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Sammanfattning 
Denna studie undersöker på ett hermeneutiskt sätt lärares och elevers åsikter om kamrat- och 

självbedömning i skolor efter införandet av en ny läroplan (Lgr11), år 2011. Arbetet handlar 

även om hur feedback skapar mening i lärandet för både elever och lärare, vars åsikter 

jämförs. Eftersom fokus ligger på kvalitativ data har denna samlats in genom 14 

djupintervjuer på olika skolor i två kommuner för att skapa en större bild av den nuvarande 

situationen. Vårt resultat från intervjuundersökningen visar att det finns många skillnader i 

hur feedback skapar mening för elevers lärande och hur det skapar mening för lärares arbete. 

Det finns dessutom signifikant delade åsikter mellan låg- och högpresterande elever samt 

lärare som är okunniga inom ämnet bedömning som skiljer sig ifrån lärare som är engagerade 

inom ämnet. Dessutom upplever lärare och elever att feedbackmetoder mest används i de 

språkliga ämnena. 
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1 Inledning  
Vi som genomfört denna studie har snart gått tre och ett halvt år på lärarutbildningen. Vår 

tidigare bakgrund visar däremot på en hel del skillnader. Gemensamt är att ingen av oss har 

blivit bedömda utifrån de nya kunskapskraven. Dessa är relativt nya och infördes hösten 2011. 

Gemensamt är även alltså att vi båda blivit bedömda enligt den tidigare modell, då elever 

bedömdes med de målrelaterade betygen som började gälla hösten 1994. Vår förutfattade 

mening är dock att den största skillnaden är hur elever blir bedömda. Att vi har denna, kanske 

förutfattade mening, beror delvis på våra samtal om vår egen skolgång som ledde till många 

reflektioner kring hur bedömning genomfördes av våra lärare och delvis på våra nya 

kunskaper vi erhållit under vår tid på högskolan, då vi läst ny forskning kring ämnet. 

 

Under vår tid som lärarstuderande har vi konfronterats med ämnet bedömning och betyg. Det 

har främst skett under praktikperioder, då vi sett hur handledare ställts ansikte mot ansikte 

med just bedömning i form av skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner och betyg. 

Bedömning är något som finns med i vardagen inom läraryrket. Bedömning är ett väldigt 

komplext område i vårt framtida yrke där det synnerligen inte finns mycket riktlinjer för 

läraren, vilket möjliggör egen tolkning och bedömning. Vi fick upp ögonen för det som vi 

anser vara ett problemområde från första början när vi läste en kurs på högskolan om 

summativ och formativ bedömning. Där introducerades vi för begreppen självbedömning och 

kamratbedömning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi testa på just 

självbedömning och kamratbedömning inom området formativ bedömning. Där kunde vi testa 

på att lägga upp ett målinriktat arbetsområde med utvärdering och bedömningsmoment både 

under och efter arbetets gång istället för endast efter arbetets gång. Både vi som pedagoger 

och eleverna blev positivt överraskade av arbetsgångens effekter och elevers utveckling i 

klassen på bara två veckors tid. Detta eftersom vi från början ansåg det vara svårt att 

genomföra ett bedömningsprojekt i lågstadiet där eleverna var delaktiga. Det blev dock 

uppenbart för oss att träning inom både självbedömning och kamratbedömning är ett måste 

om det ska ge önskad effekt och det var i samband med detta som vi uppmärksammade 

bedömningens utveckling från vår egen skoltid.  

 

Under lärarutbildningen läste vi litteratur av inspirerande författare, som trycker mycket på 

vikten av elevers ansvarstagande gällande sin lärprocess. Det är då viktigt att eleverna vet hur 

de ska göra. Boud (2000) hävdar att elever behöver förstå hur de kan, eller ska använda sin 

personliga feedback för att förbättra sitt arbete, annars kommer varken elev eller lärare veta 

om det har varit effektivt. Andra har framfört att det alltid är eleven som avgör om en 

feedback är användbar eller inte (Jönsson, 2013), dock vet forskningen fortfarande väldigt lite 

om elevers uppfattning och respons till den nya bedömningsformen (Hattie, 2009). Att införa 

själv- och kamratbedömning på rätt nivå redan i tidig ålder är viktigt då eleverna under senare 

skolgång anses kunna bedöma sitt eget och andras arbete. Det som lärs in tidigt blir en inlärd 

reflex som följer med under åren. Forskning tyder på att arbete med formativ bedömning i 

klassrummen leder till att elevers lärande stärks och därmed visar på bättre resultat (Lundahl, 

2011). Det handlar till exempel om att ge eleverna bra feedback som utvecklar deras tankar, 

så att de kan börja analysera kring sitt eget lärande och därmed bli mer delaktiga i sitt eget 
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lärande (Black and Wiliam, 2001; Hattie, 2009). Trots att forskningen tyder på många 

fördelar med att arbeta med formativ bedömning, verkar det som att det ändå inte har slagit 

helt igenom (Lundahl, 2011). Att arbeta med det frekvent och en längre tid är ett av ”kraven” 

för att det ska ge önskad effekt. Detta är något som vi anser vara av vikt för att avgöra dess 

användbarhet. De nya kunskapskraven trycker mycket på att skolor ska sträva efter att varje 

elev utvecklar sin förmåga att bedöma sitt eget och andras arbete (Skolverket, 2011).  

Eftersom denna strävan om att ta ansvar i dagsläge omsätts på för elever oförståeliga sätt 

enligt våra observationer, kommer vi undersöka hur lärare och elever förhåller sig till just 

själv- och kamratbedömning och om de anser det vara ett meningsfullt arbetssätt.  

 

Vi kommer att genomföra semistrukturerade, djupgående kvalitativa intervjuer med 

verksamma lärare i årskurs tre-fem samt elever i årskurs tre till fem och diskutera kring själv- 

och kamratbedömning.   

 

Längre fram i kapitel 2,1 diskuteras formativ kritik i form av formativ bedömning. I kapitel 

2.2 och 2.3 beskrivs även självbedömning och kamratbedömning. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur enskilda lärare verksamma i årskurs tre-

fem ser på självbedömning och kamratbedömning och hur elever i årskurs tre till fem ser på 

detsamma samt att se ifall deras åsikter skiljer sig kring ämnet. Syftet är även att ta reda på 

vad självbedömning och kamratbedömning har för mening för eleverna. 

 

De frågor vi vill ha svar på är:   

Vad är årskurs tre-fem lärares och elevers åsikter kring själv- och kamratbedömning? 

Skiljer sig lärares och elevers åsikter kring själv- och kamratbedömning, och i så fall hur? 

Hur beskriver lärare och elever själv- och kamratbedömningens mening för elever i årskurs 

tre-fem? 
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2 Bakgrund 
Begreppen summativ och formativ har funnits länge inom forskningen. Däremot har  

begreppen själv- och kamratbedömning inom formativ bedömning inte funnits lika länge.  

Litteraturen som beskriver bedömning för lärande, eller formativ bedömning som det formellt 

heter, är omfattande. Både nationellt och internationellt. Detta avsnitt presenterar fyra delar 

utifrån teman som är angelägna för studien; formativ bedömning som introducerar ämnet och 

ordet feedback samt den formativa bedömningens historia i kort version. Därefter 

introduceras både självbedömning och kamratbedömning utifrån både svensk och 

internationell litteratur. Till sist presenteras för- och nackdelar av bedömning som för det 

mesta tar upp fördelar med formativ bedömning, men även vissa nackdelar. 

 

 

 

 

 

2.1 Formativ bedömning 
Bedömningar som är utvecklade för att påverka elevers lärande på ett positivt sätt och som 

också görs under arbetets gång istället för att enbart sätta slutbetyg, har kallats formativ 

bedömning. I den nya läroplanen Lgr11 tonas den sorterande funktionen av betyg ned. 

Skolverket (2011) önskar en övergång till målrelaterade betyg samt ett främjande av elevers 

lust att lära. Denna övergång ska resultera i bedömning för lärande istället för bedömning av 

lärande. För att kunskapsbedömningar ska främja lärande har det utvecklats nya 

bedömningsmetoder. Framförallt är det en bedömning som ska syfta framåt och underlätta 

utveckling hos elever som avses uppnå med Lgr11. I praktiken kan allt från 

kamratbedömning, självbedömning, intervjuer, utställningar, portföljer eller problemlösning 

ingå. (Lundahl, 2011) 
 
Feedback kan ses som den primära komponent inom formativ bedömning och dessutom som 

en faktor som har mest inflytande på lärande (Black & William, 1998; Hattie, 2009). Dock 

vill vi här lyfta fram att användning av formativ bedömning inte alltid har positiv respons till 

följd: 

 

Shute (2008) beskriver en metod som kallas formative feedback, där en lärare ska ge eleven 

information om sitt lärande så att den kan modifiera sitt tänkande så att det anpassas effektivt 

för att förbättra lärandet. Shute (2008) föreslår att använda sig av listor med olika 

instruktioner till eleven. De olika avsnitten ska då, anpassat efter uppgift, innehålla vad eleven 

förväntas göra, vad den ska undvika, etc. En negativ aspekt i den här formen av feedback kan 

vara att Shute (2008) förutsätter att information förändrar elevers tänkande och beteende till 

det bättre. I verkligheten kan detta betyda olika utmaningar för läraren eftersom den måste 

göra en noggrann uppföljning, då den utdelade informationen om lärande kan tolkas och 

uppfattas helt olika av olika elever. Detta leder så sett inte alltid till elevers framgång: Enligt 
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Havnes, Smith, Dysthe & Ludvigsen (2012) är ett av de största problemen med formativ 

bedömning att lärare anser att de inte får möjlighet till en elevuppföljning på grund av 

tidsbegränsning och att elever därför ändå kan ”fastna” med sitt arbete. 

 

Feedback ger ofta negativa effekter när den används för att kritisera egenskaper hos en person 

eller dennes motivation (Black&William, 1998; Hattie, 2009). Därför ska feedback alltid rikta 

sig mot uppgiften som ska utföras och om hur eleven kan lyckas bättre. Vidare kan betyg och 

poängantal också ses som en sorts feedback som riktar sig mot elevers personlighet och 

beteende istället för att ge dem information om vad de måste ändra i sitt arbetssätt (Lundahl, 

2011). Beröm och bestraffning genom betyg, alltså motivation genom yttre faktorer har enligt 

Hattie&Timperley (2007) bevisats vara mest ineffektiv. Den yttre motivationen ger inte heller 

upphov till en djupare förståelse och elever får det svårt att lyckas när det kommer till 

komplexa uppgifter. Dessutom kan elever utveckla ett undvikande beteende och minska sin 

ansträngning, då de har en stor fruktan för att misslyckas i arbete som ska bedömas 

(Black&William, 1998). 

 

Havnes m.fl (2012) har i en aktuell studie kommit fram till att feedback på ett prov eller 

skriftligt arbete är särskilt svag. Det var mer meningsfullt att ge feedback i samband med 

arbetsprocessen eftersom elever till slut bara var intresserade i sitt betyg eller hur många 

poäng de har uppnått. Vidare visade det sig att elever aldrig var inkluderade i planering, 

kriteriesättning eller i aktivt letande efter strategier för problemlösning. Dessutom förekom 

kamratbedömning väldigt sällan. I undersökningen visade det sig att lärare verkar göra en 

felbedömning i hur mycket kvalitet deras feedback levererar. Elever har rapporterat att de ofta 

inte har nytta av feedback. Anledningen för detta anses vara saknaden av elevers delaktighet 

och interaktion. Kamratbedömning är ett möjligt förslag på en interaktiv situation, eftersom 

att den med fördel används som återkoppling under inlärningsprocessen som vägledare för 

målinriktat arbete (Lundahl, 2011). Dessutom beror feedbackens framgång också på vilken 

form läraren väljer för att kommunicerar till elever och om dessa i sin tur accepterar denna 

form av feedback. 

 

Formativ bedömning verkar också ha en motståndare i svaga elever som presterar väldigt 

svagt. Då dessa människor ofta inte behärskar någon effektiv studieteknik eller visar 

förståelse för ett problemområde blir det ofta omöjligt för en lärare att ge feedback. Finns det 

inget arbete som har genomförts fullständigt eller har det till och med inte genomförts 

någonting alls har lärare inget underlag för feedback. Här hävdar Hattie (2007) att elever kan 

bli mer framgångsrika genom att lärare delar ut tydliga instruktioner och handledning. Därför 

kan inte formativ bedömning anses passa alla elevgrupper eller vara lösningen på alla 

problemområden inom bedömning. 
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2.1.1 Historiskt perspektiv 

Den svenska skolan fick för första gången ett enhetligt betygssystem året 1897, då läraren 

skrev i ord med hur mycket beröm eleven hade blivit godkänd eller underkänd. Strax efteråt 

infördes första bokstavssystemet: A, Aa, AB, Ba, B, BC, C. I samband med läroplanen 1962 

som gick hand i hand med införandet av enhetsskolan bytte svenska skolan till betygskalan 1-

5. Året 1994 skrevs en ny läroplan och det tregradiga betygssystemet infördes: G, VG, MVG. 

Samtidigt har Sverige som andra nordiska länder gått över till en allt senare betygssättning, 

nämligen från årskurs 8 mellan åren 1994 och 2011. Läroplanen som kom 2011 och som 

återigen förde med sig en förändring i betygen, kräver bedömning från årskurs 6. Den aktuella 

skalan innebär en betygssättning med hjälp av bokstäver: F-A (varav A är bäst). (Lundahl, 

2011) 

Det är klart att läsaren kan undra här, vad detta har att göra med vår undersökning, eftersom 

den genomförs i de yngre åldrarna. Anledingen att ta upp betygssystem är att Skolverket 

(2011) har gett ut en starkare precisering av mål och kunskapskrav som ska underlätta 

uppföljning av elever. Dessa kunskapskrav som är målinriktade ska en lärare rikta sig efter, 

redan från årskurs 1. Det finns samtidigt tillhöriga bedömningstabeller som är framåtsyftande 

mot årskurs 3, 6 och 9 i varje ämne. De yngre eleverna får ofta veta vilken nivå de ligger på i 

sina skriftliga omdömen.  

För de nordiska länderna är det också vanligt att skolbetyg är målrelaterade och kan användas 

som resultat på skolans måluppfyllelse. Dock kräver denna typ av skola ett externt 

provsystem för att normera lärarnas betygssättning.  

 

 

 

 

 
2.2 Självbedömning 
Feedback har visat sig vara väldigt effektivt för att stötta elevers lärande, dock finns det andra 

studier som visar att den positiva effekten på lärandet försvinner om läraren slutar ge 

feedback. Elever utvecklar ett slags beroende där läraren måste ge dem information om var de 

befinner sig och hur de kan ta sig vidare, eftersom de inte självständigt lär sig att ge feedback 

till sig själv. Självbedömning är en rad olika metoder för feedback där eleven ska lära sig att 

stå på egna ben och lära sig att bedöma sin egen insats, vilket också ingår i den nya 

läroplanens innehåll. (Jönsson, 2011) 
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2.2.1 Självbedömning som kvantitativ överensstämmelse 

Jönsson (2011) lyfter att studenter som är vana vid att bedöma sig själva i ett särskilt ämne 

blir allt bättre på att bedöma sig i överensstämmelse med läraren. Det finns en positiv aspekt i 

detta, nämligen att studenterna blir allt bättre på att lista ut hur läraren tänker när den sätter 

betyg. Å andra sidan leder denna förmåga inte studenten vidare i sin utveckling eftersom den 

inte vet hur den kan höja sina prestationer eftersom återkopplingen saknas.  

 

Självbedömning som verifikation för läraren. I det här fallet när läraren använder 

självbedömning hos eleverna för sin egen verifikation är målet att träna eleverna på att få en 

insikt om hur säkra de känner sig på en viss uppgift. Detta kan elever då markera med hjälp av 

trafikljusens färger: grön färg betyder ”kan väldigt bra”, orange/gul färg betyder ”jag är 

osäker” och röd färg betyder ”jag kan inte”. Läraren kan alltså få en tydlig inblick om hur fort 

den kan gå vidare i undervisningen eller vad den ska förklara ännu en gång. Detta är också en 

chans att se om eleverna egentligen förstår lärarstyrda genomgångar (Jönsson, 2011). 

  

Jönsson (2011) nämner att ett stort antal studier (Boud&Falchikov, 1989; Topping, 2003) har 

behandlat problemet med självbedömning som en generell och psykologisk förmåga. Detta 

skulle alltså enligt forskning betyda att människor kan utveckla denna egenskap till en god 

förmåga som kan användas i alla olika sammanhang. Dock har det visat sig att samma 

studenter som blir allt bättre på att bedöma sig själv i ett visst ämne, inte är förmögna att göra 

detta i ett annat ämne, då de hamnar på nybörjarnivå igen. Därför har forskning här tolkat 

självbedömning som en förmåga som är möjlig att lära sig, men som alltid beror på 

sammanhanget.  

 

 

 

 

 

2.2.2 Självbedömning för lärande 

För att denna form av feedback ska ge eleven chans för utveckling måste den ske i förhållande 

till mål och kriterier som läraren bestämt, dock får dessa mål inte vara för allmänna och 

ospecificerade. Jönsson (2011) rekommenderar att formulera mål i form av handling och 

tydliga förmågor, annars kan eleven inte veta vad den förväntas göra. Eleven tränar alltså på 

att bedöma det den har åstadkommit och att ge sig själv feedback i relation till de uppsatta 

målen. Det handlar om att ge bedömning för formativa ändamål, då den summativa i detta fall 

är ointressant eftersom den inte främjar lärande. Utöver detta ska denna form av 

självbedömning i första hand göras för elevens skull, så att den kan lära sig att ta ansvar för 

sitt lärande och mindre för lärarens skull som möjligtvis vill förbättra undervisningen. 

Lundahl (2011) hävdar att elever bara kan lära sig att ta ansvar för sina prestationer och 

resultat om de får chans att revidera sina arbeten, eftersom detta blir en kunskapsutveckling i 

kvalitativ form. Vidare anser Lundahl (2011) att lärare bör hjälpa sina elever att ”fuska” i den 

meningen att de lär sig att hitta svar och uppgifter och blir mer självständiga. Han anser att 

om elever lär sig genom ett sådant efterarbete bör detta påverka betyget, då eleverna har lärt 
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sig mer än de visste innan revideringsarbetet. 

 

Jönsson (2011) framhåller också att självbedömning är något som ska genomföras 

kontinuerligt som en del i undervisningen eftersom den inte får tappa sin koppling till det som 

eleven gör på ordinarie tid. Det mest effektiva sättet att bedöma på, anser Jönsson (2011), är 

sambedömning. I denna form bedömer eleven tillsammans med läraren och kan höra hur 

läraren resonerar och använda sig av samma tänk. Det resulterar, enligt Jönsson (2011), i flera 

positiva effekter som ökat självförtroende och större ansvarstagande, samt förbättrade 

strategier för inlärning och genomförande.  

 

 

 

 

 

2.3 Kamratbedömning 

Jönsson (2011) hävdar att kamratbedömning har samma ändamål som självbedömning, alltså 

att lära sig att bedöma i förhållande till mål och kriterier, samt att ge sig själv feedback så som 

läraren skulle gjort. Lundahl (2011) anser däremot att kamratbedömning är ytterligare en 

möjlighet till att göra läroplanens mål och krav synligare för elever så att de kan träna på att 

identifiera dessa och bli mer framgångsrika. Kamratbedömning har dessutom fler egenskaper 

som gör den till ett nyttigt moment i undervisningen. Den kan användas för att avlasta läraren, 

eftersom det nästan ställer omöjliga krav på denne att ge snabb och frekvent feedback till sina 

elever. Ett exempel för kamratbedömning är att läraren först låter eleverna bedöma varandras 

arbeten, så att de kan revidera dessa. Först därefter sker inlämningen till läraren som nu 

förväntningsvis ska ha mindre misstag att rätta. Eleverna tar så att säga över en del av arbetet 

och lär sig samtidigt viktiga förmågor. Lundahl (2011) beskriver en metod för 

kamratbedömning där läraren delar ut pre-flight-checklists som innehåller en rad kriterier som 

ska bedömas. Dessa kriterier är då formulerade i form av handling och relaterad till en 

specifik uppgift. Det kan dock bli svårt att uppmuntra eleverna till att inte bara kommentera 

om alla förmågor finns i arbetet utan också visa på svagheter och styrkor 

(Thompson&William, 2007). 

 

Det är viktigt att nämna att kamratbedömning inte är en förmåga som elever kan behärska 

utan träning, studier (Dochy m.fl., 1999; Topping, 2003) visar nämligen att elever har 

svårigheter att identifiera svagheter och styrkor samt att formulera feedback. Dessutom måste 

eleven distansera sig från ett arbete och se den med utomstående ögon, eftersom alla elever 

jobbar på olika sätt och löser uppgifter med hjälp av olika metoder. 

 

Enligt Jönsson (2011) är kamratbedömning omtyckt av vissa elevgrupper eftersom de kan få 

feedback som formuleras på deras språkliga nivå och på så sätt förklarar misstag tydligare än 

läraren någonsin kan göra. En annan aspekt är att kamratbedömning kan ses som ett steg mot 
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en svårare bedömningsform, nämligen självbedömning. Elever kan enligt Jönsson (2011) ofta 

inte se samma svagheter och styrkor i sina egna arbeten som de kan se i kollegers arbeten.  

 

Lundahl (2011) nämner också att det är viktigt för läraren att utveckla elevers kommentarer så 

att de inte sårar andra i klassen. Barn och ungdomar tenderar ofta till att vara väldigt hårda i 

det de säger. För att stötta processen kan pedagoger använda sig av metoder som two stars 

and a wish för att elever ska uppmärksamma två styrkor samt våga ge ett förbättringsförslag. 

Holmgren (2010) uppmärksammar att när eleverna väl har någon erfarenhet inom 

kamratbedömning, så kommer läraren snart upptäcka att elever kan gå mer konkret och rak på 

sak än en vuxen, samt att de kan hitta ett bra tonläge för att uttrycka sig. Meningen med 

kamratbedömning är för Brookhart (2001) att eleverna inser att de kan utveckla förmågor på 

bästa sättet när de lär av varandra istället för att konkurrera med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 För- och nackdelar av bedömning  

Lundahl (2011) hävdar att de metoder som används i undervisningen för att mäta elevers 

kunskap och inlärning kan ha positiva och negativa inverkningar på deras fortsatta 

kunskapsutveckling. 

 

Pink (2010) säger att elever stimuleras i sitt lärande när de förstår vad de har möjlighet till att 

lära sig och vad de faktiskt har lärt sig. Dessutom bidrar de nya bedömningsmetoderna till att 

elever utvecklar en inre motivation istället för att söka yttre belöningar. Att utveckla en stark 

inre motivation är viktig för att elever ska orka ta ansvar för sitt lärande och lägga ner 

tillräckligt arbete för att nå långt inom ett ämne eller kunskapsområde. Pink säger också att 

inre motivation främjas genom en känsla av delaktighet samt ansvar och möjlighet till 

självstyre.  

 

Lundahl (2011) förklarar att de traditionella bedömningsmetoderna, som ofta har använts 

hittills, har försökt skapa yttre motivation för att få elever till att kompensera deras bristande 

engagemang. Denna metod kallas också för ”piskan och moroten” för att yttre belöningar kan 

få en människa att göra saker mot sin vilja eller i alla fall stå ut med situationer och arbete 

som känns otillfredsställande för dem. Detta hävdar dock Lundahl (2011) främjar inte de 

kunskaper som efterfrågas i den nya läroplanen, Lgr11. Med traditionella bedömningsmetoder 

menar han läxförhör, papper-och-penna-prov som i huvudsak har främjat utantillkunnande 

och i förlängningen glömmandet av de inlärda fakta hos elever. 

 

Williams (2007) visar exempel på elever som får mer återkoppling av kvalitativ och 

framåtsyftande karaktär blir bättre beredda till vidare ansträngning och kunskapsutveckling än 
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elever som enbart har fått summativa betyg eller berömmande kommentarer. 

 

Törnvall (2001) har studerat på en grundskola inom åren 1-9 att elever uppfattar att olika 

former av bedömning görs för att läraren ska kunna kontrollera dem, eller för att visa föräldrar 

hur de presterar i skolan. Ingen av eleverna ansåg att bedömning genomfördes för elevernas 

skull. De yngre eleverna var enbart medvetna om att de bedöms i samband med skriftliga 

prov, medan de i motsats till de äldre eleverna inte visste att även förmågor som att ta ansvar, 

vara ordentlig eller visa intresse bedöms av läraren. 
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3 Teori 
I detta avsnitt presenteras Alvesson och Sköldbergs forskning om hermeneutik, som är den 

grundläggande utgångspunkten i detta arbete. Hermeneutiken är i detta arbete en viktig del då 

vi med hjälp av vår förförståelse kommer att tolka vårt resultat och vald litteratur. Här 

presenteras även bedömning i förändring utifrån Lundahls perspektiv, Skolverkets Lgr11 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011) samt sambandet mellan 

disciplin och motivation. 

Utgångspunkten under utförandet av denna undersökning har varit från ett hermeneutiskt 

perspektiv. Hermeneutiken, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), beskrivs som den 

vetenskapsfilosofi som strävar efter förståelse för människors ”livsvärld”, där begreppet 

”livsvärld” är hur människan uppfattar världen. Hermeneutiken används främst inom områden 

som har anknytning till mänsklig aktivitet och betyder tolkningslära. Detta gör att vi anser 

metoden vara särskilt lämpad för forskning inom skolans värld. Avlesson och Sköldberg 

(2008) beskriver hermeneutiken som en metod som bygger på förståelse av andra människors 

upplevelser, känslor och erfarenheter genom introspektion, igenkännande och empati. För att 

förstå helheten måste man förstå delarna och för att förstå delarna måste man förstå helheten. 

Detta är grundidén inom hermeneutiken och blir som en cirkel som hänger ihop för att ge en 

ökad förståelse. 
 

 

 

 

 

3.1 Bedömning i förändring 

Lundahl (2011) beskriver hur det moderna samhällets nya kunskapskrav som blir alltmer 

komplexa har tagit sig uttryck i den nya läroplanen. Kunskap är, enligt Lundahl (2011), inte 

längre att elever känner till ett antal fakta och kan räkna upp dessa utan faktiskt kan söka 

fakta, granska och problematisera dessa på egen hand. Viktigt är också den nya aspekten inom 

kommunikation på olika sätt som har förändrat sig starkt de sista åren. Mänga av våra tidigare 

uppgifter hanteras av tekniska apparater och datorer. Bedömning kan därför uppfylla nya 

uppgifter som syftar på rimliga kriterier för det moderna samhällets elever. 

 

Giota (2006) hänvisar på vad som kan gå fel för undervisningen och eleven som blir bedömd 

när det handlar om lärarens bedömning av motivation och kompetens i olika ämnen. 

Skillnaderna är ofta särskilt stora när det gäller de sociala färdigheterna hos olika kön. De 

flesta lärare anser då att pojkar gärna utmanar lärarens auktoritet för att få uppmärksamhet, 

medan flickor ofta visar sig hjälpsamma och samarbetsvilliga. Därför framhåller Giota (2006) 

hur viktigt det är att inte sätta upp otydliga kriterier vid bedömningsmomentet då dessa 

lämnar utrymme för personliga intressen och värderingar av elevers personligheter. Det är 

viktigt som lärare att kunna föreställa sig vilka konsekvenser en bedömning kan medföra för 

elever i skola och samhälle. Giota (2006) uppmanar också till att kritiskt reflektera över syftet 
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och begränsningar av bedömningsinstrument som används i olika skolor, samt att stödja 

elevers lärande så att de kan skapa tilltro till sina egna färdigheter. 

 

 

 

3.2 Skolverket, Lgr11 

Skolverket (2011) har uttryckt i Lgr11 att det ska läggas särskilt mycket tyngd på att elever 

ska lära sig att ta ansvar för sina studier och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat. 

Utöver det ska elever kunna jämföra det egna och andras arbete i samband med målsättning. 

Det vill säga en självinsikt om egna arbetsprestationer och förutsättningar jämfört med mål 

som ska uppnås. Skolverket (2011) kräver dock inte att elever ska vara delaktiga när det gäller 

hur bedömning och kriterier ska läggas upp.  

 

För lärare betyder Lgr11 något förändrade riktlinjer, men elever och vårdnadshavare ska 

fortfarande informeras genom utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplanen). 

Dessutom ska lärare nu allsidigt utvärdera och informera elever själva om sin 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Å andra sidan finns det inga tydliga krav på vilket 

sätt den här interaktionen med elever ska genomföras. Enligt forskning (Lundahl, 2011) finns 

det ett stort antal möjligheter för formativ bedömning och lika många sätt att informera elever 

om sin utveckling. Det föreskrivs inte vilka metoder som är lämpliga eller vilka som kan 

påverka motsatsen till vad Skolverket vill uppnå, nämligen positiv och förbättrad lärande. Inte 

heller uttalar sig Skolverket om till vilken tidpunkt denna utvärderingsmomentet ska göras, då 

kan detta tolkas på olika sätt av alla skolor och kommuner i landet och den formativa 

bedömningen blir återigen inte standardiserbar. Det finns ingen garanti att alla elever får lika 

mycket kvalitet i sin handledning 

 

 

 

 

 

 

3.3 Disciplin och motivation 

Charles (2007) skriver att ansvarstaganden beskriver en del av begreppet disciplin. Disciplin i 

klassrummet är nödvändigt eftersom motsatsen till den betyder kaos. Disciplin måste finnas 

för att skapa demokrati, respekt och ett hälsosamt liv. Slutligen kan disciplin skänka glädje till 

den som har jobbat hårt och uppnått ett mål. 

 

En elev tar ansvar för sitt arbete när den gör vad den förväntas göra, även när läraren inte ser 

på. Utöver det ska eleven vara koncentrerad på uppgiften, behärska sig själv och inte störa 

undervisningen. Eleven ska också visa hänsyn till andras rättigheter och den fysiska miljön. 

(Charles, 2007) 
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Kalsa (2007) menar att det bör vara skolors mål att lära elever hur de själva kontrollerar sitt 

beteende. Genom självdisciplin blir elever ansvariga för sina egna handlingar, tankar och 

önskningar. Kalsa (2007) anser att lärare ska visa elever hur de gör fel, klargöra att de själva 

är orsak till detta och göra det möjligt att eleverna får lösa problemet själva. Å andra sidan ska 

läraren inte skada elevers värdighet och självkänsla eftersom detta snarare leder till motsatsen. 

Lärare tydliggör ofta sammanhanget mellan hög självdisciplin och goda prestationer (Hattie, 

2009) och att de vill förstärka dessa förmågor hos elever genom att berömma dem.  

 

Forskning (Hattie, 2009) har visat att självdisciplin och prestation som faktorer står varandra 

nära och nästan liknar varandra eftersom den ena inte existerar utan den andra. Viljan att 

investera i lärande och en öppenhet till att göra erfarenheter är bland annat de faktorerna som 

leder till prestation. Hattie (2009) beskriver också hur ångest inför provsituationer eller 

matematik lätt kan uppstå hos elever med särskild låg eller hög självdisciplin. Dessa elever 

har god förmåga att sluta gilla provsituationer eller utveckla stark oro inför ett betyg som 

slutligen ofta resulterar i rädsla och oförmåga att prestera. Elever börjar redan utveckla 

stresskänslor inför provsituationer från årskurs 3. 

 

Stensmo (2008) å andra sidan menar att elevers ansträngning och engagemang ökas om de 

delar skolans och personalens mål för verksamheten. Det kan å ena sidan vara mål i 

undervisning eller mål för skolans uppdrag. Genom sin medverkan blir elever medvetna om 

var undervisningen är på väg och kan utveckla en känsla för ansvarstagande och vägar till att 

nå de uppsatta målen. Skolor tenderar dock aldrig sluta efterfråga högre och bättre kunskaper 

hos elever istället för att fokusera på att sätta upp delmål och fokusera på dessa (Hattie, 2009). 

Dessa upplevelser (dåliga betyg, konflikter i skolvardagen, etc.) som kan resultera i 

demotivation väger till stor del starkare än motivation. När elever av någon anledning har 

blivit demotiverade visar detta sig direkt i omenvetenhet om målen och vägran av att ta till sig 

feedback. 
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4. Metod 
Hermeneutiken, som är vår tolkningsansats, använder sig främst av kvalitativa metoder. Trost 

(1997) beskriver kvalitativa metoder som ett samlingsbegrepp för flera olika metoder, vilka 

innebär att man befinner sig i samma sociala rum som den eller de man studerar. I arbetet 

försöker man ta del av människors handlingar och att det förekommer en ständig dialog eller 

ett samspel mellan de olika parterna är viktigt. Målet med att använda en kvalitativ metod är 

att komma fram till en helhetsbild av det studerade därför går denna metod mer på djupen än 

kvantitativa metoder.  

 

Den kvalitativa metoden är mer subjektiv än den kvantitativa metoden som istället strävar 

efter objektivitet. Att metoden ändå är användbar beror på att det inom hermeneutiken inte 

eftersträvas någon absolut sanning. Det handlar istället om att tolka vad det är i svaren hos de 

intervjuade som kan ge relevant information om dennes upplevelser och erfarenheter och att 

utifrån sin egen förförståelse komma nära forskningsobjektet. För att göra en hermeneutisk 

analys krävs förförståelse. Denna ligger till grund för det vi tolkar och den skiljer sig 

beroende på vilken kultur eller klasstillhörighet vi har. (Alvesson & Sköldberg, 2008)  
Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och en hermeneutisk tolkningsansats har vi 

undersökt hur lärare ser på användandet av själv- och kamratbedömning i jämförelse med 

elevernas syn på densamma. Vår förförståelse inför undersökningen är att alla lärare i Sverige 

redan är begreppskunniga och har viss erfarenhet inom formativ bedömning eftersom det satts 

igång år 2011. Vi antar att lärare har genomfört själv- och kamratbedömning i åtminstone 

liten utsträckning och att skolor och arbetslag har utvecklat en rutin eller ett gemensamt 

system för att använda sig av formativa metoder och i skrivning av omdömen. Vi antar även 

att alla lärare är positivt inställda och har gjort fortbildningar inom ämnet.  

 

Målet med denna studie har varit att ta reda på parternas åsikter kring ämnet och koppla det 

till teori. För att kunna lita på resultatet har vi i denna undersökning arbetat efter en kvalitativ 

metod med färre djupgående intervjuer. Denna metod anser vi ger oss bäst resultat då 

mänskliga faktorer ska granskas. Undersökningen har genomförts med hjälp av ett mindre 

antal djupgående intervjuer med lärare och elever, där vi samtalat kring självbedömning och 

kamratbedömning samt en del formativ bedömning i allmänhet för att komma närmare svaren 

på vår fördjupning. Frågorna vi valt att lägga vår tyngdpunkt på i intervjuerna har vi arbetat 

fram efter att ha granskat tidigare forskning i ämnet. Främst litteratur från Lundahl (2011), 

Jönsson (2010) och Skolverket (2011), men även andra artiklar och böcker som berör ämnet. 

Fokus under våra studier av denna litteratur har varit på de delar som visar på fördelen av att 

använda sig av självbedömning och kamratbedömning inom formativ bedömning. För att få 

en stabil grund att stå på i vår undersökning har vi även tagit del av historien bakom formativ 

bedömning för att förstå grundtanken med det hela. Vi har därefter utarbetat en intervjuguide 

som vi använt oss av i våra intervjuer.   

 

Vår strävan är att så långt som möjligt redovisa för våra steg och för hur vi har genomfört vår 

studie och att en hög reliabilitet på så vis kan upprätthållas.  Det talas både om intern- och 

extern reliabilitet. Interna reliabiliteten betyder att en god överrensstämmelse ska finnas 
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mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar samt att 

forskarna har kommit överrens om hur insamlad data ska tolkas (Bryman, 2002). Detta 

betyder, för oss, att vårt resultat ska stämma överrens med våra intervjuer. Detta bibehåller vi 

genom att vi spelat in våra intervjuer vilket gjort att tolkning av intervjusvar skett gemensamt. 

Den externa reliabiliteten står, enligt Bryman (2002), för i vilken utsträckning ett resultat kan 

generaliseras till andra miljöer såsom andra skolor i andra delar av landet. I en kvalitativ 

intervjustudie är det svårt att tillämpa extern reliabilitet eftersom utfallet av en intervju är 

resultatet av den miljö den är bedriven i. Detta kan utgöra ett problem på grund av det 

begränsade urvalet i en kvalitativ studie. 

 

Vi anser att våra intervjuer uppfyllt kraven för kvalitativa intervjuer. Vi har vid det praktiska 

genomförandet av intervjuerna varit observanta på de intervjuprinciper som presenteras av 

Trost (1997) och utgått från de råd som presenteras där. Frågorna har varit bestämda och 

målet har varit att få respondenterna att berätta så mycket som möjligt om sitt synsätt, sina 

erfarenheter och sin inställning. Våra resultat gäller endast de lärare vi intervjuat och är 

tolkningar vi gjort utifrån våra förutsättningar och erfarenheter. I resultatdelen har vi försökt 

att få fram lärarnas resonemang och tankar, men vi kan givetvis inte garantera att denna 

tolkning är den rätta. Vi kan därför inte heller garantera att andra kommer fram till samma 

resultat som vi. Undersökning har alltså en hög intern reliabilitet samtidigt som den har en låg 

extern reliabilitet.  

 

 

 

 

 

4.1 Informanter 
Vi har valt att göra ett systematiskt urval av intervjupersonerna. Vi har kontaktat lärare 

verksamma i årskurs tre-fem som vi sedan tidigare haft kontakt med under den 

verksamhetsförlagda utbildningen eller diverse vikariat. Intervjupersonerna representeras av 

sex verksamma lärare i mellanstadiet med olika utbildning och inriktning från olika skolor, 

två i nordvästra Skåne och två i Halland, samt åtta elever i årskurs 3-5 från fyra olika klasser. 

De intervjuade lärarna representeras av Ma/NO-, Sv/Engelska-, Sv/SO- lärare. 

De intervjuade lärarna har vi valt att kalla vid fingerade namn för att enklare kunna separera 

dem i resultatet: 

Chatarina, 44 år, Sv/SO 

Kerstin, 62 år, Sv/SO/Eng 

Christian, 36 år, Ma/NO 

Annika, 39 år, Sv/Eng 

Eva. 56 år, Sv/SO/Eng 

Fredrik, 32 år, Ma/NO  

 

Intervjuförfrågan som kräver underskrift av vårdnadshavare och informerar om deras 



18 
 

anonymitet (bilaga 1) skickades slumpmässigt ut till fyra elever i varje klass. Endast åtta 

elever accepterade intervjuförfrågan, två elever i Chatarinas klass (Alexander och Robin), två 

i Christians klass (Marcus och Johan), en i Annikas klass (Eric) och tre i Evas klass (Hannes, 

Rasmus och Christoffer). Även eleverna har vi valt att kalla vid fingerade namn. Eftersom vi i 

denna intervju inte har tänkt ta reda på eventuella skillnader mellan könen, har vi valt att 

använda fingerade pojknamn för alla intervjuade oavsett verkliga kön. Bortfall på grund av att 

eleverna nekat intervjuförfrågan samt en tidsbegränsning i detta arbete fick till följd att vi inte 

kunde intervjua fler elever.  

 

På grund av det låga antalet intervjuade lärare kan vi inte se klara samband av 

ämneskompetensernas inverkan, men vi har valt att sätta större vikt till den goda relationen då 

vi anser att vi på detta sätt fått mer sanningsenliga svar. Det har heller inte tagits någon 

hänsyn vid urvalet till hur länge läraren varit verksam, eller om läraren haft någon erfarenhet 

av självbedömning och/eller kamratbedömning. Dessa aspekter hade naturligtvis varit 

intressanta att följa upp, men vi anser inte att det finns utrymme för det i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

4.2 Material 

Vi har genomfört 14 stycken kvalitativa djupintervjuer för att operationalisera vårt syfte och 

våra frågeställningar. Intervjuerna har genomförts med stöd av två intervjuguider. De består 

av frågeområden som vi arbetat fram genom vår litteraturgranskning och upptäckt att det finns 

en mängd tolkningar av och finns bifogad som bilaga 2 och 3. Intervjufrågorna i bilaga 3 leder 

fram till vad som påverkar och varför eftersom respondenterna vill rättfärdiga sig i samtalet. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Procedur 

När det var dags för intervjuerna kontaktade vi de sex enskilda lärarna. Vid kontakten, som 

togs per telefon, delgav vi varje lärare att syftet med vårt besök var att ta reda på deras 

inställning till formativ bedömning och feedback. Eleverna kontaktades genom sina lärare och 

en lapp angående vårdnadshavarens godkännande skickades ut. Även eleverna fick veta att 

det skulle handla om deras inställning till formativ bedömning och feedback. Mer information 

än så gavs inte och vi nämnde inte något om självbedömning och kamratbedömning eftersom 

vi inte ville att varken lärarna eller eleverna skulle ha tänkt ut några fullständiga svar på 

någon fråga. Tanken var att intervjuerna skulle ge mer och leda till ärligare svar på detta sätt. 

Samtidigt informerade vi om att de och skolan deltog under anonymitet.  
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Intervjuguiden utgav ramen för intervjuerna och våra frågeställningar behandlades under 

intervjun. Intervjuerna skedde i en så kallad semistrukturerad form för att ett öppet 

samtalsklimat skall kunna ge möjlighet för vidareutvecklingar och uttömmande svar, vilket i 

sin tur leder till att eftertolkningar av data minskas. Intervjuerna med lärarna genomfördes på 

respondenternas respektive skola efter skoltid. Intervjuerna med eleverna genomfördes även 

på respondenternas respektive skolan men under skoltid. Detta var på önskemål av lärarna. 

 

Vid intervjuerna var endast en av oss känd för läraren eller eleven och vi bedömde därför att 

intervjuerna skulle utföras av denna person. Detta för att göra situationen så bekväm som 

möjligt för respondenten. Denne ställde frågorna och antecknade svaren. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av Iphone för att sedan transkriberas och tolkas tillsammans.  

  

Johansson och Svedner (2004) menar att det finns tre olika sätt att bearbeta de olika 

intervjuerna som vi kommer att genomföra. De menar att man kan gruppera uppfattningarna 

kring frågeområdena, gruppera individerna eller göra en beskrivning av representativa 

personer. Vi har analyserat våra resultat efter intervjupersonernas uppfattningar och inte 

analyserat individerna. Vidare kategoriserade vi resultaten efter olika teman och letade efter 

gemensamma nämnare för att kunna redovisa dessa resultat. Vi har valt att använda denna 

metod eftersom vi skulle analysera individers uppfattningar och inte individerna i sig. 

 

I bearbetningen av vårt resultat granskade vi alltså uppfattningar hos individer. Dessa har vi 

givetvis tolkat utifrån det som vi uppfattat och utifrån vår förförståelse, vilket gör att vi därför 

inte kan säkerställa tolkningarna i dessa uppfattningar. Tolkning behöver inte alltid vara rätt, 

vi har givetvis försökt att höja reliabiliteten genom att återge och spela in intervjun som 

nämnts ovan och därefter genomfört tolkningarna tillsammans. Våra tolkningar är utifrån det 

material som vi fått in och kan därför kan vi inte säkerställa att intervjupersonerna sagt allt de 

vill säga. Personer kan även alltid ljuga eller hålla tillbaka information (medvetet eller 

omedvetet). Därför ville vi sikta på att genomföra mjuka intervjuer. Mjuk intervju uppnås, 

enligt Dalen (2007), genom att man får intervjupersonen att känna sig intressant. Om man vill 

få en person att öppna upp sig och berätta om känsliga saker är det viktigt att man som 

intervjuare visar ett genuint intresse samt att man hela tiden är uppmärksam på berättaren. 

Detta kan man förstärka genom att ha ögonkontakt samt ge muntlig och tyst bekräftelse att 

man är en aktiv, engagerad lyssnare. Reaktioner som att se på klockan, dölja en gäspning eller 

sitta och skruva på sig kan lätt få personen att känna sig hämmad. I detta fall är det svårt att få 

en person att känna förtroende och vilja delge intervjuaren information, vilket leder till att 

intervjupersonen tillbakahåller information. (Dahlen, 2007) 

 

Vi har valt att till största del använda oss utav cirkulära frågor vilket innebär att vi utgått från 

frågor som besvarar vem, vad och hur. Cirkulära frågor kännetecknas genom att ha 

beskrivande svar och vara öppna och oförutsägbara. I svaren finns mest personliga 

upplevelser och attityder kring ämnet. (Hougaard, 2004) Detta har vi valt för att målet är att få 

öppna och beskrivande svar.  
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5 Resultat och analys 

Lärarnas åsikter kring formativ bedömning, självbedömning och kamratbedömning samt 

kring elever förmåga att använda feedbacken har vi valt att dela in i olika teman. Dessa teman 

har vi fått fram genom informanternas intervjusvar. Av lärarnas svar är det enligt följande: är 

formativ bedömning användbart?, en tidstjuv, feedbackens kvalitet, onödigt eller nödvändigt, 

kontinuitet och motivationshöjande. För elevernas svar är det: vad och varför samt onödigt 

eller nödvändigt. 

 

 

 

5.1 Lärare: Är formativ bedömning användbart? 

I nordvästra Skåne är formativ bedömning något bekant och det har funnits och genomförts i 

många år. De intervjuade lärarna i nordvästra Skåne var alla insatta i ämnet och hade god 

kunskap om både begrepp och användning av kamrat- och självbedömning.  Eva tycker att 

hon gärna själv hade fått formativ bedömning som barn, eftersom hon anser att människor 

mår bättre av denna form av kritik. Även Chatarina tänker fortfarande ofta tillbaka på sina 

egna lärare och kritiserar deras agerande gentemot elever. Vidare är Fredrik emot betyg, men 

för konstruktiv kritik, då skolsystemet aldrig kan bli formativt om det till slut är betyget som 

räknas och avgör hur långt elever tar sig i livet. Kritik och kamratbedömning är bland annat så 

viktiga för att barn ofta lyssnar mer på sina kompisar än på läraren. Chatarina anser att läraren 

ska arbeta för en bra kontakt med elever eftersom det behövs en känsla av samhörighet och 

trygghet för att genomföra olika bedömningsformer. Eva och Fredrik menar att det inte spelar 

någon roll på vilken kunskapsnivå elever ligger när bedömning ska genomföras, barn kan 

alltid ge eller motta tips och förslag. Även om elever har olika diagnoser eller handikapp ska 

de inte utelämnas från viktiga utvecklingsprocesser. Utformningen av skriftliga omdömen, 

som den intervjuade halländska kommunen har bestämt, är att lärare markerar kunskapsmålen 

från Lgr11:s centrala innehåll i olika färger. Dessa ska visa i vilken utsträckning eleven har 

uppnått kunskapskraven. Detta ger varken eleverna eller föräldrarna något, eftersom de inte 

förstår vad det betyder och för att det är för mycket att läsa menar samtliga lärare i denna 

kommun. De tycker också att detta omdöme blir för komplicerat eftersom språket varken 

tolkas till en elevnivå eller till ett språk som föräldrar tar sig tid att läsa. För Chatarina ligger 

dock en tidsmässig fördel i detta system då hon slipper lägga tid på att skriva individuella 

kommentarer till varje elev i varje ämne. Förslag på utveckling och utmaning finns ändå i 

elevernas individuella utvecklingsplaner som dessutom ska skötas menar Christian. 

Självbedömning används i stort sett av alla lärare bara till exempel inför utvecklingssamtalet 

där IUP-mallen ska fyllas i. Där ska elever berätta vad de själva tror hur de ligger till och hur 

bra de presterar eller hur de kan förbättra sig. De flesta elever är enligt lärarna bra på att 

analysera sin egen prestation. Oftast vet eleverna redan innan de lämnar in en uppgift vad de 

gjort ”fel” men de orkar inte ändra utan känner sig klara. När de får tillbaka uppgiften med 

kommentarer och tips är det redan sådant de visste om. Vid självbedömningsmomentet visar 
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de flesta elever prov på att de egentligen vet vad de gör fel genom att rätta till det innan 

lärarbedömningen ska utföras. 

 

 

 

 

 

5.1.1 En tidstjuv 

”… vilket inte alltid är så lätt för då får jag sitta med eleven och så får de andra klara sig 

själv med något fylleriarbete, vilket jag inte tycker uppskattas så mycket” (Eva). 

Det som alla intervjuade lärare har gemensamt är att de klagar på är att de inte har tillräckligt 

med tid till alla dokumentations- och organisationsuppgifter de förväntas göra. Christian anser 

till och med att han är tvingad att ta all tid från lektionsplanering eftersom en lärares 

huvuduppgift ligger i pappersarbete. I samband med kamratbedömning har Chatarina och Eva 

i alla fall ett samtal per termin med eleven själv för att främja utveckling och säkerställa att de 

tar till sig tips som de har fått. Annika säger att ”det är väldigt svårt att få tillfällen att prata 

med eleverna, men jag försöker liksom och ibland får nån elev stanna kvar ett litet tag” 

medan Eva uttrycker sig enligt följande”…men jag försöker alltid minst vid något tillfälle ha 

ett lite längre samtal per termin”. Lärare klagar på att det finns för lite tid att lägga ner på 

kamratbedömning och självbedömning.  Det är svårt att hinna med uppföljningar som måste 

göras för att det ska ha en positiv effekt. Alla mål och uppgifter inom organisationen gör att 

lärare känner att de måste stressa i klassrumsarbetet för att hinna färdigt. Precis som lärarna 

anser, menar Shute (2008), att formativ bedömning i alla dess former kan betyda olika 

utmaningar för läraren. Denne måste göra en noggrann uppföljning, då den utdelade 

informationen om lärande kan tolkas och uppfattas helt olika av olika elever vilket inte alltid 

leder till elevers framgång. Ett av de största problemen med formativ bedömning är att lärare 

inte får möjlighet till en uppföljning på grund av tidsbristen eller tidsbegränsningar (Havnes, 

Smith, Dysthe & Ludvigsen, 2012). Detta anser lärarna gör att de inte väljer att använda sig 

av exempelvis kamratbedömning. Tid är något som det pratats mycket om i skolans värld. Tid 

är något som det även finns ”lite” av i skolans värld. När det kommer till att trycka in mer 

arbete för läraren inom samma tidsram är det enkelt att klaga på tiden istället för att göra det 

bästa av det. Att exempelvis kamratbedömning kan användas för att avlasta läraren, väljer de 

flesta intervjuade lärarna inte att se. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5.1.2 Feedbackens kvalitet 

Enligt Annika och Fredrik upplevs feedback i skriftlig form som bättre av eleverna än muntlig 

feedback, eftersom skriftliga dokument kan läsas om och om igen för att fräscha upp minnet. 

En sak som har blivit påpekat är att barn ser andra misstag hos kamrater än vad läraren själv 

kan se. Tillexempel beskrev Annica det så här ”… och man ser att barnen ser annorlunda 

saker hos varandra än vad jag ser.” Chatarina, Kerstin, Christian och Eva var överens om att 

formativ bedömning bör utföras muntligt i årskurs 3-5 eftersom de inte har upplevt att 

kommentarer hjälper till i samma utsträckning som skriftliga kommentarer. De menar att 

eleverna är för unga och omogna för att ta till sig detta. Chatarina påstår att ett vanligt hinder 

brukar vara att elever inte har utvecklat tillräcklig läsförståelse för att kunna tolka vad läraren 

skriver. Det har däremot fungerat för dessa lärare att ge muntlig feedback och sedan skriva 

ner det i form av en lista, eftersom alla elever då var medvetna om vad hon har satt upp på 

listan. Det har gett positiva effekter, eftersom eleverna har accepterat detta sätt och verkligen 

strävat efter att uppnå målen. 

Annica brukar förbinda självbedömning med kamratbedömning. Ofta visar hon olika exempel 

på elevarbeten som är anonyma och kanske av barn från en annan klass. Där markerar läraren 

tydligt för eleverna vad som skiljer mellan E-, C- och A-nivå. Elever utvecklar en förståelse 

eftersom den övningen är på deras språk och de själva ska diskutera i grupper. Där kan med 

fördel både svaga och starka elever delta menar Eva. Målet med detta, enligt Annika och Eva 

är att eleverna redan tidigt ska bilda sig en uppfattning mot vilket betyg de befinner sig på 

under sin tid på mellanstadiet. 

 

De halländska lärarna är inga förespråkare av kamratbedömning eftersom det har gått snett 

hos vissa när de provade det en gång. Eleverna var väldigt otrevliga mot varandra i sina 

kommentarer så att andra elever kände sig kränkta och förnärmade. ”Det är inte så jag vill ha 

det i klassrummet, …” säger Christian. Ett annat problem för lärare tycks vara att hitta elever 

på samma kunskapsnivå. Chatarina och Kerstin anser att det inte finns en möjlighet att de ska 

kunna bedöma varandra annars. Särskilt i språk är det inte lyckat att para ihop lågpresterande 

barn med högpresterande eftersom de inte har någonting att ge till varandra. De ser ingen 

nytta i att använda sig av varken självbedömning eller kamratbedömning eftersom de inte 

anser att eleverna utvecklas i samband med detta. Havnes mfl (2012) visade i en undersökning 

att lärare verkade göra en felbedömning  i hur mycket kvalitet deras feedback levererar. 

Elever har rapporterat att de ofta inte har nytta av feedback. Anledningen för detta anses vara 

saknaden av elevers delaktighet och interaktion. Eva och Fredrik sade sig använda sig av 

metoden ”two stars and a wish” och de båda kände sig trygga i metoden men Fredrik kände 

sig inte trygg i ordvalen. Han visste inte om hans kommentarer var tillräckligt användbara för 

att eleverna skulle kunna ta till sig informationen och utvecklingsmöjligheten.  
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5.1.3 Onödigt eller nödvändigt 

I den intervjuade kommunen Halland fanns bara en lärare, Chatarina, som tyckte att 

kamratbedömning och självbedömning var en givande övning som är lätt att genomföra. I 

motsats till de andra lärarna i denna kommun som vi intervjuade ansåg Chatarina inte att hon 

behöver hitta partner på samma kunskapsnivå eller att hon måste passa eleverna för att de ska 

vara trevliga mot varandra. ”att para ihop oliksinnade tycker jag är bra … ibland händer det 

dock att, kanske den högpresterande eleven kanske inte får lika bra tips”(Chatarina). Hon 

menar att hennes erfarenhet säger att det oftast blir bra. Även lågpresterande elever kunde 

vinna på kamratbedömning i undervisningen eftersom de är bättre på att upptäcka misstag hos 

andra än hos sig själva. Efter kamratbedömningen ger läraren alltid tips om att de misstagen 

som barn hittar hos andra också finns i deras egna arbeten. Genom detta blev eleverna mycket 

mer medvetna om hur man letar efter brister i det egna arbetet, eftersom de kunde vinna mer 

och utveckla en blick för det väsentliga. 

Alla lärare i den halländska kommunen visade en stor osäkerhet gentemot formativ 

bedömning. De flesta vet vad begreppet betyder och att de ska jobba målinriktat i sin 

verksamhet, men det råder osäkerhet kring hur man ska utföra formativ bedömning i 

praktiken. Lärarna vill gärna veta om de gör rätt, om de ger barnen något eller vad de kanske 

gör fel. En lärare, Christian, menar att han inte kan förklara vilket koncept han använder för 

formativ bedömning i pågående undervisning. Han känner sig dåligt informerad av sin chef 

och väldigt osäker på grund av alla nya riktlinjer inom bedömning. Det har sagts att han och 

kollegerna på skolan ska gå på en kurs om bedömning. Detta anser han dock som alldeles för 

sent eftersom Lgr11 har använts sedan skolstart 2011. Han tycker att det är en fördel att 

förnya sina kunskaper om bedömning eftersom själv har han inget system. I den pågående 

undervisningen bedömer han sina elever hela tiden, han pratar dock inte med eleverna utan 

håller det för sig själv till sin senare summativa bedömning. Efter en längre paus där läraren 

behövde fundera på hur han skulle uttrycka sig, menar han att han bedömer med hjälp av sin 

erfarenhet sedan tidigare. Hans erfarenhet gör att han vet precis var elever står när han känner 

dem, det vill säga om de behöver mycket hjälp eller klarar sig självständiga. För att nivå-

ordna elever behöver han inte genomföra speciella diagnoser utan bara observera hur elever 

förhåller sig i undervisningen. 

Det är säkert att det i de båda kommunerna finns undantag av lärare som motsätter sig de nya 

reformerna inom bedömning. Vi har kunnat intervjua en lärare som inte delar åsikt med 

Skolverket om bedömning och det är Kerstin. ”Hm, det gör jag inte ofta. Jag vet att man ska 

men jag erkänner att jag känner mig osäker på om jag gör rätt, så jag väljer bort det om jag 

kan.” (Kerstin). Kerstin vill behålla sin egen bedömningsstil som hon har hållit på med i alla 

år. Dessutom tycker hon att det tar för mycket tid att lära sig de nya riktlinjerna som hon inte 

får en ersättning för. Eleverna i årskurs 3-5 kan inte förstå så mycket bedömning eftersom de 

är för unga och omogna. Det finns inga tecken på att barn kan ta till sig feedback och använda 

den i sitt arbete. I slutändan är det en lärares erfarenhet som gör att denne kan bedöma sina 

elever, menar Kerstin. 

 

Chatarina, Annica och Eva upplevde att elever anser kamratbedömning som givande och en 
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glädjefaktor. De ansåg även att självbedömning var av stor vikt då eleverna tränats mycket i 

detta. Då kunde eleverna själva påpeka att de utvecklats och att det var roligare att jobba på 

detta sätt i skolan, men Christian, Kerstin och Fredrik ansåg att det gav motsatt effekt. 

Svagpresterande elever visade sig må sämre och tycka att skolan var mer tråkig när de 

upplevde andras medgång samtidigt som de själva hade en större motgång i utvecklingen än 

vanligt. I alla fall vad de märkte av. Elever kan utveckla ett undvikande beteende och minska 

sin ansträngning, då de har en stor fruktan för att misslyckas i arbete som ska bedömas 

(Black&William, 1998). Elevernas självkänsla och självkännedom är en stor del i just 

självbedömning och kamratbedömning. För att självbedömning och kamratbedömning, eller 

formativ bedömning i allmänhet ska vara motivationshöjande måste eleverna vara säkra på sig 

själva. De måste även förstå att det är den handling de gör som bedöms och inte de själva. 

 

 

 

 

5.1.4 Kontinuitet 

Jönsson (2011) anser att självbedömning är något som ska genomföras kontinuerligt som en 

del i undervisningen eftersom den inte får tappa sin koppling till det som eleven gör på 

ordinarie tid. Det är viktigt att nämna att kamratbedömning inte är en förmåga som elever kan 

behärska utan träning. Studier (Dochy m.fl., 1999; Topping, 2003) visar nämligen att elever 

har svårigheter att identifiera svagheter och styrkor samt att formulera feedback. Skolverket 

(2011) har uttryckt i Lgr11 att det ska läggas särskilt mycket tyngd på att elever ska lära sig 

att ta ansvar för sina studier och utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat. Lärare i 

Ängelholm har använt kamratbedömning ofta och frekvent under arbetets gång. Det har 

fungerat utmärkt för dem. Den vanligaste metoden är Two stars and a wish (Lundahl, 2011) 

där elever delar ut två positiva kommentarer och ett förbättringsförslag till varandra. Lärarna 

påpekar dock att elever först måste träna på att ge tips eftersom de gärna spelar ”polis” när de 

är oerfarna.”… sen behöver ju detta tränas för det bli mycket så här, du pratade högt eh och 

sen kan ändå tipset vara du ska prata högre” (Eva) ”… de behöver tränas i vad de ska ge för 

tips” (Annika). För att de ska kunna tränas i att ge tips föreslår Eva att ”… men däremot 

tycker jag det är viktigt att man hela tiden pratar utveckling med barnen och att det är dem 

som ska utvecklas. Dom ska ju inte tillfredsställa mig utan tillfredsställa sig själv.” samt att 

man får dem att förstå ”… att dom inte ger mig svaret för att de tror att jag vill ha svaret.” 

Att prata utvecklande med eleverna samt att få dem insatta i vad de ska lära sig och vilken 

kunskap de ska lära sig vet de vilken kunskap de ska utveckla. När de väl blir insatta i vad de 

ska lära sig lär de sig även vad läraren kommer att kräva av dem. Så, med hjälp av att prata 

utveckling med eleverna och givetvis en del träning i det formativa arbetssättet, kan eleverna 

lära sig att ta ansvar för sina studier. Nu, när Lgr11 har börjat användas bör lärare fundera 

noga mot vilka mål de vill jobba så att eleverna från början vet vad de ska bedöma och inte 

bara ser karaktären eller personen i ett arbete.  
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5.2 Elever: Formativt, vad och varför? 

De flesta elever hade en tanke om vad ordet feedback innebär, men det fanns även de som inte 

sade sig veta vad det var men ändå ansåg sig arbeta med det i skolan. Skillnaden i elevernas 

uppfattningar kring feedbackens betydelse var närliggande: 

 

”ehm, feedback är positivt, typ som en uppmuntran” (Johan)  

 

”det betyder hjälp” (Alexander) 

 

”Jag tror det betyder typ att om jag har skrivit något som jag tycker är bra som inte någon 

annan tycker är bra så ger hon feedback till mig. Jag vet inte om det är rätt, men sånna tips” 

(Eric). 

 

”Feedback är typ, asså, man kan ge en feedback, vad som är bra och dåligt.” (Rasmus) 

 

”Det är, hmm, när man peppar varandra.”(Hannes) 

 

Eleverna var lite oeniga om huruvida formativ bedömning och feedback används i deras 

klassrum. De var även väldigt skeptiska till varför man skulle använda det. Eleverna vars 

lärare inte använde sig av formativ bedömning i lika stor utsträckning som ska göras nu enligt 

den nya läraoplanen (Lgr11) tyckte att de inte använde sig av det alls. Alexander och Robin 

visste inte vad formativ bedömning var eller varför de skulle få ta del av sin utveckling hela 

tiden. De förstod inte heller varför det inte räckte att endast få veta sina betyg eller få reda på 

vad de uppnått i slutet av ett område. Det fanns även de elever vars lärare kämpade med att 

hinna med formativ bedömning i stor utsträckning som ändå inte ansåg att det användes i 

deras klassrum (Marcus, Eric och Christoffer). Eleverna som verkligen förstod vad formativ 

bedömning är och varför de använde det förklarade för oss att deras lärare var väldigt noga 

med att förklara svåra begrepp som uppkom kring detta samt fick sina elever engagerade och 

nyfikna på sitt eget lärande (Hannes och Rasmus). Det kanske har att göra med om eleverna är 

hög- eller lågpresterande. Genom en kontroll av eleverna är det de svaga eleverna som säger 

sig inte alls arbeta formativt fast att det inte stämmer (Marcus och Christoffer). Den 

högpresterande eleven i samma klass är fullt medveten om att de arbetar formativt 

(Alexander, Hannes och Rasmus). De tycker att det är bra för deras lärande. Då Chatarina och 

Eva lät oss veta att de arbetade flitigt med formativ bedömning och feedback kan vi se en 

direkt koppling till detta. Alla lärare var, som tidigare nämnts, överrens om att de flesta elever 

var kapabla att analysera sig egen prestation. Vi upptäckte att detta inte var ett faktum. De 

svaga eleverna verkade inte vara medvetna om sin prestation och heller inte engagerade av sin 

möjliga kunskapsutveckling.  

Att arbeta formativt en längre tid borde, enligt lärarna, vara tillräckligt för att eleverna skulle 

vara aktiva i sitt lärande och för att få dem vilja bli bättre när de vet vad de ska förbättra. En 

del av de undersökta klasserna hade arbetat formativt en längre tid. Eleverna visade då prov 

på att lärarnas resonemang inte höll när de knappt visste vad de gjorde eller varför.  
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5.2.1 Nödvändigt eller onödigt 

Utan att vi förklarat närmre vad självbedömning, kamratbedömning och lärarbedömning var 

fanns det många av eleverna som sa sig använda de olika bedömningssätten främst i 

svenskaämnet när de skrev berättelser.  Andra ansåg sig inte använda varken självbedömning 

eller kamratbedömning (Alexander och Robin). Detta tror vi beror på läraren. I detta fall 

använde sig inte läraren av formativ bedömning över huvudtaget eftersom denne ansåg att 

deras antika arbetssätt alltid fungerat bra och inte behövdes ändras.  Det kan även ha att göra 

med att de svagpresterande eleverna som inte visste vad formativ bedömning och feedback i 

allmänhet innebar. Därför var de inte medvetna om att de kanske ändå arbetat på det viset. 

 

Några elever ansåg att det var onödigt att bedöma sig själv eller andra då de motiverade sig 

med att ”Jag tror att det är hundra procent rätt när läraren rättar”(Eric) och ”Man litar lite 

mer på läraren”(Rasmus) samt ”…med självbedömning kan man fuska ju”(Marcus). Att 

bedöma sig själv upplevdes som svårt. Även att bedöma andra eller att de skulle bedöma en 

själv var inte så populärt. Det var för svårt mest på grund av att eleverna inte vet vad de skulle 

titta på.  Å andra sidan upplevde Johan och Hannes det dock vara mer värdefullt att rätta sitt 

arbete själv eftersom de då uppmärksammar sina misstag och kan lära sig av att ändra det 

direkt. Oftast upplevde de det dock som att det mest var läraren som gjorde jobbet i 

kamratbedömningen eller självbedömningen: ”Det är mest läraren som gör det. Jag vet inte 

vad jag ska säga, då säger läraren det. Jag bara skriver” (Rasmus). Det borde kanske inte 

heta kamratbedömning var ett förslag från en elev. Eleverna skriver endast ner vad de ska 

säga till kamraten, men det är läraren som bestämmer och styr allting. Eleverna får inte tänka 

till själva. Kanske för att det inte skulle vara lätt för läraren att hålla koll på lektionerna och 

elevernas kunskaper. För att utvecklas och se fler misstag och lyckanden anser lärarna att de 

måste veta vad de ska titta på, vad de ska bedöma. En högpresterande elev tycker att det hade 

varit bättre utan lärarens hjälp vid kamratbedömning och självbedömning, men hur skulle det 

då gått för de lågpresterande eleverna? Med tanke på att några elever inte uppmärksammar 

den formativa bedömningen i allmänhet och inte anser sig använda den borde det vara svårt 

att genomföra till exempel en helt elevstyrd kamratbedömning utan några som helst riktlinjer.  

En del elever som tyckte det var bra att arbeta formativt tyckte ändå att lärarbedömningen var 

den bästa. Det var den bedömning som var det rätta, den de kunde lita på. Även om eleverna 

kunde vara mer raka och titta på helt andra saker än vad läraren tittade på ansåg de att 

läkarbedömning var den mest värdefulla. Eleverna var dock eniga om de olika 

bedömningarnas betydelse för sitt eget lärande. Oavsett om de inte visste varför eller hur de 

skulle utvecklas med hjälp av olika bedömningssätt var de flesta övertygade om att det hjälpte 

dem. Vi antar att lärarna varit väldigt nog med att berätta om vikten av de olika sätten, men 

inte riktigt fått med sig eleverna på vidare förklaringar till varför och hur det kommer hjälpa 

dem. De få eleverna som inte visste varför ansåg att det endast var läraren som ville att de 

skulle göra det. Enligt Jönsson (2011) är kamratbedömning omtyckt av vissa elevgrupper 

eftersom de kan få feedback som formuleras på deras språkliga nivå och på så sätt förklarar 

misstag tydligare än läraren någonsin kan göra. 
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6 Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att jämföra det resultat vi fått fram av vår undersökning med 

den litteratur som vi har studerat samt ge förslag till vidare forskning. 

 

Vår studie ska inte gå in på hur feedback bör utformas eller hur den ska förmedlas och ges av 

lärare till sina elever. Syftet med feedback är enligt oss mer att det ska vara en information för 

just en individ om hur den kan utvecklas. Feedback ska i våra ögon inte vara någonting som 

följer en läxa eller ett provtillfälle utan något som ger eleverna chans att ändra sitt arbete 

innan det lämnas in och som sker kontinuerligt i elevernas vardag. Havnes m.fl. (2012) 

skriver om 4 klassrumssituationer som är särskilt rika på feedback-tillfällen: (1) När en lärare 

går igenom en läxa eller prov och diskuterar lösningsmöjligheter eller vanliga misstag utan att 

peka ut någon. (2) Muntliga presentationer genomförda av elever. (3) Grupparbete och (4) 

Diskussioner mellan lärare och elever. Dock har vi inte kunnat se att just dessa situationer 

förekommer särskilt ofta hos de undersökta klassrummen. Möjligtvis ger detta upphov till de 

nämnda problemen i genomförandet av feedback och samtidigt kan inte elever se en mening i 

att rätta varandras texter, som de allra oftast verkar göra. Vi tror inte att elever behöver vara 

medvetna om dessa givande klassrumssituationer, men å andra sidan kanske det hade varit att 

föredra eftersom dessa 4 moment även bör användas i de yngre åldrarna för att ge effekt. 

Som tidigare nämnts var alla intervjuade lärare överrens om att de flesta elever var kapabla att 

analysera sig egen prestation. Vi upptäckte att detta inte var ett faktum. De svaga eleverna 

verkade inte vara medvetna om sin prestation och heller inte engagerade av sin möjliga 

kunskapsutveckling. Är det då bra eller dåligt att arbeta formativt med alla elever? Vi anser 

att alla har rätt att få veta var de befinner sig och hur de ska göra för att nå högre, men kanske 

behövs det ännu mer erfarenhet av lärarna att inhämta och testa innan de anser att det är bra 

för alla elever. 

Vi tolkar det som att lärare i allmänhet inte får tillräckligt med utbilning i detta, kanske för att 

det fortfarande är i början av den formativa bedömningens utveckling. Eftersom den nya 

läroplanen, lgr11, sattes i bruk endast för ett år sedan är det väldigt många lärare som anser att 

de har fått för lite information kring ämnet och känner sig gröna. Att ge feedback var något 

som de flesta intervjuade lärare kände sig osäkra på. De visste inte i vilken utsträckning den 

gav effekt och inte heller hur de skulle förmedla den. Att Fredrik kände att han inte visste hur 

han skulle ge feedback verkar för oss obegripligt eftersom lärare under all tid använt sig av 

muntlig feedback till sina elever spontant under lektionstid. Förr har de kanske inte hunnit 

reflektera över feedbacken de gett och användningen av det medan de nu känner sig osäkra på 

grund av att det sägs vara något nytt med många nya metoder att använda. Kanske kan det 

bero på bristfällig ämneskunskap eller endast avsaknaden av utbildning kring ämnet.  

 

I vår undersökning har vi utöver resultatet kunnat se en skillnad på hur lärare betraktar 

feedback i samband med olika ämnen. Matematik skiljer sig mycket från de språkliga ämnena 

eftersom de flesta lärare lätt kan ge kommentarer på en text, men ser det som svårare att 

formulera delsteg i matematik. Detta kan bero på att i matematik letas efter ett korrekt svar 

medan en text kan vara individuell, där lärare söker efter enskilda tydliga eller upprepade 
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misstag som ska rättas. Till skillnad från språk, kan det i matematik finnas systematiska fel 

som tyder på att elever inte har utvecklat förståelse för ett helt moment. Här räcker det dock 

inte att bara rätta enskilda misstag eftersom eleven med stor sannolikhet inte förstår varför 

den ska rätta. Över lag verkar det vara mer vanligt i matematik att lärare ger muntliga 

kommentarer till elever under arbetets gång, också för att visa metoder. Den här metoden av 

feedback, om utfört korrekt, har enligt oss mycket nytta eftersom den är på en individuell nivå 

som ger mening. Att lärare inte vet hur de ska bära sig åt i matematik beror möjligtvis på 

okunskap om hur de kan mäta förståelse hos elever. I elevintervjuerna framgår det också att 

det läggs för mycket vikt på den språkliga inriktningen, eftersom det är de ämnen där eleverna 

känner att de delvis genomför meningsfulla bedömningsövningar. 

Lärare tror ofta att särskilt svaga elever inte kan ta till sig feedback och använda det till 

förbättring av sitt arbete. I vår studie visade det sig som delvis rätt eftersom svagt presterande 

elever hävdade att de aldrig jobbar med feedback eller kamratbedömning i undervisningen, 

fast att vi fick bekräftelse av andra elever och klassläraren. Vi har funderat vad detta kan 

innebära för svaga elever eller om feedback har en mening för dem. Kan en människa 

förbättra något om den inte är medveten om erhållna förbättringsförslag? En möjlighet är att 

svaga elever får en positivare inställning gentemot skolarbete på grund av icke-negativ 

feedback. Fast att de inte är medvetna om att de förväntas ändra något i sitt arbete, påverkar 

feedback kanske deras undermedvetna. 

Att inte alla elever är medvetna om att de får feedback och att vissa lärare inte visar tillräcklig 

begreppskunskap har gjort att vi velat ta reda på lite mer om dessa skolor utanför denna 

undersökning. Vi har kommit fram till att ingen av våra undersökta skolor ännu har utvecklat 

en helt fungerande rutin inom den nya bedömningskulturen. Vi vet att det inte finns många 

skolor i Sverige som använder sig av en bedömningskultur där både lärare och elever är 

medvetna om det. Det är tydligt att en bedömningskultur tar tid att utveckla eftersom den 

utgår ifrån lärares och elevers samarbete och detta har inte varit vanligt i den traditionella 

skolan som är lärarstyrd när det gäller målsättning, arbetsmetod, feedbackmetod och i längre 

utsträckning också enligt vilka kriterier ett arbete ska bedömas och betygsättas.  

Intervjuerna har visat att feedback används oregelbundet och att det inte finns något system 

bakom genomförandet. Detta kan tydas som att feedback inte används aktivt i undervisningen 

utan oftast bara som ett inlägg när det finns tid över. Dock blir feedback i någon form ofta 

uppskattad av de intervjuade eleverna. De vill gärna få konstruktiv kritik på sitt arbete, om än 

vissa endast vill få denna av läraren själv. Här kan vi se en paradox i att många lärare inte tror 

att elever kan och vill ta till sig kritik, medan eleverna säger att de tycker att det har hjälpt 

dem. Hos de lärare som är negativt inställda vet vi naturligtvis inte i vilken form de delar ut 

feedback. Det kan vara så att de av okunskap har valt en metod som inte leder framåt eller är 

för avancerad för elever i denna ålder. 

I Havnes, m.fl.(2012) lyfts det att många lärare anser att elever bara är intresserade av ett 

betyg eller poängantal och att eleverna i slutändan struntar i feedback som ska utveckla ett 

provresultat. Antagligen behövs en starkare kommunikation mellan lärare och elever för att 

lärare ska inse vikten av deras roll i feedback och att många elever uppskattar den enskilda 
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uppmärksamheten. Det räcker möjligtvis inte att dela ut feedback i skrift och att förvänta sig 

att elever ska lära sig att ta till sig denna information, även om denna är mål- och 

kriterierelaterad. Lärare anser å ena sidan att det är omöjligt att eleverna kan omsätta den 

skriftliga feedbacken, men å andra sidan finns det lärare som anser det som självklart att 

elever lär sig av det skriftliga.  

En annan sak som går hand i hand med formativ bedömning är elevers delaktighet i planering 

och lektionsupplägg. Dock kan vi inte anse att elever är involverade i arbetets gång när 

läraren endast informerar om vilka bedömningskriterier som har satts upp samt vilka mål som 

ska uppnås. Skolverket (2011) menar att elever ska bli delaktiga i sin egen utveckling och 

förstå svårigheter i samband med sin egen inlärning. Detta kan naturligtvis tolkas på många 

olika sätt, nämligen som att det räcker att eleverna gör en självbedömning vid 

utvecklingssamtalet. 

Det har visat sig tydliga skillnader i hur lärare upplever kvaliteten av sitt sätt att ge feedback 

och hur elever uppfattar att de får feedback. Vissa ser kvalitetsskillnader i olika 

bedömningsformer och andra är inte ens medvetna om att de får feedback. Här saknas det 

möjligtvis tydlighet gentemot elever om hur bedömningen utformas, vad den ska uppfylla 

eller vad den ska förbättra. Enligt Hattie&Timperley (2007) vill elever gärna veta målet med 

ett arbete, var de befinner sig och hur de ska gå vidare. I litteraturen finns ingen hänvisning på 

att elever behöver ha uppnått en viss mognadsnivå för att ta emot bedömning, som många 

lärare i den halländska kommunen tycker.   

Precis som Havnes, m.fl.(2012) kan vi genom våra intervjuer se olika diskrepanser mellan 

lärare och elever. Dock verkar de två största utmaningarna vara att använda feedback 

systematiskt i och under klassrumsarbetet samt hur detta kan användas för att ta eleverna på 

en högre nivå i framtiden. Det kanske behövs flera år tills fler skolor har utvecklat ett koncept 

för feedback och bedömning som alla lärare och elever följer. För det andra verkar det ännu 

svårare att göra eleverna delaktiga i situationer där de får instruktioner. Lärare bör föra en 

dialog med sina elever för att de ska bli medvetna att eleverna går i skolan för sin egen skull. 

Dock kan vi föreställa oss detta som en organisations- och tidskrävande utmaning för lärare 

med stora elevgrupper. Då elevgruppernas storlek genom politik bara ökar istället för att 

minskas, tycker vi som blivande lärare det intressant vilka resultat kring den nya 

bedömningskulturen Skolverket (2011) kommer att redovisa om några år. 

I denna studie kan man med fördel ta del av elevers åsikter kring själv- och 

kamratbedömning, vilket det inte finns alltför mycket av i tidigare forskning. Den kan ge 

hjälp till lärares framtida undervisning då de här får en inblick i hur de kan utforma den 

formativa bedömningen på bästa sätt och i vilka situationer det ger önskad effekt samt vilka 

för- och nackdelar den för med sig. Med hjälp av deras åsikter kan man utforma formativt 

arbetssätt som skapar en mening för både elever och pedagoger.  

Ett förbättringsförslag för denna studie är att titta på exempel för feedback och lärares 

metoder för att kunna dra bättre slutsatser. Vi hade kunnat stärka vår forskning genom att göra 

observationer för att kunna bedöma hur lärare jobbar konkret när det gäller formativ 

bedömning. Möjligtvis hade det gjort vår studie mer intressant och brister i bedömningen 
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hade kunnat upptäckas av oss. För vidare forskning hade det varit intressant att ta reda på om 

elevernas åsikter skiljer sig beroende på hur länge de arbetat med det. Intressant hade även 

varit om vi haft möjlighet till att intervjua fler elever, eller kanske även följa upp med samma 

undersökning på samma elever om några år för att se ifall deras åsikter ändrats. Det hade även 

varit intressant att följa upp varför man arbetar så pass lite med elevers delaktighet i 

bedömningen trots lgr11s bestämmelser. Ett annat förslag från oss är att framtida 

forskningsprojekt kan granska olika feedbackmetoder eller inom olika ämnen.  
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Bilaga 1 

Intervjuförfrågan till elevens målsman. 

 

 

                                                                          Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen i Halmstad med slut nu i 

januari. Vi är i full gång med att skriva vårt examensarbete, om formativ bedömning och 

feedback, och därför skulle vi vilja be om er tillåtelse att få intervjua ert barn. Intervjun kan 

komma att spelas in för att vi ska kunna återge exakt information i vårt arbete. Resultatet 

kommer att ligga till grund för vår redovisning, men ert barns namn och skolans namn 

kommer inte att synas eller delges någonstans i redovisningen. Har ni några frågor kring 

intervjun eller examensarbetet är ni varmt välkomna att höra av er till: leinat09@student.hh.se 

eller thespi09@student.hh.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Nathalie Leijon och Theresa Spindelberger 

___________________________________________________________________________ 

 

□ Jag tillåter att mitt barn,___________________________, intervjuas. 

□ Jag tillåter inte att mitt barn, ___________________________, intervjuas. 

 

Datum: ___________________ Målsmans underskrift: _________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: elev 

 

- Ålder 

- Årskurs 

- Vet du vad feedback eller feed forward är?  

- Är det något ni använder er av i skolan? 

- Om ja, på vilket sätt du får det?  

 

- Tror du att feedback hjälper dig att bli bättre i skolan?  

- Varför tror du det? 

- Tror du att det hade varit bra om en klasskompis rättar ditt skolarbete och ger dig 

tips? 

- Varför tror du det? 

- Tror du att det hade varit bra om du rättar en klasskompis arbete och ger tips?  

- Varför tror du det? 

- Tror du att det hade varit bra om du rättar ditt skolarbete själv om läraren säger vad 

du ska titta på? 

- Vad är det som gör att du tror du det? 

- Vilket av dessa tror du skulle hjälpa dig mest?  

- Vad är det som gör att du tror du det? 
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Bilaga 3  
Intervjuguide: lärare 

 

- Ålder 

- Inriktning 

- Hur många år har du jobbat? 

- Använder du dig utav formativ bedömning? Motivera varför. 

- Hur använder du formativ bedömning i din klass? 

- Vad tycker du om din valda form av formativ bedömning?  

- Tycker du att det gör nytta? 

- Hur gör det nytta? 

- Har du använt dig av kamrat- och/ självbedömning? 

- Varför eller varför inte? 

- Om du har använt kamrat- och självbedömning: Vad har det haft för nytta? 

- Hur upplever du användandet av själv- och/ kamratbedömning?  

 

- Om du inte har använt kamrat- och självbedömning: Tror du att det skulle kunna ge 

en positiv effekt på dina elevers utveckling?  

- Varför eller varför inte? 
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