och engagemang för att 

arbeta formativt.  

Lindström och Lindberg (2006) konstaterar att debatten kring formativ bedömning har pågått 

under en lång tid men att förändringar i verksamheten uteblivit. De noterar att det är stora 

förändringar som krävs och att skolan som verksamhet fruktar att det kommer krävas alltför 

mycket arbete. Dessutom tar de upp rädslan för att resultatet av ett formativt arbetssätt inte 

ska bli som det är tänkt. Vi anser att det kring dessa resonemang är viktigt att ha i åtanke att 

Lindström och Lindbergs (2006) studie är genom för sex år sedan och att det sedan dess har 

införts en ny läroplan där man kan se tydliga influenser av ett formativt arbetssätt. Den stora 

förändring som Lindström och Lindberg (2006) talar om menar vi idag är i ett 

inledningsskede. Vi förstår att den rädsla för att resultatet inte ska bli som det är tänkt är 

oundviklig. Däremot anser vi att resultatet av ett formativt arbetssätt inte blir mätbart förrän 

den formativa bedömningen verkat under en längre tid i svensk skola. Med väl genomförda 

studier som talar för formativ bedömning samt Skolverkets tydliga riktning mot ett formativt 

arbetssätt anser vi att denna rädsla bör sättas åt sidan för att skapa utrymme för att genomföra 

förändringar inom skolan. 

Ainsworth och Viegut (2006) ser inga svårigheter med den formativa bedömningen i sig. De 

är dock noga med att poängtera att man inte får förringa den summativa bedömningen. Den 

ska balanseras sida vid sida av den formativa och en risk de ser är om lärare ser formativ 

bedömning som en ersättning till den summativa och vice versa. Däremot ställer de sig 

frågande till hur det formativa arbetssättet ska nå ut till verksamheten. De menar att 

skolledarna måste ta initiativ till implementering och således skapa utrymme för att utveckla 

kompetens kring ett formativt arbetssätt både hos lärare och hos elever. De utvecklar detta 

genom att förklara att utrymme bör ges eftersom en sådan stor förändring kräver mycket 

engagemang och tid av samtliga inblandade. Vi har en känsla av att forskning ofta stannar på 

en forskarnivå och inte alltid når ut till verksamheten och detta anser vi gäller även forskning 

kring formativ bedömning. Vi håller med om att det är viktigt att det skapas tillfällen för 

lärarna att skaffa sig kompetens kring formativ bedömning. Genom den nya läroplanen ges 

förvisso direktiv om att den formativa bedömningen bör ta plats i svensk skola, men 

kunskaper om hur detta ska gå till lyser eventuellt med sin frånvaro. Våra erfarenheter säger 

oss att lärare vet ungefär vad formativ bedömning innebär, men att de inte alltid vet hur de ska 
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arbeta formativt. En möjlig lösning vi ser är att obligatoriska fortbildningar ges till samtliga 

lärare och rektorer. 

Häggkvist (2010) ställer sig kritisk till övrig forskning inom formativ bedömning och menar 

att den inte ger en nyanserad bild av fenomenet. Hon anser att forskningen kring ämnet 

tenderar att förskjuta ansvaret från en politisk nivå till en lärarnivå då arbetssättet innebär så 

pass stora förändringar att det omöjligt kan ligga på enbart individnivå. Vi ställer oss positiva 

till studier som den Häggkvist (2010) har genomfört då den bidrar till, det hon själv kallar det, 

en nyanserad bild. Vi anser att det blir en högre trovärdighet kring ämnet om även svårigheter 

med formativ bedömning tas upp. Tack vare den nya läroplanen ser vi att man även från ett 

politiskt håll har tagit ställning för ett formativt arbetssätt. Alltså kommer indikationerna från 

ett politiskt håll och det är nu upp till varje enskild skola och dess personal att implementera 

detta arbetssätt. Häggkvist (2010) påvisar en oro för att ansvaret förskjuts från politikerna till 

individerna, det vill säga, lärarna. Vi försöker förstå hur hon resonerar och tänker oss att det 

kanske inte räcker med en förändring i läroplanen. Vi anar att det även måste ges utrymme 

och möjligheter till kompetensutveckling kring formativ bedömning till lärarna och övrig 

skolpersonal. 

Häggkvist (2010) resonerar vidare kring de nackdelar hon ser med arbetssättet och illustrerar 

att grundpelarna för formativ bedömning har en tendens att bli förenklade i forskningen och 

att endast de lätt applicerbara aspekterna tas upp. Vi anser att det finns en problematik med att 

Häggkvist (2010) inte tar upp det som hon anser är grundpelarna för formativ bedömning. Vi 

misstänker att hon syftar på de strategier som övriga forskare lyfter fram, men det hade varit 

önskvärt om Häggkvist (2010) skriver ut dessa så inga missförstånd uppstår. Hon menar att 

det finns risker med att förespråka endast formativ bedömning utan att nämna den summativa 

som bör finnas sida vid sida. Hon konstaterar att Sverige har ett betygssystem och att man 

därför inte får ge summativ bedömning låg status utan att den bör förhållas till på ett neutralt 

sätt. Likväl som vi önskar att Häggkvist (2010) vore tydligare, har vi samma önskan till de 

övriga forskarna. Även om det underförstått går att utläsa att summativ bedömning, i slutet av 

kurser, är en del av skolan och att det inte ska ersättas av den formativa bedömningen, kunde 

förespråkarna vara tydligare med detta. Häggkvist (2010) fortsätter att resonera kring vikten 

av den summativa bedömningen då hon menar att den ska vara en del av den formativa 

bedömningen för att bedömningen ska bli effektfull. Häggkvist (2010) kritiserar Black och 

Wiliam (2001, 2004) för deras otydlighet kring formativ bedömning och menar att det är svårt 

att förstå huruvida de menar om det är elevens arbete som bedöms eller om bedömning är en 
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produkt av lärarens utvärdering. Eventuellt blir Häggkvist (2010) för subjektiv i detta 

uttalande. Vi anser inte att det är alltför komplicerat att förstå Black och Wiliams (2001, 

2004) resonemang. Dock kan vi förstå Häggkvists (2010) tankar då begreppet formativ 

bedömning kan tyckas te sig som enkelt att missuppfatta. Vi menar att begreppet riskerar att 

fungera som en motpol till summativ bedömning, trots att detta inte är intentionen. Skulle 

man istället använda sig av begrepp som pedagogisk bedömning (Lindström och Lindberg, 

2006) eller bedömning för lärande (Lundahl, 2011) är kanske inte risken lika stor att det ställs 

i jämförelse med summativ bedömning.   

Häggkvist (2010) har genomfört en studie där hon har intervjuat verksamma lärare om deras 

syn på formativ bedömning. De nackdelar som dessa lärare tar upp är de som tas upp i detta 

stycke. Lärarna menar att formativ bedömning kan uppfattas som ”ännu en grej” som ska 

införas i skolan för att uppnå förbättringar och att detta medför en stress för lärare. Denna 

stress menar lärarna i Häggkvists (2010) studie drabbar även eleverna. Den visar sig genom 

att de inte kan ta till sig den respons som de kontinuerligt måste utsättas för inom ett formativt 

arbetssätt. Dessutom uttrycker lärarna i Häggkvists (2010) studie en oro för den tid som krävs 

inom denna typ av arbetssätt. Medan förespråkarna av formativ bedömning tar upp vikten av 

konstruktiva kommentarer och reducerandet av betygsättning på enskilda uppgifter, menar 

lärarna i studien att elever ofta vill ha betyg på individuella moment och att det därmed skapar 

svårigheter inom ett formativt arbetssätt. Häggkvists (2010) studie visar även att lärarna 

beskriver den höga elevfrånvaron som ett hinder för ett formativt arbetssätt eftersom 

återkoppling och omarbete har en stor roll. Detta blir svårhanterligt för läraren att planera då 

denne inte alltid kan räkna med att samtliga elever närvarar vid alla undervisningstillfällen.  

Denna studie anser vi skapar en insikt om hur verksamma lärares erfarenheter kring formativ 

bedömning ser ut. Dock efterlyser vi en mer nyanserad bild av vad dessa lärare anser då 

Häggkvist (2010) endast belyser de svårigheter som kan uppstå. Självklart kan den stress, som 

lärarna talar om, uppkomma både hos lärare och hos elever. Dock hävdar vi att man inte får 

glömma den evidens som finns för de positiva effekterna. En förändring av ett arbetssätt tar 

tid och eftersom formativ bedömning innebär lärande på ett djupare plan anser vi att det är 

oundvikligt att det krävs mycket från alla inblandade. Rörande elevers önskan om betyg på 

enskilda moment är vi eniga i vår ståndpunkt. Vi anser att det ligger i lärarens profession att 

vara tydlig med varför betyg inte bör vara närvarande vid enskilda moment. Vår syn på detta 

är även att förekomsten av betyg på enskilda moment är en vanesak för både elever och lärare 

och att detta är något som man borde vänja sig av med. Vi kan inte se vad nyttan med det är 
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och ställer oss kritiska till att lärare ger betyg för att eleverna är vana vid det och har en 

önskan om det. Finns det bevis för att lärande förbättras genom återkoppling och 

kommentarer utan betyg hävdar vi att man som lärare bör arbeta efter en utarbetad teori 

framför en gammal vana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

5. Didaktiska implikationer  

I detta avsnitt är vår intention att se på formativ bedömning och ett formativt arbetssätt ur ett 

didaktiskt perspektiv. Vi har för avsikt att resonera kring det aktuella forskningsläge vi 

tidigare har presenterat och analyserat.  

Väldigt snart står vi som färdigutbildade lärare i grundskolans senare år och gymnasiet. Det är 

inte helt utan rädsla vi träder ut i verksamheten. Kanske beror detta på att vi många gånger 

under vår utbildning märkt att läraryrket är något väl omdebatterat. Statusen på yrket har gått 

från hög till låg under en längre tid och lärarnas kompetens kritiseras och ifrågasätts ofta. När 

vi genomfört denna litteraturstudie har en tanke slagit oss många gånger. Vore det inte bra om 

lärare tog stöd i forskning kring sina arbetssätt? Precis som läkare lutar sig tillbaka på 

medicinsk forskning anser vi att lärare bör göra det samma med pedagogisk forskning. 

Genom att bedriva sin undervisning med stöd från forskningsstudier med hög reliabilitet 

kunde lärarna i större utsträckning legitimera sina egna undervisningsmetoder. Vår 

litteraturstudie har visat att evidens finns för de positiva effekter ett formativt arbetssätt ger. 

Därför hävdar vi att lärare har redskapen för att bedriva sin undervisning på ett formativt vis 

och att det finns ett gott stöd i den aktuella forskning vi lyft fram.  

Dessutom existerar det tydliga indikationer från Skolverkets håll, som hittas i läroplanen, att 

ett formativt arbetssätt ska användas i skolan. Vi anser att frågan kring den formativa 

bedömningens vara eller icke vara är irrelevant. Den fråga vi i så fall anser legitim är hur den 

ska implementeras och på vilket sätt det ska genomföras. Svaren på dessa frågor går att finna i 

den forskning vi har presenterat, dock ser vi en svårighet då svaren inte verkar nå ut till 

verksamheten. Vår erfarenhet säger oss, rent subjektivt, att anledningen kan vara att vissa 

skolledare inte prioriterar detta då dennes syn på kunskap kan skilja sig från det formativa 

perspektivet. Med stöd i läroplanen och forskning anser vi att det är skolledarens ansvar att se 

till att det ges utrymme och möjligheter för lärarna att tillgodose sig kompetens om 

arbetssättet.  

Vi anser att svaret på vår huvudsakliga forskningsfråga kommer till stånd genom de 

huvudingredienser för ett formativt arbetssätt som vi kunnat urskilja i forskningen. Dessutom 

hävdar vi att svar även ges på vår andra forskningsfråga tack vare de strategier för ett 

formativt arbetssätt som forskarna presenterar. Däribland finns vikten av att tydliggöra målen. 

Vi misstänker att de flesta professionella lärare ser detta som en självklarhet och att de 

försöker arbeta så. Däremot hävdar vi att det är positivt att det tas upp i forskningen och att 
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det därmed sätts i större fokus. Vi menar detta eftersom tydliga mål är något vi anser är en 

förutsättning för ett demokratiskt klassrum där alla elever ges möjligheten till att skapa sig en 

förståelse för vad som ska göra, varför och på vilket sätt. Vi tror att om lärare aktivt arbetar 

utifrån ett formativt arbetssätt, grundat på teorier, kommer tydliggörandet av målen så 

småningom att ingå i undervisningen på ett naturligt sätt.  

En annan viktig ingrediens ett formativt arbetssätt innehåller är återkoppling. Forskningen 

säger att det främjar lärandet på ett bättre sätt än betygssättning och att eleverna lär sig se sin 

egen kapacitet under lärprocessen. Gällande denna punkt vågar vi påstå, utifrån erfarenheter, 

att alla lärare inte använder sig av återkopplande kommentarer. Vi anar att många lärare säkert 

använder sig av kommentarer men ofta i kombination med ett betyg. Detta ser vi som ett 

problem och har svårt för att förstå nyttan med kommentaren. Vi finner stöd i forskningen 

som visar att elever inte sällan struntar i kommentarerna om de ges tillsammans med ett 

betyg. Som vi har nämnt i analysen tror vi att betygssättning på enskilda uppgifter sker av 

vana. Ytterligare en aspekt som behöver tas hänsyn till är att den nya läroplanen med det 

formativa tänket är så pass ny att lärare kanske ännu inte hunnit applicera de nya riktlinjerna i 

sin undervisning. Däremot hoppas och tror vi att vi som lärare alltid kommer prioritera 

elevens individuella process och inte falla för den enkla vägen. 

Den tredje aspekten som lyfts fram i forskningen vi presenterat är själv- och 

kamratbedömning. Det anses stärka den kognitiva utvecklingen samt förbättra elevens 

förmåga till att vara objektiv. Andra positiva effekter som argumenteras för är att detta bidrar 

till ökad demokrati, aktiverandet av eleverna i klassrummet och en god gruppdynamik. Vi 

förstår intentionerna med själv- och kamratbedömning och tänker att de positiva effekterna 

som lyfts fram säkerligen stämmer. Trots detta är vi rädda att denna bedömning inte alltid 

håller den kvalitet som läraren önskar. De erfarenheter vi har säger oss att elever har svårt för 

att på ett konstruktivt sätt bedöma sina egna eller andras alster. Vi anser att det är en oerhört 

svår uppgift som till och med vissa lärare känner en problematik för. I de bästa av världar 

skulle ett sådant arbetssätt vara ovärderligt, men verkligheten ser tyvärr ut på ett annat sätt, 

enligt oss. Vi anar att man genom träning under en lång tid skulle kunna utvinna de önskade 

positiva effekterna, men vi tror dessvärre att många lärare anser att den tid det skulle ta i så 

fall gå till spillo.  
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6. Sammanfattande avslutning  

I denna uppsats har vi haft för avsikt att se över och analysera den aktuella forskningen kring 

formativ bedömning och dess effekter. Vi har samlat ett antal inom området välansedda 

forskare och sammanställt deras studier. Därefter har dessa diskuterats i en analys som visar 

vad forskarna säger om formativ bedömning samt hur detta kan användas i det praktiska 

arbetet på skolorna. Formativ bedömning är ett fenomen som ofta beskrivs positivt i 

forskningen och flera av de forskare vi presenterat i denna uppsats är överens om att formativ 

bedömning främjar lärandet och bör ha en stor plats inom skolans väggar. Dock menar de 

flesta av dem att den formativa bedömningen inte för den sakens skull bör ersätta den rent 

summativa bedömningen. Vi har tolkat detta som att den formativa bedömningen med dess 

arbetssätt är att föredra under en process, det vill säga under själva arbetets gång, medan den 

summativa bedömningen måste existera då vi sätter betyg vid exempelvis terminsslut. 

Tillvägagångssätten för en formativ bedömningsprocess beskrivs av forskarna på liknande 

sätt. Vi har sett att de flesta av de forskare som presenterats i denna uppsats menar att den 

formativa bedömningens grundpelare innefattar: 

• Tydliggörande av mål 

• Återkoppling 

• Själv- och kamratbedömning 

Eftersom dessa tillvägagångssätt återkommer i olika forskares studier, ser vi det som ett 

tydligt tecken på att teorierna kring formativ bedömning har en hög reliabilitet.  

Uppsatsen visar även vilka svårigheter som kan finnas med att arbeta formativt. De 

huvudsakliga svårigheterna vi funnit beskrivs av lärare som att det är tidskrävande samt att 

det kan vara problematiskt att nå eleverna genom detta arbetssätt. Dock menar vi att de flesta 

av dessa negativa aspekter på formativ bedömning handlar om en icke existerande vana av att 

arbeta på detta sätt. Med detta sagt, menar vi inte att svårigheterna inte finns. Men kanske är 

de inte lika allvarliga som man tror? 

Vår huvudsakliga intention med denna litteratursstudie har varit att skapa en välnyanserad 

bild av formativ bedömning och dess arbetsmetoder, både för oss själva men även för redan 

verksam personal inom skolan. Som nämndes i inledningen misstänker vi att många lärare 

inte har tillräcklig kompetens kring formativ bedömning. Därför ser vi denna studie som ett 

högaktuellt och användbart redskap för oss samt verksam personal att utnyttja. Då det 
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förekommer mycket forskning kring ämnet kan det vara komplicerat att veta vilken forskning 

man ska ta till sig samt var man ska börja läsa. Vår förhoppning är därför att denna uppsats 

kan fungera som en översikt där de viktigaste aspekterna kring formativ bedömning har 

sammanställts. Dessutom illustrerar uppsatsen hur dessa aspekter kan och bör appliceras i 

skolan som verksamhet.  

Vid en kritisk reflektion av de svar som vi har på våra forskningsfrågor kan man diskutera 

huruvida dessa skulle vara desamma om studien inkluderat ett större antal forskare. Vi har 

genomfört en litteraturstudie med analys och därmed gjort egna tolkningar. Således innebär 

detta att svaren skulle kunna te sig på ett annorlunda vis om studien skulle genomföras med 

fler eller andra forskare.  

 Under vårt författande har ytterligare frågor väckts och vi tycker att det skulle vara 

spännande att forska vidare kring formativ bedömning. Denna uppsats är, som tidigare 

nämnts, en litteraturstudie av aktuell forskning kring formativ bedömning och det skulle vara 

intressant att vid ett senare tillfälle bedriva mer praxisnära studier. Vi skulle till exempel vilja 

studera/observera lärares tillvägagångssätt vid ett formativt arbetssätt, hur eleverna tar emot 

formativ bedömning eller i vilken utsträckning skolledare ger lärare möjlighet och utrymme 

för samverkan gällande formativa bedömningsprocesser. Genom att genomföra studier som 

dessa skulle man kunna verifiera eller falsifiera de effekter som forskningen påstår att 

formativ bedömning ger. 

Slutligen vill vi understryka att, för att vi båda skulle kunna fördjupa vår kompetens kring 

formativ bedömning, vi har valt att skriva uppsatsen tillsammans utan någon inbördes 

uppdelning av arbetsuppgifter. Vi har således författat och diskuterat uppsatsen gemensamt 

och därmed kunnat skaffa oss djupare kunskaper om formativ bedömning, både vad det gäller 

rena kunskaper om bedömningssättet men även kompetens kring hur man kan arbeta 

formativt. 

 

 

 

.  
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