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Begreppet formativ bedömning är inte explicitgjort i den svenska läroplanen för grundskolan, 

men det är samtidigt något som lärare förväntas att arbeta med. Syftet med studien var att ta 

reda på hur fyra mellanstadielärare och två högstadielärare tolkar begreppet formativ 

bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och summativ bedömning, hur 

lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid arbetet med elevtexter i svenskämnet samt 

vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med formativ bedömning. I studien 

användes semistrukturerade intervjuer där svensklärare, med olika lång arbetslivserfarenhet, 

deltog. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

språket är centralt. Resultatet visar att lärarna anser att formativ bedömning syftar till att 

utveckla lärandet. Ytterligare en aspekt som framkommer är att flertalet av lärarna särskiljer 

begreppen formativ och summativ bedömning. Genom lärarnas utsagor framkommer det att de 

ger lärarrespons samt låter eleverna arbeta med karmatrespons. Resultatet synliggör även 

utmaningar med formativ bedömning som tidsrelaterad, att det var svårt att hinna med, och 

svårigheter med att få eleverna att förstå samt ta till sig formativ bedömning. Det framkommer 

också att betydelsen av att en fungerande relation till eleverna i samband med formativ 

bedömning är av vikt. 
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1 Inledning 
Skolan har genom åren förändrats och gått från ett mätrelaterat till ett mer didaktiskt synsätt 

och förändringen har synliggjorts i lärarutbildningar och debatter gällande skolan (Erickson, 

2016). När det kommer till bedömning finns det två syften: att eleverna ska stöttas och utveckla 

sitt lärande och att upprätthålla likvärdigheten inom skolan (Erickson, 2016).  

     I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr11, 2019) finns varken 

begreppet formativ bedömning eller bedömning för lärande explicitgjort, men det synliggörs 

mer implicit. Lärare ska delge elev, vårdnadshavare samt rektor om kunskapsutvecklingen och 

genom en individuell utvecklingsplan samt utvecklingssamtal bidra till att varje elev ges 

förutsättningar att utveckla sina kunskaper. Elever ska få möjlighet att utveckla en förmåga i 

att både ge och ta emot respons samt kunna bearbeta texter utifrån given respons (Lgr11, 2019). 

Detta är två delar i läroplanen som på ett implicit sätt synliggör den formativa bedömningen. 

     Läsåret 2012/2013 infördes betyg, med betygsskalan F-A, i årskurs 6. Det finns tre huvud-

avsikter med förändringen: att måluppfyllelsen ska öka genom att betygen kan uppmärksamma 

de elever som visar sig behöva stöd, att likvärdigheten bland skolorna i Sverige ska öka samt 

att elever och vårdnadshavare ska få bättre information gällande elevens prestationer i skolan 

(Olovsson, 2017). Genom detta har den summativa bedömningen, som betyg, återigen fått mer 

utrymme på mellanstadiet1.   

     I en artikel från Skolvärlden (2014) bekräftas det att formativ och summativ bedömning 

ibland kan ses som varandras motpoler, men både formativ och summativ bedömning bör finnas 

med i undervisningen och ska därmed inte ses som två separata delar (jfr Wiliam & Leahy 2015, 

Klapp 2015, Erickson 2016). Summativ bedömning kan ge läraren en bild av elevens kunskaper 

vid till exempel prov. Utifrån provet kan även den formativa bedömningen synliggöras genom 

att läraren ser vad eleven behöver stöttning i för att utveckla sitt lärande ytterligare. 

     Studiens syfte är att ta reda på hur några svensklärare på mellan- och högstadiet tolkar 

begreppet formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och 

summativ bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet 

med elevtexter i svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med 

formativ bedömning. Utgångspunkten i denna studie är att låta lärarna definiera både formativ 

och summativ bedömning istället för att anta att alla definierar begreppen på samma sätt.   

1.1 Syfte och frågeställningar  

I Lgr11 (2019) står det inte explicit om formativ bedömning, men det är samtidigt något som 

lärare ska arbeta med. Detta kan ses som problematiskt då arbetet och syftet med den formativa 

bedömningen kan skilja sig åt och därmed påverka likvärdigheten bland skolorna. Utifrån detta 

vill jag genom semistrukturerade intervjuer ta reda på hur några svensklärare på mellan- och 

högstadiet tolkar begreppet formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan 

formativ och summativ bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid 

 
1
 Från 1980 får eleverna i de lägre årskurserna inte längre betyg. I ”1980 års läroplan för grundskolan inledning: 

mål och riktlinjer” (1980, s. 27) står det: ”De enskilda samtalen har bl a till uppgift att i årskurserna 1–7 ersätta 

och i årskurserna 8 och 9 komplettera den information till föräldrarna som förr gavs huvudsakligen i form av 

betyg”.  
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och i arbetet med elevtexter i svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i 

arbetet med formativ bedömning. Frågeställningarna som studien syftar till att besvara är:  

1. Hur tolkar lärarna begreppen formativ och summativ bedömning? 

2. Hur resonerar lärarna kring relationen mellan formativ och summativ bedömning? 

3. Vilka typer av formativ bedömning säger sig lärarna använda vid och i arbetet med 

elevtexter i svenskämnet? 

4. Vilka utmaningar menar lärarna finns i arbetet med formativ bedömning?  

1.2 Disposition  

Den aktuella studien har delats in i sex huvuddelar: bakgrund, tidigare forskning, teoretiskt 

ramverk, metod, resultat och analys och diskussion. Inledningsvis kommer en bakgrund att 

presenteras där begreppen formativ bedömning, feedback, summativ bedömning, respons samt 

kamratrespons redogörs samt definieras. Därefter redogörs vad tidigare forskning säger om 

bedömning i skolan, förväntningsnormer vid bedömning av elevtexter, feedback, 

kamratrespons samt det kollegiala lärandet. Slutligen beskrivs varför studiens syfte är relevant 

i förhållande till den tidigare forskningen.   

     I det fjärde kapitlet presenteras det teoretiska ramverk som studiens empiri analyserats 

utifrån. I efterföljande kapitel redogörs varför metoden, semistrukturerade intervjuer med 

svensklärare, användes. Även urval, genomförande, analysverktyg, metoddiskussion, 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden redovisas. Studiens 

resultat samt analys redovisas i kapitel sex. I det sista kapitlet diskuteras resultatet utifrån 

studiens fyra frågeställningar och avslutningsvis presenteras en slutsats samt förslag på vidare 

forskning.       

2 Bakgrund  
I följande kapitel presenteras samt definieras centrala begrepp för studien och begreppen är 

följande: formativ och summativ bedömning, feedback, respons och kamratrespons.  

2.1 Formativ och summativ bedömning  

Enligt Wiliam och Leahy (2015) finns ingen enad definition gällande vad begreppet formativ 

bedömning betyder även om begreppet har funnits i drygt 50 år. Att hitta en gemensam 

begreppsdefinition, gällande ett omdiskuterat begrepp, kan vara svårt då det redan finns olika 

definitioner (Wiliam & Leahy, 2015). Det som är av vikt att diskutera är ”om bedömningen 

hjälper våra elever att lära sig mer” (Wiliam & Leahy, 2015, s. 17) snarare än att försöka 

definiera om bedömningen är formativ eller summativ. Det är bedömningens syfte som avgör 

om den är formativ eller summativ (Lundahl, 2014).  

     Syftet med formativ bedömning, även kallad bedömning för lärande, är att eleven ska få 

möjlighet att utvecklas genom att läraren ger feedback, muntligt och/eller skriftligt, under 

lärprocessen (Klapp, 2015). En ytterligare aspekt gällande den formativa bedömningen är att 

den kan synliggöra hur lärarens egen undervisning är, kvalitetsmässigt, genom att se hur och 

om eleverna har förstått det aktuella innehållet. Undervisningen kan behöva ändras eller 

utvecklas för att eleverna ska få en bättre förståelse/utvecklas mer (Lundahl, 2014).  
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     Syftet med summativ bedömning är att sammanställa en elevs kunskaper efter till exempel 

ett avslutat arbetsområde eller en termin. Till skillnad från formativ bedömning är det 

övergripande syftet med summativ bedömning inte att ge stöttning under själva lärprocessen. 

Betyg är en typ av summativ bedömning (Klapp, 2015; Lundahl, 2014). Enligt Klapp (2015) är 

den summativa bedömningen en betydelsefull del inom utbildningsystemet då den kan 

synliggöra elevers prestationer vilket kan vara av intresse för till exempel vårdnadshavare och 

vid utvärdering av utbildningssystemet. 

2.2 Feedback  

Lundahl (2014) beskriver återkoppling och feedback som samma begrepp. I detta 

examensarbete kommer begreppet feedback att användas då givna referenser använder 

feedback genomgående. Feedback har en central roll vid formativ bedömning då det kan skapa 

möjligheter för eleven att bli aktiv i sitt lärande (Lundahl, 2014). Personen som ger feedback, 

oftast läraren, behöver vara medveten om var varje elev befinner sig kunskapsmässigt i relation 

till det aktuella målet för att sedan kunna ge givande feedback som kan utveckla elevens lärande 

(Lundahl, 2014).  

     Det finns tre olika typer av feedback: överblickande, diagnostisk och formativ. 

Överblickande feedback handlar om att läraren har fått syn på att eleven inte klarar att till 

exempel genomföra en uppgift, men läraren vet inte vad det är eleven inte förstår. Diagnostisk 

feedback innebär att läraren har synliggjort vad eleven inte förstår, men läraren vet inte hur 

denne ska hjälpa eleven att förstå. Vid formativ feedback har läraren kommit på ett sätt som 

troligen kan få eleven att själv förstå vad denne har svårt för och genom det kunna utveckla sitt 

lärande (Lundahl, 2014). 

2.3 Respons  

Respons är formativ om den ges under själva skrivprocessen och summativ om den ges på en 

slutprodukt, exempelvis en färdigskriven text. Summativ respons kan även ses som formativ 

om den ger eleven något som eleven kan ha nytta av i kommande arbeten. Utifrån angiven 

beskrivning kan såldes respons ges i formativ och/eller summativt syfte (Andersson Varga 

m.fl., 2017).   

2.4 Kamratrespons 

Respons och bearbetning av text kan enligt Andersson Varga m.fl. (2017) utveckla skrivandet, 

men det är också något som tar tid och för att hinna med detta kan eleverna bli delaktiga i 

responsgivandet genom kamratrespons. När elever ska skriva egna texter som de sedan ska få 

respons på av en klasskamrat blir mottagaren inte endast läraren utan en klasskamrat och en 

sådan mottagare kan utifrån det ses som mer autentisk. Elever behöver övning i kamratrespons 

där de blir medvetna om syftet med kamratrespons, vad de ska titta på texten och tänka på vid 

responsgivandet (Andersson Varga m.fl., 2017). Kamratrespons kan ske i par eller i grupp och 

responsen kan innehålla förslag på förbättringar, korrigeringar eller att synliggöra vad som är 

bra i texten (Topping, 2009). 



4 

 

3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som kan kopplas till den aktuella studien. 

Inledningsvis kommer bedömning i skolan samt vikten av att elever får möjlighet att bli 

delaktiga i bedömningen att presenteras. Därefter presenteras förväntningsnormer gällande vad 

lärare fokuserar på vid bedömning av elevtexter och hur feedback ges samt hur den kan påverka 

elevers lärande. Efter det presenteras kamratrespons och kapitlet avslutas med hur kollegialt 

lärande kan utveckla lärares användande av formativ bedömning.  

3.1 Bedömning i skolan 

Det är av betydelse att elever är medvetna om syftet med bedömning och vad den faktiskt säger 

om deras kunskaper. Validitet, gällande vad som bedöms, är något som är nödvändigt för 

läraren att vara medveten om samt synliggöra för eleverna då det kan påverka deras möjligheter 

till att bli delaktiga i sitt lärande (Gyllander Torkildsen & Erickson, 2016; Skar, 2013). 

Gyllander Torkildsen och Erickson (2016) genomförde fokusgruppsintervjuer, med elever i 

åldrarna 11–16, för att ta reda på elevers uppfattningar om bedömning samt elevers möjlighet 

att delta i bedömningspraktiker. Studien visar att hur eleverna uppfattar samt tar till sig 

bedömningen kan variera beroende på vilken språknivå som används, vilket stöd de får av 

läraren och hur undervisningen är utformad (Gyllander Torkildsen, 2016). Elevernas 

uttalanden, i studien, delades in i tre kategorier: prestation, förståelse och lärande. Uttalanden 

inom kategorin prestation kopplas till summativ bedömning där kopplingar görs till betyg, 

faktakunskaper samt nödvändiga korrigeringar i texten. Inom kategorin förståelse kopplas 

elevernas uttalanden till feedback och tydliga mål och den formativa bedömningen blir därmed 

synlig. Resultatet visar att några elever kan urskilja, genom genomförda diagnoser, var de 

befinner sig i sitt lärande, vad de behöver vidareutveckla och lägga till även om bedömningen 

inte är explicit formativ. Uttalanden inom lärandekategorin synliggör en djupare förståelse hos 

eleven gällande bedömning samt hur formativ bedömning kan utveckla dennes lärande 

(Gyllander Torkildsen & Erickson, 2016).  

     I Skars (2013) avhandling undersöktes validiteten, om det läraren avser att bedöma faktiskt 

bedöms, vid bedömning av elevtexter samt i vilken utsträckning eleverna får förutsättningar till 

att lära sig det tänkta innehållet. Materialet samlades in genom intervjuer, enkäter och 

observationer där tre gymnasieklasser och deras lärare deltog. Studiens resultat visar att 

möjligheten att få lära sig det som är avsett att bedömas varierar. Lärarna i studien använder 

bedömningen av elevtexterna som betygsunderlag, men ingen av lärarna är tydliga med hur 

bedömningen används vid betygssättningen. Lärarna har poängsatt elevernas texter och 

resultatet visar att poängens betydelse skiljer sig mellan lärare och elever. För samma uppgift 

anser en elev att poängen visar förmågan att skriva meningar och en annan elev säger att ordval 

bedömdes. Elever som inte fick godkänt kunde i vissa fall anse att de förstod och att poängen 

inte speglade deras kunskaper (Skar, 2013). 

3.2 Lärares förväntningsnormer i elevtexter 

I Blomqvists m.fl. (2016) studie undersöktes lärares kvalitetsuppfattningar och förväntnings-

normer vid bedömning av gymnasieelevers texter. Det var 17 svensklärare från tre gymnasie-

skolor som deltog i fokusgruppsintervjuer. I studien synliggörs olika topiker genom en 

topikanalysteknik som innebär att man analyserar ”hur deltagare tolkar varandras yttranden i 
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ett samtal och hur de i interaktion uppnår gemensam förståelse om något på förhand bestämt 

ämne” (Blomqvist m.fl., 2016, s. 7). Resultatet visar inte någon märkbar skillnad på 

lärargruppernas bedömningar, men de lägger vikt på olika topiker. De mest framträdande 

topikerna är kommunikativ kvalitet, stilistisk utformning och textuppbyggnad. Den 

kommunikativa kvaliteten handlar om att texten ska vara begriplig samt intresseväckande för 

läsaren. Inom den stilistiska utformningen är fokus på språklig variation samt det formella 

skrift- och bildspråket. Textuppbyggnaden innehåller delar som styckesindelning, inledning, 

avslutning, meningsuppbyggnad och passande rubriker (Blomqvist m.fl., 2016). Gällande 

relationen mellan förväntningsnormerna och didaktiska beslut visar resultatet att de centrala 

topikerna som nämnts ovan inte är lika framträdande i undervisningen utan mest utrymme får 

textuppbyggnad och källanvändning. Relationen mellan bedömningsinformationen, vad 

eleverna kan och inte, och undervisningen är utifrån studiens resultat inte lika starkt (Blomqvist 

m.fl., 2016).  

     I likhet med Blomqvist m.fl. synliggör Solheim och Matre (2014) förväntningsnormer i 

norska skolor som var med i Normprosjektet2. Lärarna inom projektet skulle, i sin bedömning 

av elevtexter om järnets funktion, utgå från sju bedömningsområden: kommunikation, innehåll, 

textuppbyggnad, språkbruk, rättstavning och formverk, skiljetecken och användning av skrift-

mediet3 (Solheim & Matre, 2014). Kommunikation innebär att texten ska vara förståelig. Inne-

håll innebär att texten ska innehålla relevant kunskap samt att eleven även ska dela egna 

erfarenheter. Textuppbyggnad innebär att eleven ska ha en inledning, huvuddel och slutsats 

samt använda sig av kon- och subjunktioner. Språkbruk innefattar till exempel passande 

ordförråd och att eleven inleder meningar på olika sätt. Rättstavning och formverk handlar 

bland annat om att använda stor bokstav efter punkt samt vid egennamn och inte särskriva ord. 

Skiljetecken syftar på att eleven ska använda skiljetecken på ett korrekt sätt. Skriftmediet 

handlar om layouten där eleven kan använda bilder, ska göra rubriken tydlig och använda läsbar 

handstil (Solheim & Matre, 2014). Resultatet visar att bedömningsområdena kan ge en mer 

nyanserad bild då lärarna behöver fokusera på olika områden istället för att endast ge en 

helhetsbedömning av texten (Solheim & Matre, 2014). Resultatet visar även att en del lärare 

har svårigheter med att sammanbinda den formativa och summativa bedömningen. Lärarna i 

studien upplever att det är svårt att bedöma texten om de inte vet vem eleven är. De anser även 

att det är nödvändigt att känna eleverna för att veta hur de ska gå vidare och vad som ska vara 

i fokus för att eleven ska utvecklas. Det är av stor betydelse att synliggöra målen för eleverna 

eftersom de måste få möjlighet att förstå vad de förväntas att göra samt att målen är i fokus vid 

den formativa bedömningen (Solheim & Matre, 2014). 

3.3 Feedback  
Hattie och Timperley (2007) undersökte om feedback är en effektiv metod och i studien utgår 

de från tre frågor: Var är jag, Hur går det för mig? och Vart ska jag härnäst?4. Vanligtvis brukar 

 
2 En storskalig longitudinell studie som genomfördes åren 2012–2016 i Norge. Syftet var att bredda 

forskningsfältet gällande skrivundervisning samt bedömning av skrivandet inom grundskolan. 

Förväntningsnormer togs fram genom ett samarbete mellan forskare och lärare för att försöka ta fram vilken 

skrivförmåga en elev efter fyra respektive sju år i skolan förväntas ha (Skrivcenteret, u.å). 
3
 Min översättning. 

4
 Min översättning.  
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frågorna samspela med varandra istället för att ses som separata frågor. Hattie och Timperley 

(2007) anser att det finns fyra nivåer5: den uppgiftsrelaterade nivån där fokus är på rätt eller fel 

i en uppgift. Den processrelaterade nivån innebär att feedback ges i form av någon vägledning 

framåt som mottagaren kan tänka på för att utveckla texten eller ändra felaktiga antaganden. 

Den självreglerande nivån innebär att kommentarer ges utifrån att man vet att eleven har 

kunskaper om något och därmed skapar tilltro till att eleven kan klara uppgiften. Den personliga 

nivån handlar om feedback som relateras till eleven (Hattie & Timperley, 2007). Resultatet 

visar att feedback på den personliga nivån är minst effektiv. Feedback på den processrelaterade 

och den självreglerande nivån är effektiv när det kommer till förståelse, engagemang och 

bearbetning av en text. En svårighet med feedback på den uppgiftsrelaterade nivån är att den 

sällan är användbar vid andra uppgifter. Vid den självreglerande nivån är feedback mest effektiv 

om den ges i kombination till den uppgiftsrelaterade nivån (Hattie & Timperley, 2007).  

     Andersen Bueie (2016) genomförde en norsk studie för att synliggöra vilka typer av 

kommentarer 159 förstaårsgymnasister anser är mer och mindre hjälpsamma under 

skrivprocessen. Resultatet visar att eleverna uppskattar konkreta kommentarer där det framgår 

vad de behöver ändra och varför. Vaga kommentarer som inte ger tydlig vägledning framåt 

uppskattar eleverna inte lika mycket. Eleverna anser att kommentarer på en global nivå där 

genre, innehåll och struktur är i fokus är givande då det är konkret gällande vad de kan ha kvar 

samt behöver utveckla i texten. Kommentarer på lokal nivå, som språk, ordval och stavning, 

anser eleverna inte vara lika givande. Resultatet visar även att de kommentarer som syftar på 

att eleven ska använda ett annat ord inte anses vara givande då eleverna har svårigheter med att 

förstå varför en synonym är bättre än deras ordval (Andersen Bueie, 2016). Det framkommer 

även att kommentarer som uttrycker kritik är något som eleverna kan uppleva som givande. 

Andersen Bueie (2016) drar kopplingen till att de kommentarer som ger kritik, kan vara tydliga 

när det kommer till hur eleven kan förbättra texten. 

     I Otnes och Solheim (2019) studie visar resultatet att det är vanligt att ge respons i form av 

ett påstående där det framgår vad eleven har gjort bra eller har missat i texten. Resultatet visar 

att lärarna i vissa fall ger respons i form av ett påstående, som till exempel att en mening är 

lång. Det visar sig att en sådan kommentar alltid ger inte en tydlig vägledning om hur texten, 

utifrån påståendet, kan förbättras. I vissa fall är det även otydligt gällande om påståendet gav 

positiv eller negativ respons. Responsen blev sällan en dialog mellan lärare och elev utan mer 

av en envägskommunikation (Otnes & Solheim, 2019). Respons i form av direktiv är också 

vanligt där läraren uppmanar eleven att ändra delar i texten genom frågor, förslag eller 

uppmanande kommentarer. Respons, formulerad som en fråga, är vanligtvis en uppmaning från 

läraren och denna typ av respons är vanligast vid kommentarer gällande innehållet (Otnes & 

Solheim, 2019).  

     Eleverna i Gyllander Torkildsen och Ericksons (2016) studie uttrycker att feedback måste 

vara elevanpassad för att de ska förstå. Aspekter som feedback och tydliga mål kan variera 

beroende förutsättningar gällande: aktiviteter i undervisningen, om språket är förståeligt för 

eleverna vid tydliggörande av mål och vid feedback, hur relationen är mellan elev och lärare 

samt vilka förväntningar läraren har på eleverna. Om relationen är stark mellan 

förutsättningarna kan det resultera i ett djupare lärande genom att eleven blir mer delaktig i sitt 

 
5
 Hirsh & Lindbergs (2015, s. 32) översättning av de fyra nivåerna används här.  
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lärande (Gyllander Torkildsen, 2016).  Även i Hirsh och Lindbergs (2015) översikt synliggörs 

att feedback kan vara komplicerat då det inte automatiskt resulterar i att elevers 

kunskapsutveckling ökar. Hur eller om eleven tar till sig feedback från läraren kan i vissa fall 

vara oklart. 

3.4 Kamratrespons  

Kamratrespons kan vara fördelaktigt för elevers kunskapsutveckling då det kan resultera i att 

syftet och målet med uppgiften synliggörs tydligt för eleverna (Topping, 2009). En utveckling 

kan ske genom att elever både får ge och ta emot kamratrespons. Att kamratrespons är 

tidsbesparande för läraren är, enligt Topping (2009), inte en självklarhet då eleverna behöver 

introduceras i hur man ger kamratrespons. Detta för att ge förutsättningar till att 

kamratresponsen blir av god kvalitet.  

     Leenknecht och Prins (2018) studie, med 95 elever i årskurs sex, visar att majoriteten av 

eleverna gav respons som syftar på vad som var bra och inte i texten. Fokus på positiva samt 

negativa delar i texten utgör, enligt Leenknecht och Prins (2018), en mer summativ form av 

respons. Formativ respons, i form av att ge råd eller förslag på förbättringar, är inte lika tydliga 

i Leenknecht och Prins (2018) studie. Genom att eleverna inte gav formativ respons blev deras 

respons inte speciellt effektiv gällande klasskamraternas revidering av texterna. Att responsen 

inte visar sig vara formativ kan, enligt Leenknecht och Prins (2018), bero på att eleverna inte 

har tillräckligt med erfarenhet när det kommer till att ge kamratrespons.  

3.5 Kollegialt lärande vid formativ bedömning 

I Boströms (2017) avhandling undersöktes hur högstadielärares formativa arbete ser ut och 

förändras genom kompetensutveckling samt hur elevers lärande inom matematik påverkas av 

detta. Material samlades in genom intervjuer och enkäter med lärare, genom 

klassrumsobservationer samt ett elevtest i matematik. Resultatet visar att lärarna använder sig 

av formativ bedömning, men hur de arbetar med det varierar. Utifrån den formativa 

bedömningen ger lärarna inte endast feedback till varje enskild elev utan lärarna utvecklar även 

sin egen undervisning utefter klassens behov. I resultatet framgår även att lärarna använder sig 

av mer formativ bedömning än innan kompetensutvecklingen. Det synliggörs dock att elevernas 

lärande inom matematik inte utvecklas genom formativa klassrumspraktiker (Boström, 2017). 

Att få möjlighet att diskutera med andra lärare, få konkreta exempel, kunna koppla teori och 

praktik samt ha tillgång till en expert är några aspekter som lärarna anser som värdefulla vid 

kompetensutvecklingen i formativ bedömning. Svårigheter som synliggörs med att använda 

nya praktiker är bland annat: att det är tidskrävande, att det tar tid från det ordinarie arbetet, att 

det finns utmaningar med att undervisa på ett nytt sätt än lärarna brukar och att arbetet kan 

fungera olika bra beroende på vilken klass lärarna har (Boström, 2017). 

3.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån litteraturgenomgången ovan framgår det att det finns förvätningsnormer gällande vad 

lärare tittar på när de ger respons och att elever kan uppfatta olika typer av respons mer eller 

mindre givande. Att både lärare och elever är medvetna om målen är något som, utifrån den 

tidigare forskningen, är av betydelse för att eleverna ska kunna bli aktiva i sitt eget lärande.      

Både lärare- och elevperspektiv framträder i den tidigare forskningen. Vad formativ och 
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summativ bedömning är enligt lärarna, hur lärarna resonerar kring relationen mellan formativ 

och summativ bedömning och eventuella utmaningar är något som inte framkommer lika 

tydligt. Utifrån detta är det relevant att undersöka hur några svensklärare tolkar begreppet 

formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och summativ 

bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid arbetet med elevtexter i 

svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med formativ 

bedömning 

4 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redogörs för vilket teoretiskt ramverk som resultatet i denna studie kommer att 

analyseras utifrån. Kapitlet inleds med att presentera det sociokulturella perspektivet och 

därefter begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding.  

4.1 Det sociokulturella perspektivet6 

Inom det sociokulturella perspektivet är samspel med andra människor av betydelse då kunskap 

utvecklas genom interaktion med andra. Språket är centralt inom detta perspektiv och det kan 

variera beroende på var i världen man befinner sig, kultur eller syfte (Säljö, 2011). Ett centralt 

begrepp är mediering som innefattar redskap som människan använder sig av för att förstå och 

verka i sin omgivning. Det finns två typer av redskap: fysiska och intellektuella. Fysiska redskap 

kan vara yxa och hammare medan intellektuella redskap inbegriper kunskap som hur man 

planterar en blomma eller bygger ett bord. De fysiska och intellektuella redskapen samspelar 

ofta med varandra och redskapen underlättar inte endast vardagen utan de kan hjälpa människan 

att utvecklas mentalt (Säljö, 2011).  

4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen handlar om vad ett barn, en novis, kan uppnå med hjälp av en 

vuxen, mer erfaren, under sin utvecklingsprocess (Zaretsky, 2009). Det är nödvändigt att den 

vuxne ser vad barnet kan behärska på egen hand för att på så sätt veta vad barnet behöver 

stöttning i för att kunna utveckla den aktuella färdigheten. Genom att se vad ett barn inte kan 

behärska till exempel i en uppgift blir det synligt gällande vad barnet behöver stöttning i. Den 

vuxnes roll är att få barnet att utvecklas så att barnet slutligen kan klara av uppgiften på egen 

hand. Stöttningen, från en vuxen, är endast positiv om den utvecklar elevens lärande samt 

självständighet av en färdighet. Om barnet, trots stöttning från en vuxen, inte kan genomföra 

uppgiften självständigt behöver den vuxne se över hur denne stöttar barnet (Zaretsky, 2009).  

     Zaretsky (2009) beskriver, utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt, att läraren behöver se vad 

varje enskild elev är i behov av för att utvecklas då det är nödvändigt att lärarens stöttning 

anpassas utefter varje elev. En ytterligare aspekt som är av betydelse är att eleven behöver 

genomföra alla de uppgifter som eleven kan utföra på egen hand innan denne frågar läraren om 

hjälp. Om eleven frågar om hjälp, stöttning, på uppgifter som denne egentligen behärskar är det 

svårt för eleven att utvecklas då eleven får stöttning i det som denne redan behärskar på egen 

hand (Zaretsky, 2009). Vid arbetet utifrån den proximala utvecklingszonen behöver läraren se 

 
6
 Jag utgår här från Säljös tolkning av det sociokulturella perspektivet.  
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var eleven kan behärska, ge en uppgift som är lämplig utifrån eleven och därefter stötta eleven 

under arbetets gång (Zaretsky, 2009).    

4.2 Scaffolding 

När ett barn, en novis, till exempel ska uppnå ett specifikt mål eller lösa en uppgift eller problem 

behöver barnet ofta någon typ av stöttning, scaffolding, av en person, ofta en vuxen, som har 

mer kunskaper inom det aktuella området som målet, uppgiften eller problemet ingår i (Wood 

m.fl., 1976). Stöttningsprocessen inleds med att barnet befinner sig i en situation där uppgifter 

och lösningar är igenkännbara för barnet. Svårigheter kan därefter synliggöras och barnet får 

därmed stöttning av den som är mer kunnig. Stödet minskar successivt när barnet utvecklar 

färdigheten och till sist kommer barnet att kunna behärska färdigheten på egen hand (Wood 

m.fl., 1976).  

5 Metod  
I detta kapitel kommer metoden för studien att redovisas. Inledningsvis presenteras vilket 

metodval som gjordes för studien och därefter genomförandet samt urval för studien. Därpå 

presenteras respondenterna ytterligare och sedan analysverktyget. Därefter kommer en 

metoddiskussion samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet att tas upp utifrån den aktuella 

studien. Kapitlet avslutas med etiska ställningstaganden. 

5.1 Metodval  

Syftet med studien var att ta reda på hur några svensklärare på mellan- och högstadiet tolkar 

begreppet formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och 

summativ bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet 

med elevtexter i svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med 

formativ bedömning. För att kunna besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer då det centrala var att synliggöra lärarnas perspektiv (Bryman, 

2011).  

5.2 Urval  

Sex lärare intervjuades och fyra av dem arbetar på mellanstadiet och resterande två på 

högstadiet. Anledningen till att även högstadielärare togs med i urvalet var för att 

betygssättningen har funnits under en längre period på högstadiet än på mellanstadiet. Det var 

därmed av intresse att undersöka om högstadie- och mellanstadielärarna resonerar olika kring 

formativ bedömning. I urvalsgruppen ingick lärare som arbetar på friskola, Montessoriskolor 

och kommunala skolor i Västra Götaland. Något som även bör uppmärksammas är att två av 

lärarna som intervjuades jobbar på samma skola och stadie.   

     Jag använde mig av ett subjektivt urval (Denscombe, 2016) då jag valde lärare som var 

relevanta för studiens syfte vilket var verksamma svensklärare på mellan- och högstadiet. Då 

studien handlar om formativ bedömning av elevtexter ansågs svensklärare vara relevanta då 

elever skriver många texter inom svenskämnet. Även ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 

2016) användes där de respondenter som fanns tillgängliga för mig tillfrågades att delta i en 

intervju. I tabell 1 presenteras lärarna, deras nuvarande arbetsplats samt antalet år som 
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verksamma lärare samt svensklärare och vilket stadie de arbetar på. Samtliga lärare är behöriga 

i ämnet svenska och har lärarlegitimation. 

 

Tabell 1: Här presenteras lärarna, deras nuvarande arbetsplats samt antal år som verksamma lärare samt 

svensklärare och vilket stadie de arbetar på. Bokstäverna efter bindestrecket tydliggör om de arbetar på mellan- 

(m) eller högstadiet (h). 

Respondent: Nuvarande stadie:  År som lärare: Har du alltid 

undervisat i 

svenskämnet? 

Lärare A-m 

 

Mellanstadiet, 

kommunal  

7 år. Ja. 

Lärare B-h 

 

Högstadiet, 

Montessori 

23 år. Ja. 

Lärare C-m 

 

Mellanstadiet, 

kommunal 

27 år. Ja. 

Lärare D-m 

 

Mellanstadiet, 

kommunal 

20 år. Nej, sedan 2005. 

Lärare E-m 

 

Mellanstadiet, 

Montessori 

13 år.  Ja. 

Lärare F-h 

 

Högstadiet, friskola  2 år. Nej, sedan höstterminen 

2021. 

5.3 Genomförande  

Lärarna som deltog i studien intervjuades enskilt via Zoom. Valet av digitala intervjuer gjordes 

då alla skolor inte hade öppnat upp efter rådande pandemi. Innan intervjun genomfördes fick 

varje respondent läsa igenom informationsbrevet samt skriva på samtyckesblanketten (se bilaga 

1), om de samtyckte till informationen i brevet. Intervjuerna tog mellan 25–45 minuter och 

inspelning av varje intervju skedde genom Zooms inspelningsfunktion där endast ljudfilen 

användes.  

     Transkriberingen skrevs ner ordagrant utefter vad respondenterna sa och efter 

transkriberingen analyserades intervjuerna genom en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 

Materialet lästes därefter igenom fler gånger och markeringar och anteckningar gjordes. 

Tydliga koder gällande lärar- och kamratrespons, tidsaspekten samt relationen mellan lärarna 

och eleverna framkom ur empirin. Jag studerade även vilka likheter och skillnader som uppkom 

mellan respondenterna. Kodningen av materialet gjordes genom att anteckna innebörden av vad 

respondenterna sa och genom det kunde potentiella teman urskiljas.  

5.4 Analysverktyg  

I denna studie gjordes en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) som innebar att den insamlade 

empirin analyserades och genom det uppkom olika mönster, teman. Teman ska ha en koppling 

till studiens frågeställningar samt synliggöra något typ av mönster i ens data. Ett tema är inte 

nödvändigtvis alltid det som uppkommer flest gånger i ens data utan det viktigaste är att temat 

är relevant utifrån frågeställningarna (Braun & Clarke, 2006). De teman som uppkom genom 
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analysen i denna studie var: Lärares tolkningar av formativ bedömning, Respons, Betydelsen 

av en relation till eleven vid formativ bedömning och Utmaningar vid formativ bedömning.  

5.5 Metoddiskussion  

Något som fungerade bra under intervjuerna var flexibiliteten där jag kunde ändra frågornas 

ordningsföljd om någon respondent valde att till exempel ta upp kamratrespons tidigare än 

planerat. Genom flexibiliteten uppkom även två andra aspekter som ansågs vara av vikt för 

studien: användandet av information- och kommunikationsteknik, IKT, som datorer, liksom 

relationer till eleverna i samband med formativ bedömning. Vid analysen av intervjuerna 

bedömdes inte IKT relevant utifrån syftet och frågeställningarna. Vid semistrukturerade 

intervjuer skriver Bryman (2011) att det krävs en flexibilitet när det kommer till att lyssna på 

respondenten, följa upp med följdfrågor samt ha en flexibilitet i intervjuguiden. Frågorna i 

intervjuguiden i denna studie placerades i en genomtänkt ordning gällande vad som ansågs vara 

lämpligast att ta upp först respektive sist. Även om det fanns en genomtänkt ordning fanns det 

ändå en möjlighet för flexibilitet.   

     Frågorna som användes var relevanta för studiens syfte samt frågeställningar och genom 

frågorna uppmärksammades olika aspekter som jag hade möjlighet att bygga vidare på genom 

följdfrågor. Frågor i en intervjuguide ska inte vara ställda på ett sätt som leder till att 

respondentens tankar inte kommer fram (Bryman, 2011). Genom frågorna i intervjuguiden 

upplevde jag att respondenterna fick möjlighet att utgå sina egna tankar samt möjlighet att 

utveckla sina svar utan påverkan från mig då frågorna som ställdes var öppna.  

     I denna studie användes ett bekvämlighetsurval samt ett subjektivt urval där svensklärare på 

mellan- och högstadiet tillfrågades att delta i en intervju. Denscome (2016) betonar vikten av 

att bekvämlighetsurvalet inte får styra så att respondenterna primärt deltar för att de är 

tillgängliga, oavsett om de var är relevanta eller inte för studien. Även om ett 

bekvämlighetsurval valdes i denna studie var det subjektiva urvalet det som slutligen avgjorde 

om respondenten var lämplig för studien. Två lärare är från samma skola och har tidigare arbetat 

i samma arbetslag. Detta är dock inget som anses påverka resultatet då det handlar om lärarnas 

egna perspektiv och inte skolan som helhet. 

5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur några svensklärare på mellan- och högstadiet 

tolkar begreppet formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och 

summativ bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet 

med elevtexter i svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med 

formativ bedömning. Kvale och Brinkmann (2009) använder begreppen reliabilitet och 

validitet med formuleringar som passar vid studier med kvalitativa intervjuer.  

     Reliabilitet kopplas till resultatets tillförlighet i en studie och frågan som ställs är om 

resultatet blir detsamma om datainsamlingen görs på nytt vid ett annat tillfälle och av en annan 

person (Kvale & Brinkmann, 2009). Då metoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer kan resultatet bli annorlunda om den genomförs vid ett annat tillfälle och/eller av en 

annan person. Frågorna i intervjuguiden skulle kunna ställas på ett annat sätt där tonläge eller 

sättet man ställer frågorna kan variera. Vilka följdfrågor som forskaren väljer att ställa kan 

också variera då forskaren kan anse att andra aspekter är mer intressanta än de som framkommit 
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i denna studie. Tillförlitligheten kan även minska vid tematiseringen då forskaren som 

analyserar kan anse att andra teman än de som framkommit i denna studie är mer relevanta.  

     Validitet handlar om det man har som syfte att undersöka verkligen undersöks (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Utifrån syftet och möjligheten att kunna besvara frågeställningarna skulle 

studien kunna visa på en relativt stark validitet då det som avsågs att undersöka har undersökts. 

     I denna studie har sex lärare från grundskolan deltagit vilket gör den begränsad när det 

kommer till generaliserbarheten. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning kan anses vara 

problematisk då antalet personer som ingår oftast är få, vilket gör att resultatet inte blir 

generaliserbart i andra kontexter utöver den studerade (Bryman, 2011). Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ska man, vid frågan om generalisering, titta på om resultatet som 

synliggjorts, genom intervjuerna, kan ha relevans för andra adekvata kontexter istället för att 

diskutera generaliserbarheten i största allmänhet. Denna studie skulle eventuellt kunna vara 

relevant för liknande skolkontexter, men då det är få lärare som har deltagit är det tveksamt. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om naturalistisk generalisering vilken baseras på 

personliga erfarenheter. Intervjuerna i denna studie har tagit sin utgångspunkt i lärarnas 

personliga erfarenheter och det skulle utifrån detta kunna benämnas som naturalistisk 

generalisering.  

5.7 Etiska ställningstaganden  

Denna studie har genomförts enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Innan intervjuerna 

genomfördes skickades ett informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 1) ut som 

respondenten fick läsa samt skriva under om de samtyckte med informationen. Information-, 

samtyckes- och konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna fick veta vad syftet 

med studien var, att de hade rätt att avbryta sin medverkan samt att det inte på något sätt kommer 

att framgå vilka respondenter som har deltagit i studien. De informerades även om att när 

examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras och därmed vara tillgängligt för 

allmänheten. Respondenterna fick även information om att den data som samlas in endast 

kommer att användas för detta examensarbete och på så sätt uppfylldes nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

6 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från de semistrukturerade intervjuerna att redovisas. Teman, 

gällande formativ bedömning utifrån ett lärarperspektiv som utkristalliserades var: Lärares 

tolkningar av formativ bedömning, Respons, Betydelsen av en relation till eleven vid formativ 

bedömning samt Utmaningar vid formativ bedömning.  

     Resultatet kommer även att analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet där det sociala 

samspelet är centralt. Den proximala utvecklingszonen och scaffolding kommer också att 

diskuteras utifrån studiens resultat. 

6.1 Lärarnas tolkningar av formativ och summativ bedömning 

När lärarna i studien fick beskriva hur de uppfattar de formativa och summativa 

bedömningsformerna framkommer det att lärarna har tydliga uppfattningar gällande vad 
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formativ och summativ bedömning innebär. Lärarna beskriver att formativ bedömning sker 

under arbetets gång i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande. En koppling mellan 

lärarnas tolkning av formativ bedömning och det sociokulturella perspektivet blir tydlig. 

Människan utvecklar kunskaper genom interaktion med andra människor och språket är centralt 

(Säljö, 2011). Vid formativ bedömning krävs kommunikation, skriftlig och/eller muntlig, för 

att lärandet ska kunna utvecklas. Genom att ha en kommunikation kan lärarna se var eleverna 

befinner sig i sitt lärande och genom det stötta varje enskild elev.  

     Flertalet av lärarna särskiljer den formativa och summativa bedömningen. En annan aspekt 

som kom upp var det Lärare F-h sa gällande att formativ och summativ bedömning inte behöver 

stå i motsats till varandra samt att summativ bedömning även kan innehålla något formativt för 

att eleven ska utvecklas.  

 

Formativ bedömning gör jag fortlöpande under arbetets gång […] Och summativ den tänker jag mer 

är avsluta ett område, avsluta kanske terminen, läsåret. (Lärare C-m) 

 

Summativ är ju det jag sitter och gör när man ska göra den här bedömningen i sexan är det ju betyg. 

Då summerar man ju hur ser det ut under den här perioden. Medan formativ det är ju det man gör 

dagligen […] Det är ju den här coachningen i vardagen tänker jag är formativ bedömning. (Lärare 

D-m) 

 

Formativ bedömning innebär för mig att ge… då brukar man använda ordet feed forward7, alltså 

någonting som understödjer elevens fortsatta lärande. Och sen tycker jag att dom här begreppen 

nödvändigtvis inte står i motsats till varandra utan att summativ bedömning också kan vara formativ 

bedömning och vice versa. Att ett betyg, alltså ett summativt betyg, i någon form kan ju också ha en 

formativ verkan på så sätt att det kan ge eleven grunder för att liksom fortsätta lära sig. (Lärare F-h) 

 

En ytterligare aspekt som synliggörs genom empirin är att den formativa bedömningen görs för 

att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt eget lärande. Lärarna är tydliga med att eleverna 

hela tiden ska utvecklas och den formativa bedömningen blir ett verktyg för elevernas 

utveckling. En aspekt som framkommer hos några av lärarna är att eleverna själva måste göra 

valet att bli delaktiga i sin utveckling för att de ska utvecklas. En tolkning av Lärare B-h:s svar 

är att även denne anser att eleverna måste välja att bli delaktiga i sitt lärande under den formativa 

bedömningen, genom bearbetning av texten, för att utvecklas.  

     För att nå eleven i den proximala utvecklingszonen behöver eleven göra det denne kan klara 

av på egen hand innan eleven ber läraren om hjälp/läraren hjälper eleven (Zaretsky, 2009). 

Utifrån lärarnas utsagor kan delaktighet tolkas som att varje elev behöver göra det denne klarar 

av på egen hand för att läraren ska kunna nå eleven inom den proximala utvecklingszonen, se 

vad eleven behöver stöttning i. Om eleverna inte är delaktiga och inte gör sitt bästa kan det 

resultera i att läraren inte når eleven på nivån där eleven faktiskt behöver stöttning från en 

vuxen. Istället kan stöttningen ske på en nivå där eleven redan kan behärska en färdighet 

självständigt.   

 

Fast det är ju att få eleverna att bli medvetna och göra dem delaktiga i det som ska göras. Se till att 

de måste vara delaktig i det här. (Lärare A-m) 

 
7
 Feed forward är feedback som är tydlig för eleven och som kan hjälpa eleven att utveckla sitt lärande (se 

Klapp, 2016, s. 16). 
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Att ge eleverna en möjlighet att utvecklas och göra dom delaktiga i den här utvecklingen. (Lärare 

C-m) 

 

Att ge respons till eleverna under tiden som dom skriver olika uppgifter och för att dom ska få chans 

till att bearbeta sina texter. Sen när dom själva tycker att dom bearbetat då får dom en summativ 

bedömning på det. […] Det är att dom hela tiden ska utvecklas och bli bättre skribenter som det är i 

svenska. (Lärare B-h) 

6.2 Respons  

I lärarintervjuerna framkommer det att lärarna till stor del använder sig av lärar- och 

kamratrespons vilket ges exempel på i nästkommande delar.  

6.2.1 Lärarrespons  

Lärarna fick frågan om vad de tittar på samt fokuserar på när de ger respons på elevtexter och 

vad lärarna väljer att fokusera på varierar. Lärare F-h säger sig använda sig av en så kallad 

texttriangel8 där denne börjar att titta på texten som helhet för att sedan röra sig successivt ner 

i texttriangeln mot detaljer som rättstavning. Utifrån flertalet av lärarnas svar framgår det att 

stavning är en central del när det kommer till respons av elevtexterna. Att ge positiva 

kommentarer till elevernas texter anser lärarna också vara av betydelse. En ytterligare aspekt 

som synliggörs är vikten av att ge konstruktiv kritik till varje elev. En tolkning av Lärare A-m:s 

svar är att eleverna behöver ta eget ansvar när det kommer till att ta till sig responsen samt bli 

medvetna om vad de behöver utveckla. Scaffolding kan hjälpa eleven att utveckla sitt lärande 

genom stöttning från en vuxen (Wood, m.fl., 1976). Vid generella kommentarer kan det troligen 

bli svårt att stötta varje elev då kommentarerna troligen inte är anpassade utifrån vad varje elev 

är i behov av för att utveckla sitt lärande. Om en elev till exempel har svårigheter med stavning 

kan det förmodligen bli svårt för eleven att korrigera stavningsfel, genom generella 

kommentarer, utan lärarens stöd.  

 

Det är ju hela den här texttriangeln […] som börjar med det breda sen kollar man liksom på 

strukturen och texten med inledning, mitt och avslut och så jobbar man hela tiden neråt mot 

detaljerna liksom från hel från genre till stavning […] jag försöker titta på helhet och detalj. (Lärare 

F-h) 

 

Det beror på lite på vad man har pratat om innan om. Så det kan ju också vara så att både dom här 

vanliga generella svenskadelarna, meningsbyggnad, stavning, men det kan ju också vara att det är 

någon specifik del som är till ett specifikt kapitel eller en specifik text. Man skriver vad dom har 

gjort bra och alltid hitta någonting som är bra, men också alltid försöka att hitta någonting som dom 

ska tänka på till nästa gång. (Lärare C-m) 

 

Det finns ju alltid saker man kan poängtera, men jag tycker det är viktigt att man bara tar olika partier 

för att det ska bli mycket liksom uppmuntran. (Lärare E-m) 

 

Eftersom jag har kommenterat under textens gång och då har det var mer generellt att tänk på 

stavning, så jag har ju inte gått in i texterna eftersom eleverna måste bli mer medvetna. (Lärare A-

m) 

 
8
 Texttriangeln synliggör en texts delar där man börjar i det globala, som struktur och innehåll, och slutar på den 

lokala nivån där stavning och ordval får större fokus (se Dysthe m.fl., 2011, s. 40–42). 
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6.2.2 Kamratrespons  

Lärarna som intervjuades i denna studie fick frågan om de låter eleverna arbeta med 

kamratrespons, hur de gör samt i vilken utsträckning de upplever att eleverna har en förmåga 

att ge respons. Genom lärarnas utsagor framgår det att eleverna får och behöver stöttning, i 

form av en lista som talar om för eleverna vad de ska ge respons på, när det kommer till att ge 

kamratrespons. Det är av betydelse, enligt lärarna, att eleverna får träning i hur man ger 

kamratrespons eftersom eleverna annars kan råka formulera sig på sätt som kan påverka eleven, 

som tar emot respons, på ett negativt sätt. 

     Lärarna uttrycker att kamratrespons är en utmaning för eleverna och en utmaning är att 

eleverna kan ha svårt att skilja på klasskompis och uppgift när de ska ge respons till en 

klasskamrat. En ytterligare svårighet som framgår är att lärarna inte vill att eleverna endast ska 

säga om texten var bra eller dålig. Av resultatet framgår det även att eleverna kan ha svårt med 

den globala nivån i texttriangeln. Både mellan- och högstadielärarna visar på utmaningar vid 

kamratrespons och ett antagande utifrån deras svar är att kamratrepsons är en färdighet som 

behöver tränas på. Det är av betydelse att nå varje elev i den proximala utvecklingszonen för 

att på så sätt ge eleverna lämplig stöttning samt hjälpa dem att bli mer självständiga i 

responsgivandet (Zaretsky, 2009).  

 

Dom hade ett formulär en checklista just för att dom går bara i femman. Och väldigt förtydligat ”ni 

ska inte skriva att texten är bra. Jag vill inte ha era värderingar i det här för texten är bra”. […] Dom 

tycker att det är jättesvårt. För dom är det ju mycket svårare att skilja från personen och själva 

uppgiften. (Lärare A-m) 

 

Ja, jag får vara väldigt tydlig med vad dom ska bedöma. ”Inte det här det var en dålig text eller en 

bra text” utan just då har jag specifika frågor som dom ska utgå från. (Lärare B-h) 

 

Jag brukar ta upp det ganska tidigt liksom […] Sen så försöker jag liksom förbereda dom på vad är 

bra kamratrespons […] Det här som gäller genrer och lite mer abstrakta kan jag tycka lite svårare 

för dem. Det mer konkreta är det här med stavning och interpunktion och där brukar det vara enklare, 

så att det beror på vilken nivå vi pratar om.  Den här översta delen av texttriangeln tycker jag dom 

har lite svårare för. […] Det kan vara tidskrävande att jobba med kamratrespons oftast så kan ett och 

samma moment förlängas med flera lektioner och det är inte alltid man har tid med det. (Lärare F-

h) 

 

Det finns mycket utmaningar och till en början så är många elever positiva till det och ger varandra 

respons […] Vi samtalar mycket om vad man kan tänka på innan vi börjar med det här för att det är 

så mycket de behöver veta innan. […] för annars kan man formulera sig oerhört klumpigt vilket gör 

att den här andra personen tappar helt geisten. (Lärare E-m) 

6.3 Utmaningar med formativ bedömning 

Genom resultatet framkommer utmaningar med den formativa bedömningen och de två 

utmaningarna som synliggörs av lärarna i studien är Att få tid till formativ bedömning och Att 

få eleverna att ta till sig formativ bedömning.  

6.3.1 Att få tid till formativ bedömning  

När lärarna fick frågan om de anser att det finns några utmaningar med formativ bedömning 

synliggörs bristen på tid i intervjuerna. En svårighet är att hinna hjälpa alla elever. Genom 
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intervjuerna framgår det även att stickprov samt att ge samma typ kommentarer till flera elever 

kan ses som två tidsbesparande metoder vid den formativa bedömningen. Både Zaretsky (2009) 

och Wood m.fl. (1976) betonar att det är av vikt att varje elev får stöttning utifrån vad denne 

anses behöva. Att använda samma kommentarer till flera elever eller göra stickprov kan skapa 

svårigheter med att nå varje elev i den proximala utvecklingszonen samt ge relevant stöttning. 

Genom att skriva samma typ av kommentarer kan det bli svårt att anpassa utifrån varje enskild 

elev då kommentaren ska kunna ges på flera elevers texter. Vid stickprov, där läraren läser 

några elevtexter, borde det bli omöjligt att se var varje elev befinner sig i sitt lärande samt vilken 

stöttning som krävs då stöttningen baseras utifrån några elevers texter istället för allas. 

 

Ofta är det ju också så att jag använder ju mig av typ samma kommentarer till fler elever. Jag skriver 

ju inte en personlig egen kommentar till varje elev (Lärare C-m) 

 

Problemet är väl kanske att jag inte har den tiden som jag skulle vilja att göra den formativa 

bedömningen. […] Dom är 66 stycken idag och man hinner inte läsa 66 elevtexter efter en uppgift 

utan man går in och gör stickprov (Lärare D-m) 

 

Vilken tid ska jag ta för att du ska få den hjälp du behöver? […] Att ha så här stora klasser på 25–

30 elever det är inte…då är det en vågskål: vilka kommer inte att få hjälp den hjälp de behöver idag 

och vilka kommer jag att kunna ge min tid till? (Lärare A-m) 

 

Något som framkommer genom empirin är att några av lärarna inte uttrycker samma typ av 

stress gällande tidsaspekten. Lärare B-h och E-m arbetar på Montessoriskolor och de uttrycker 

inte samma stress när det kommer till arbetet med formativ bedömning. Ett antagande gällande 

varför lärarna från Montessoriskolorna inte upplever samma tidsbrist kan vara för att deras 

elevgrupper består av omkring 20 elever i konstrast med exempelvis Lärare D-m som ansvarar 

för 66. Jag tolkar det lärarna säger om tidsaspekten är att idén om mindre klasser kan ge större 

möjligheter att nå varje elev i den proximala utvecklingszonen (Zaretsky, 2009). Genom att 

läraren har möjlighet att ta sig tid till varje elev är det lättare att se var varje enskild elev befinner 

sig kunskapsmässigt samt behöver stöttning i.  

 

Det som är bra då är att dom frågar mig vad menar du här och så kan jag förklara det muntligt. Det 

är helt enkelt en del har svårt att ta till sig det jag skriver och därför är det bra att jag har tid att sitta 

muntligt med dom. […] Men sen så har jag ju mycket muntligt också för jag jobbar på en liten skola 

där det bara är 16 elever i varje klass. Och det gör att jag få mycket tid att sitta med dom också och 

så. (Lärare B-h) 

 

Vi har ju väldigt mycket muntlig respons. […] Jag tycker det är lättare med muntligt och skriva 

samtidigt till det man säger det tycker jag är lättare för att det kan vara svårare om barnen får bara 

skriftliga kommentarer. (Lärare E-m) 

 

Genom lärarnas beskrivningar framgår en ytterligare en aspekt som rör tiden. Lärarna beskriver 

att de önskar att få samtala om den formativa bedömningen tillsammans med sina kollegor för 

att på så sätt utveckla arbetet, men att tiden inte räcker till. Behovet att få samtala med sina 

kollegor om formativ bedömning blir synlig genom Lärare C-m och D-m:s svar. Lärarna 

uttrycker att det är viktigt med en samstämmighet mellan kollegorna. En reflektion utifrån detta 

är att det troligen är svårt att finna en samstämmighet gällande formativ bedömning om lärarna 

inte har tid att samtala med sina kollegor. Det är i interaktion med andra som man utvecklar 
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kunskaper (Säljö, 2011) och genom ett kollegialt lärande skulle det formativa arbetet kunna 

utvecklas gemensamt. Det skulle även ge lärarna en möjlighet att skapa en samstämmighet 

gällande vad formativ bedömning innebär.  

 

Men visst skulle man önska att det fanns en helt annan tid att sitta ner och prata även formativ 

bedömning. (Lärare C-m) 

 

Så att ja man behöver hela tiden sitta med kollegor och prata [om formativ bedömning] men den 

tiden finns kanske inte riktigt. (Lärare D-m) 

6.3.2 Att få eleverna att ta till sig formativ bedömning 

Lärarna uttrycker ytterligare en utmaning med formativ bedömning vilken är att det finns en 

del elever som inte har förmågan att förstå eller ta till sig kommentarer som de får. Lärarna 

använder formativ bedömning, men de tar upp problematiken med att nå fram till eleven. Om 

barn inte utvecklas och blir mer självständiga, trots stöttning från en vuxen, bör den vuxne se 

över hur barnet stöttas (Zaretsky, 2009). Genom lärarnas utsagor verkar lärarna ha en förståelse 

för att elever kan ha svårigheter med att förstå samt ta till sig formativ bedömning. Lärare F-h 

säger att det finns utmaningar med att hitta ett språk som når fram till eleverna. Läraren verkar 

ha en förståelse för att stöttningen, kommentarerna, kan behöva formuleras på olika sätt 

beroende på vilken elev det är.  

 

Några dom har inte förmågan […] och då gäller det att jag som pedagog får sitta med eleverna så 

att dom verkligen förstår vad är det vi egentligen ska titta på. Dom ser ju inte vad det är dom gör fel 

och då är det ju svårt att rätta till någonting när man [eleverna] inte vet vad det är dom ska titta efter. 

(Lärare A-m) 

 

Vad gäller formativ bedömning så ser jag framför allt det svåra är att hitta ett språk som når fram 

till eleverna och former för det. […] Att bara skriva en kort kommentar eller några kommentarer på 

en till en text till exempel kanske inte alltid når fram. (Lärare F-h) 

6.4 Betydelsen av en relation till eleven vid formativ bedömning  

Lärarna som intervjuades fick frågan om de anser att en relation till eleven är viktig och/eller 

nödvändig vid formativ bedömning. Lärarna uttrycker att en god relation till varje elev är av 

betydelse då det kan underlätta den formativa bedömningen och några av lärarna ser relationen 

som en förutsättning för att kunna ge formativ bedömning. Språket samt interaktionen med 

andra är betydelsefullt vid utvecklande av kunskaper inom det sociokulturella perspektivet 

(Säljö, 2011). Utifrån detta indikerar lärarnas svar att en relation underlättar synliggörandet 

gällande var eleven befinner sig kunskapsmässigt och att det kan underlätta samtal med eleven 

gällande dennes utveckling.   

     Lärare B-h och E-m beskriver att man, genom en relation, vet hur man ska gå vidare i elevens 

utveckling. Detta kan kopplas till scaffolding och den proximala utvecklingszonen då läraren 

behöver veta vad eleven har för kunskaper för att ge lämplig stöttning. När läraren vet var 

eleven befinner sig i sitt lärande kan läraren anpassa stöttningen utifrån eleven genom 

instruktioner på lämplig nivå. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för eleven att utvecklas 

(Wood m.fl., 1976; Zaretsky, 2009). En tolkning är att lärare som har en relation till varje elev 

kan ge bättre förutsättningar till att tillgodose varje elev i den proximala utvecklingszonen och 

genom det stötta eleven utifrån dennes behov för att eleven ska kunna utvecklas.    
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Det känns ju mycket enklare att skriva till en elev som man har en bra gärna då relation än med 

någon som man inte träffar så ofta. (Lärare C-m) 

 

Framförallt för att jag vet i vilket läge dom befinner sig och hur jag kan lyfta dom för att gå vidare 

till nästa nivå. (Lärare B-h) 

 

Man måste också respektera att man är så olika och om jag ska lyckas så måste jag lära känna 

personen och se hur jag ska kunna få den här personen till att utvecklas. (Lärare E-m) 

 

Den är både viktig och nödvändig. För att du når du når inte in hos eleverna om inte du har en 

relation till dom och det tar olika lång tid att få relation till elever. (Lärare D-m) 

7 Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet som presenterats ovan att kopplas till studiens syfte, 

frågeställningar samt tidigare forskning. Frågeställningarna som studien syftade till att besvara 

var hur några svensklärare på mellan- och högstadiet tolkar begreppet formativ bedömning, hur 

de resonerar kring relationen mellan formativ och summativ bedömning, hur lärarna säger sig 

arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet med elevtexter i svenskämnet samt vilka 

utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med formativ bedömning.  

     I diskussionskapitlet återfinns studiens fyra frågeställningar som rubriker för att tydliggöra 

hur dessa har besvarats. Vikten av att ha en relation till eleverna framkommer som 

betydelsefullt för lärarna i studien och det kommer även att diskuteras i diskussionen. Avsnittet 

avslutas med konsekvenser för den pedagogiska praktiken utifrån studiens resultat.   

7.1 Hur tolkar lärarna begreppen formativ och summativ bedömning?  

Resultatet i denna studie visar att flertalet av lärarna har tydliga definitioner gällande vad 

formativ och summativ bedömning är. Summativ bedömning sker, enligt lärarna, i samband 

med till exempel ett avslutat arbetsmoment eller en termin. Den formativa bedömningen sker 

fortlöpande under arbetets gång och har som syfte att utveckla elevernas lärande.  

     Som Olovsson (2017) skriver har betyg (F-A) i årskurs 6 använts sedan 2012/2013. På 

högstadiet har lärare arbetat en längre tid med summativ bedömning i form av betyg än 

mellanstadielärarna. En skillnad som synliggjordes genom intervjuerna var att Lärare F-h inte 

särskiljer summativ och formativ bedömning på samma sätt som de övriga lärarna. De lärarna 

anser att formativ och summativ bedömning är två separata delar. Lärare F-h kan se ett samband 

mellan de två begreppen istället för att se dem som varandras motsatser. Utöver detta har ingen 

märkbar skillnad i tolkningen av begreppen mellan lärarna på mellan- och högstadiet i denna 

studie synliggjorts. Likheter som återfinns är att lärarna ser formativ bedömning som ett sätt 

för eleverna att utvecklas ännu mer under lärprocessen.   

7.2 Hur resonerar lärarna gällande relationen mellan formativ och summativ 

bedömning? 

Flertalet av lärarna i den aktuella studien har svårigheter med att sammanbinda formativ och 

summativ bedömning vilket överensstämmer med lärarna i Solheim och Matres (2014) studie.      

Att det finns svårigheter med att se sambandet mellan summativ och formativ bedömning kan 
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bero på att Lgr11 (2019) är mer explicit gällande vad summativ bedömning är. Den summativa 

bedömningen synliggörs genom kunskapskrav som i sin tur leder till ett betyg medan den 

formativa bedömningen inte får lika stort explicit utrymme. Detta kan leda till att 

bedömningsformerna särskiljs då de även särskiljs i läroplanen. 

     Lärare F-h säger att bedömningsformerna inte behöver stå i motsats till varandra och att 

summativ bedömning även kan innehålla något formativt. Att formativ och summativ 

bedömning inte bör ses som varandras motsatser är något som återfinns i Skolvärldens (2014) 

artikeln där vikten av att både formativ och summativ bedömning behövs betonas samt att de 

inte bör ses som varandras motparter tas upp (jfr Erickson 2016). Att lärarens uppfattning 

gällande formativ och summativ bedömning skiljer sig åt från de övriga lärarna skulle kunna 

bero på det Erickson (2016) skriver gällande att bedömningen idag ses utifrån ett mer didaktiskt 

förhållningssätt och denna förändring har synliggjorts i lärarutbildningen. Lärare F-h är en 

relativt nyexaminerad lärare i jämförelse med de övriga respondenterna. Lärare F-h:s tankesätt 

kan vara ett resultat av att lärarutbildningen har genomgått en förändring där formativ och 

summativ bedömning ses på ett annat sätt idag.   

7.3 Vilka typer av formativ bedömning säger sig lärarna använda vid och i arbetet 

med elevtexter i svenskämnet? 

I resultatet synliggörs två tydliga arbetssätt vid formativ bedömning och det första är 

lärarrespons där lärarna berättar vad de fokuserar på när de ger respons på elevtexter. Det andra 

arbetssättet innefattar hur lärarna uppfattar arbetet med kamratrespons.  

7.3.1 Lärarrespons 

Lärarna som intervjuades i denna studie ger respons på elevernas texter och lärarna fokuserar 

på olika saker vid lärarrespons. Resultatet visar att lärarna har förväntningsnormer när det 

kommer till skrivandet, men alla förväntningsnormer som Blomqvist m.fl. (2016) och Solheim 

och Matre (2014) skriver fram tar lärarna i denna studie inte upp. I likhet med Blomqvist m.fl. 

(2016) och Solheim och Matre (2014) är innehåll något som lärarna i studien kommenterar. 

Mellanstadielärarna visar sig, utifrån resultatet, ha ett större fokus på den lokala texten, som 

stavning, än högstadielärarna. Detta är kanske inte så förvånande då eleverna på högstadiet 

förväntas ha kommit längre i sin språkutveckling än eleverna på mellanstadiet och därav får 

troligen förvätningsnormer, som språklig korrekthet, olika stort utrymme beroende på stadie.  

     I resultatet synliggörs inte någon tydlig koppling mellan elevernas prestationer och lärarnas 

undervisning. I Blomqvists m.fl. (2016) resultat får de områden som lärarna kommenterar mest 

vid bedömning av elevtexterna inte störst utrymme i undervisningen. I denna studie säger sig 

Lärare D-m använda stickprov där denne väljer att läsa några elevtexter mer utförligt. Läraren 

indikerar i intervjun att undervisningen kan anpassas utifrån vad klassen, genom stickprov, 

verkar behöver utveckla/behöver mer stöttning i. Till skillnad från lärarna i Blomqvists m.fl. 

(2016) studie verkar Lärare D-m har en starkare relation mellan vad eleverna har svårigheter 

med samt hur undervisningen anpassas utefter det.  

     För att ta reda på om feedback är effektfullt för lärandet kan man, enligt Hattie och 

Timperley (2007,), använda tre frågor som handlar om att (1) ta reda på målet, (2) var personen 

befinner sig och (3) vilka framsteg som görs samt vad personen behöver göra för att utvecklas. 

Muntlig eller skriftlig respons bör utifrån detta vara framåtsyftande för att eleven ska utvecklas. 
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Lärarna i denna studie tar inte explicit upp frågorna som Hattie och Timperley skriver, men 

utifrån vad lärarna säger utgår de från elevernas kunskaper samt synliggör kunskapskrav och 

mål för eleverna. Lärare C-m skriver alltid någon konstruktiv kritik vilket besvarar, utifrån 

Hattie och Timperley, den tredje frågan där läraren skriver vad eleven kan utveckla.  

     Några av lärarna uttrycker i intervjuerna att det är viktigt att ge positiv respons där eleverna 

får veta vad som var bra i deras text. Positiva kommentarer är något som eleverna i Andersen 

Beuie (2016) resultat visar sig uppskatta. Positiva kommentarer ger troligen inte eleverna en 

tydlig vägledning gällande hur de kan utveckla texten, men det kan ge en bekräftelse om att 

något som de har skrivit är bra. Utifrån detta kan det synliggöras för eleven vad denne gör bra 

och på så sätt visa att eleven är på rätt väg utifrån de angivna målen.  

7.3.2 Kamratrespons 

Lärarna i studien anser inte att kamratrespons är tidsbesparande då eleverna behöver få 

möjlighet att träna på hur man ger kamratrespons. Detta bekräftas av Topping (2009) som 

menar att kamratrespons är tidskrävande då det finns en lärprocess i hur man ger kamratrespons 

vilken tar tid att lära sig. Leenknecht och Prins (2018) studie visar även på att elever behöver 

träning i att ge respons.  

     Några av lärarna vill inte att eleverna endast ska säga om texten är bra eller dålig utan lärarna 

vill att eleverna ska ge respons som berättar vad klasskamraten kan utveckla i sin text. Att 

eleverna har svårt att ge formativ kamratrespons är något som även synliggörs i Leenknecht 

och Prins (2018) studie. Eleverna i deras studie fokuserar mer på vad som är bra och inte och 

en orsak till att elevernas kamratrespons inte är mer vägledande kan bero på att eleverna inte 

har tillräckligt med erfarenhet. Lärarnas elever i denna studie har kanske inte tillräckligt med 

erfarenhet av att ge kamratrespons och det kan vara en anledning till att eleverna ger respons 

som inte ger klasskamraten vägledning i hur texten kan förbättras.  

     Något som är värdefullt att diskutera är hur det kommer sig att både elever på både mellan- 

och högstadiet verkar, enligt lärarna i studien, ha svårt att kamratrespons samt att eleverna är i 

behov av tydliga riktlinjer vid responsgivandet. Utifrån studiens resultat är karmatrespons något 

som är under utveckling och eleverna behöver mycket stöttning av läraren för att utvecklas samt 

ge kamratrespons av god kvalitet. En orsak till att utvecklingen inte sker så snabbt kan vara att 

det tar längre tid att lära ut än vad lärare tänker eller att tiden inte räcker till (jfr Topping, 2009). 

En ytterligare orsak kan vara att kamratrespons är en av många delar som ska ingå i 

undervisningen enligt det centrala innehållet i Lgr11 (2019) och det kan vara så att lärarna väljer 

att låta andra delar i det centrala innehållet får större utrymme än kamratrespons.  

7.4 Vilka utmaningar menar lärarna finns i arbetet med formativ bedömning? 

Två utmaningar som synliggörs i resultatet är Att få tid till formativ bedömning och Att få 

eleverna att ta till sig formativ bedömning och nedan kommer de två utmaningarna att 

diskuteras.  

7.4.1 Att få tid till formativ bedömning  

Lärarna i studien uttrycker att de tycker att formativ bedömning är bra, men bristen på tid gör 

att de inte hinner med formativ bedömning i den utsträckning som de önskar. Detta är inget 

som har synliggjorts tydligt i den tidigare forskningen. Topping (2009) skriver att det inte är en 

självklarhet att kamratrespons är tidsbesparande. Genom att tidsbesparing diskuteras vid 
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responsgivandet kan det tyda på att respons från läraren kan upplevas som tidskrävande då 

läraren ska ge respons till flera elever.  

     Lärarna B-h och E-m har omkring 20 elever var och de ger muntlig respons till sina elever. 

Gyllander Torkildsen och Erickson (2016) synliggör i sin studie att eleverna tycker att det är 

mer givande att få muntlig feedback samt diskutera den med läraren än att få skriftlig då läraren 

direkt kan förtydliga om eleverna inte förstår. Att få tid till att ge muntlig respons till varje 

verkar inte finnas enligt de andra lärarna i studien.  

     Lärarna i studien vill samtala om formativ bedömning tillsammans med sina kollegor, men 

tidsbristen resulterar i att lärarna inte hinner detta. Boströms (2017) resultat visar att det är 

värdefullt att få diskutera formativ bedömning tillsammans med andra lärare. Genom att få 

möjlighet att samtala med andra lärare skulle likvärdigheten gällande både formativ och 

summativ bedömning och arbetet med bedömningsformerna inom skolorna eventuellt kunna 

öka då lärare får möjlighet att diskutera med varandra kan bidra till en ökad samstämmighet.  

7.4.2 Att få eleverna att ta till sig formativ bedömning 

Att formativ bedömning ska utveckla elevers lärandet är inte en självklarhet enligt lärarna i 

studien och det kan även bekräftas av Hirsh och Lindberg (2015) där det visar sig att feedback 

i sig inte garanterar att elevers lärande utvecklas. Otnes och Solheim (2019) studie visar att den 

skriftliga responsen från lärarna oftast inte utgör en skriftlig dialog mellan läraren och eleven. 

Detta kan leda till att läraren inte vet om eleven förstår responsen som läraren har gett. 

  För att eleverna ska kunna utvecklas genom feedback menar Gyllander Torkildsen och 

Erickson (2016) att eleverna behöver förstå den feedback som de får samt vara medvetna om 

målen (jfr Solheim & Matre 2014). Skar (2013) menar att det är viktigt att synliggöra målen för 

att eleverna ska kunna bli delaktiga, men också för att lärare och elever ska ha samma 

uppfattning gällande vilka mål eleverna förväntas uppnå. Genom att tydliggöra målen kan 

relationen mellan den formativa och summativa bedömningen bli mer sammanhängande och 

förståelig för både elever och lärare. Detta för att både den formativa och summativa 

bedömningen har en koppling till uppsatta mål inom skolan. 

     Lärarna i föreliggande studie anger inte specifikt, i resultatet, hur deras kommentarer 

formuleras, men det synliggörs att vissa ger mer globala kommentarer (som genre) och andra 

mer lokala (som stavning). Lärarna på högstadiet hade inte lika stort fokus på den lokala nivån 

som mellanstadielärarna visar sig ha. Enligt Andersen Bueies (2016) kan lokala kommentarer 

ses som mindre givande om de inte ger någon tydlig vägledning framåt eller en förklaring. Detta 

visar att elever har tydliga tankar gällande vad de tycker är bra och mindre bra kommentarer 

vilket är något som lärare behöver uppmärksamma. Lärare F-h verkar ha uppmärksammat att 

samma typ av kommentarer inte når fram till alla elever. Detta är något som läraren säger sig 

försöka tänka på när denne ger eleverna respons genom att försöka ge en individanpassad 

kommentar som eleven kan förstå. 

7.5 Relationen mellan lärare och elev 

I denna studie anser lärarna att det är av betydelse att ha en god relation till eleverna vid den 

formativa bedömningen vilket överensstämmer med resultaten hos Solheim och Matres (2014) 

studie som visar att lärarna anser att det är svårt att bedöma texterna och näst intill omöjligt att 

ge respons om de inte känner eleven.  
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     Interaktion är, som tidigare nämnts, centralt inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2011). Om en god relation inte finns mellan lärare och elev kan det resultera i det som Lärare 

D-m säger: ”du når inte in hos eleverna”. Genom att inte kunna interagera och kommunicera 

med varandra kan det utgöra svårigheter för lärandet då det är genom interaktion med andra 

som lärande kan ske (Säljö, 2011). Lärarna säger även att relationen kan visa var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt och vad lärarna ska göra för att varje elev ska utvecklas. Utifrån 

lärarnas utsagor kan möjligheten att nå eleven i den proximala utvecklingszonen samt ge 

relevant stöttning underlätta om läraren har en god relation till eleven.  

7.6 Konsekvenser för den pedagogiska praktiken 

I denna studie finns fyra huvudteman: hur lärarna tolkar begreppen formativ och summativ 

bedömning, hur lärarna resonerar kring relationen mellan formativ och summativ bedömning, 

hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet med elevtexter i 

svenskämnet samt utmaningar som lärarna menar att det finns med formativ bedömning. 

Resultatet i denna studie visar att formativ bedömning är betydelsefullt när det kommer till att 

synliggöra elevernas kunskaper och det fortsatta lärandet. Det är även av vikt att förstå att all 

feedback inte utvecklar lärandet utan att elever kan ta emot samt uppfatta respons på olika sätt.  

     Formativ och summativ bedömning ses utifrån de flesta lärarna i studien som två separata 

bedömningar där de är kopplade till bestämda bedömningsaktiviteter. Det är av betydelse att 

förstå att formativ och summativ bedömning kan samspela (jfr Erickson, 2016, Klapp, 2015). 

     Det kollegiala arbetet visar sig vara värdefullt för utvecklandet av arbetet med formativ 

bedömning. Genom att få möjlighet att samtala om formativ bedömning kan det bidra till en 

samstämmighet mellan lärare. En ytterligare möjlighet, genom det kollegiala arbetet, är att 

lärare får möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och på så sätt kan det formativa arbetet 

utvecklas. Genom att samtala om bedömning kan det bidra till att en likvärdighet gällande 

bedömning mellan lärare uppstår. Lärarnas utsagor tyder på att det kollegiala lärandet inte 

prioriteras på skolorna som lärarna är verksamma på. 

8 Slutsats  
Denna studie har synliggjort hur två högstadielärare och fyra mellanstadielärare tolkar 

begreppet formativ bedömning, hur de resonerar kring relationen mellan formativ och 

summativ bedömning, hur lärarna säger sig arbeta med formativ bedömning vid och i arbetet 

med elevtexter i svenskämnet samt vilka utmaningar lärarna menar att det finns i arbetet med 

formativ bedömning. Lärarna har även påvisat vilka utmaningar de upplever finns med formativ 

bedömning.  

     Utifrån studien blir det synligt att formativ bedömning är betydelsefullt, men också 

tidskrävande för lärarna och att den inte är något som automatiskt leder till kunskapsutveckling. 

Läraren bör inte lämna eleven ensam i sitt lärande efter att feedback har getts utan det finns 

behov av en uppföljning för att se om eleverna har kunnat ta till sig lärarens feedback. Formativ 

bedömning kan, som titeln till denna studie, anses vara lättare sagt än gjort. 

    



23 

 

8.1 Vidare forskning 

I studien framgår det att lärarna på Montessoriskolorna inte beskriver samma utmaning gällande 

tidsaspekten som de övriga lärarna och en anledning till detta kan vara att lärarna hade färre 

elever. Utifrån detta skulle det kunna vara av vikt att göra en jämförelse mellan lärare som har 

färre respektive fler elever i sina klasser för att se om tidsaspekten vid formativ bedömning är 

något som påverkas av antal elever som lärarna har.   

     I studien ingår inte elevernas perspektiv på den formativa bedömningen utan endast lärarnas 

så detta är givetvis av vikt att synliggöra hur elever uppfattar den formativa bedömningen, som 

till exempel feedback och att ge samt ta emot kamratrespons. 
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Bilaga 1 Informationsbrev och samtyckesblankett  
Hej!  

 

Jag är nu på sista termin på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs 4–6 på Göteborgs universitet.  I mitt examensarbete kommer jag att undersöka formativ 

bedömning med fokus på elevtexter i svenskämnet. 

     Studien utgår från Vetenskapsrådets fyra principer vilka är: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Studiens syfte är, som tidigare nämnt, att undersöka 

formativ bedömning. Materialet kommer att samlas in genom digitala intervjuer som spelas in. 

Intervjuerna spelas in för att jag efter intervjun ska kunna transkribera. Deltagandet för denna 

studie är frivilligt och du har när som helst rätt att hoppa av utan att behöva nämna anledning. 

Du som medverkar kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär 

att du kommer att avidentifieras samt att inspelningen (video och ljud via Zoom) inte kommer 

att delas med någon då inspelningen är, som nämnt, endast för att jag ska kunna transkribera 

det insamlade materialet. Materialet som jag får in kommer endast att användas för detta 

examensarbete. Efter det att examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras och därmed 

vara tillgängligt för alla.   

 

Vid frågor kan du maila: gusxxxxx@student.gu.se  

 

/ Kristina Wihlborg 

 

 

Samtyckesblankett  

Genom att skriva på samtyckesblanketten bekräftar du att du har läst och förstått informationen 

som ges i informationsbrevet.  

 

 

 

Datum och plats:  

 

 

Respondentens underskrift:   Namnförtydligande: 

 

__________________________                       __________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide   
 

Lärarens bakgrund: 

● Hur länge har du arbetet som lärare och vilken utbildningsbakgrund har du?  

● Vilken årskurs/årskurser har du nu?  

● Vilka ämnen undervisar du i nu? 

● Har du alltid undervisat i svenskämnet? Om nej, hur länge? 

● Har du jobbat med andra årskurser än mellanstadiet/högstadiet? Lågstadiet, gymnasium, 

Komvux, annat?  

Formativ och summativ bedömning 

● Vad innebär formativ och summativ bedömning för dig?  

- Kan du berätta om du ser några problem/svårigheter med formativ respektive summativ 

bedömning?  

● Vad tänker du själv är syftet med formativ bedömning? 

Formativ och summativ bedömning 

● Hur arbetar du med formativ bedömning när eleverna ska skriva texter?  

● Hur synliggör du för eleverna vad de ska kunna när de ska skriva olika typer av texter? 

● Kan du berätta hur du tar reda på vilka kunskaper eleverna har när de ska skriva olika 

typer av texter? 

● Ser du att formativ bedömning kan påverka elevers motivation i skrivandet? Om ja/nej, 

varför/på vilket sätt? 

● Arbetar du med kamratrespons av elevtexter? Kan du berätta hur det ser i klassrummet?  

- Utifrån ditt perspektiv, upplever du att eleverna har en förmåga att ge kamratrespons till 

varandra? 

● Om jag säger ”aktivera eleverna att äga sitt eget lärande”, vad tänker du då? 

● Ser du utmaningar med formativ bedömning, om ja/nej, varför/på vilket sätt? 

● Krävs det enligt dig en samstämmighet när det kommer till vad formativ bedömning är 

och hur man arbetar med det? Om ja/nej, varför? 

● Finns det/har det funnits någon typ av fortbildning om formativ bedömning på skolan? 

Om ja, hur ser/har det sett ut? / Om nej, är det önskvärt att få och i så fall varför? 

Frågor som lades till efter den första intervjun 

● Ser du att en relation till varje elev är viktig vid formativ bedömning? Om ja/nej, kan du 

förklara? 

● Ser du att IKT (digitala verktyg) kan påverka formativ bedömning på ett positivt/negativ 

sätt?  

 

Avslutning 

● Vill du tillägga något? 


