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FÖRORD 

 

För mig som har arbetat snart två decennier i skolans värld så har det här arbetet varit 

upplysande då jag har undersökt den senaste i raden av reformer, formativ bedömning. 

Mycket av det som formativ bedömning innebär är sådant som jag upplever har varit 

självklart i skolans värld under en lång tid och det har varit intressant både för min egen del 

och ur skolutvecklingssynpunkt att undersöka om det verkligen förhöll sig på det sättet. Jag 

upplever att majoriteten av lärarna alltid har arbetat hårt för att eleverna ska utveckla sina 

kunskaper och nå högre mål och detta arbete har varit ett sätt för mig att bekräfta för alla 

intresserade att tankesättet med formativ bedömning inte är något nytt utan bygger på gammal 

kunskap. Det gäller för alla huvudmän att ta tillvara på denna gamla kunskap och bygga något 

nytt. Jag vill rikta ett tack till min familj som har förståelse för min ständiga hunger efter 

kunskap och Joakim Larsson vid Karlstads universitet för hans otroliga tålamod och 

pedagogiska hjälp. 
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ABSTRACT 

This is a quantitative thesis performed within the Master programme in Education Leadership 

and School Development at Karlstad University. Everyone who works in school organizations 

can read and benefit from this thesis as the survey concerns the implementation of formativ 

assessment that began in 2011. The purpose has been to highlight statistical connections, 

including the connection beteween different teacher categories and  the attitude and work with 

formative assessment and the connection between education, conditions and appreciation of 

formative assessment. I have studied an upper secondary school in a medium-sized 

municipality in western Sweden and my web survey was sent to approximately 300 teachers 

but only 65 answered the survey, which is a too small amount to be representative. 

 

I have tried to mapp out to what extent the work with formative assessment has changed since 

the National Agency for Education launched the 2011 reform and the extent to which teachers 

in upper secondary school work with formative assessment today. The survey showed that 

many teachers have worked with formative assessment before the reform, but overall, the 

proportion of formative assessment has increased after the reform. The National Agency for 

Education initial reform has had the greatest impact on the increased proportion of formal 

work. The majority of the teachers in the upper secondary school had a positive attititude 

towards formative assessment as a teaching method. 

 

The study showed a connection between the attitude to formative assessment and to what 

extent the worked formatively. This is logical since teachers do not work with methods they 

do not believe in. There is also a connection between the extent to which the teachers have 

embraced the training, if they consider the have had sufficient conditions and to the extent 

which they work formatively. The study has shown that there is only one connection between 

program affiliation and attitude towards formative assessment and that there are not any 

connections between sex, teacher education and workexperience and attitude and work with 

formative assessment. The conclusion is that the attitude towards and work with formative 

assessment is indivual based. The main reason teachers did not work formatively was the lack 

of time and it means that the project have been implemented without solving the practical 

problems first. 

 

Keywords: upper secondary school, formative assessment, assessment for learning 
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SAMMANFATTNING 

Det här är en kvantiativ studie som har utförts inom Magisterprogrammet i 

utbildningsledning- och skolutveckling vid Karlstad universitet. Alla som arbetar i skola kan 

läsa och ha nytta av uppsatsen då undersökningen handlar om den implementering av 

formativ bedömning som påbörjades 2011. Syftet har varit att belysa statistiska samband, 

bland annat sambandet mellan olika lärarkategorier och till inställning och arbete med 

formativ bedömning samt sambandet mellan fortbildning, förutsättningar och uppskattning av 

formativt arbete. Jag har undersökt en gymnasieskola i en medelstor kommun i Västsverige 

och min webbenkät skickades ut till cirka 300 lärare men antalet svaranden blev bara totalt 65 

stycken, vilket är en för liten andel för att vara representativ. 

 

Jag har också försökt att kartlägga i vilken utsträckning det formativa arbetat har förändrats i 

den undersökta gymnasieskolan sedan Skolverket lanserade reformen 2011, samt i vilken 

utsträckning gymnasielärarna arbetar formativt idag. Undersökningen visade att många lärare 

har arbetat formativt redan innan reformen, men att totalt sett så har andelen formativt arbete 

ökat efter reformen. Störst inverkan verkar Skolverkets initiala implementering haft på den 

ökade andelen formativ arbete. Majoriteten av gymnasielärarna var positivt inställda till 

formativ bedömning som undervisningsmetod. 

 

Undersökningen visade ett samband mellan vilken inställning lärarna hade till formativ 

bedömning och i vilken utsträckning de arbetade formativt. Detta är logiskt då lärarna inte 

arbetar med metoder de inte tror på. Det finns också ett samband mellan hur lärarna har tagit 

till sig fortbildningen om formativ bedömning samt om de anser att de har fått tillräckliga 

förutsättningar av arbetsgivaren i förhållande till  i vilken utsträckning de arbetar formativt. 

Studien har visat att det endast fanns ett samband mellan en programtillhörighet och 

inställning till formativ bedömning och att det finns inte finns något samband mellan kön, 

legitimation samt yrkeserfarenhet och arbete och inställning till formativ bedömning. 

Slutsatsen blir att inställningen och arbetet med formativ bedömning är individbaserat. Den 

största anledningen till att gymnasielärarna inte arbetade formativt var bristen på tid och det 

innebär att man från huvudmannens håll har genomfört implementeringen utan att lösa de 

praktiska problemen. 

 

Ämnesord: gymnasieskolan, formativ bedömning, bedömning för lärande 
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1. INLEDNING 

 

Skolan har i dag en viktig ställning i den politiska debatten och de flesta människor har en 

åsikt kring skolans utformning och undervisning. Det är inte konstigt för alla människor har 

gått i skolan, har barn eller barnbarn som går i skolan eller har gjort det, vilket gör att skolan 

är närvarande i mångas liv. Många av oss har säkert varit i situationen att vi har fått ett 

orättvist betyg och därför har betyg och bedömning blivit något som man kommer ihåg resten 

av livet. Just betyg och bedömning har blivit något som Skolverket har fokuserat extra mycket 

på i samband med skolans förändring 2011, både för att rättssäkra bedömningen men också 

för att forskningen har uppmärksammat att bedömning kan användas som ett redskap för 

lärande. Sedan 2011 har begreppet formativ bedömning kommit in i den svenska skolan som 

ett nytt sätt att arbeta och bedöma och alla huvudmän har satsat stort för att implementera 

detta nya begrepp och arbetssätt. 

 

Frågan är dock hur väl implementeringen av formativ bedömning har lyckats, har lärarna 

antagit ett nytt arbetssätt och har de förändrat sitt sätt att se  på och förstå kunskap och 

pedagogik?  Skolverket (2017, g)  rekommenderar att för att implementera en formativ 

bedömningskultur i en skola så måste skolkulturen bestå av samarbete, förtroende, ömsesidig 

respekt och syn på misstag som en möjlighet till lärande. Detta gäller hela skolan, både elever, 

lärare och skolledare. Skolverket betonar just skolledarnas roll för implementeringen av en 

sådan kultur. Forskningen lyfter fram vikten av att lärarna har tillräckligt med tid för för- och 

efterarbete kopplat till undervisningen för implementeringen i verksamheten och att det inte 

räcker att förändra på ytan genom rutiner eller organisationsförändringar. Framgångsreceptet 

ligger i att om man kan förändra människors förståelse av sitt arbete så kommer reformen att 

bli mer framgångsrik till skillnad från om lärarna egentligen bara ändrar sina metoder. 

Lärarna kommer då att använda andra metoder än vad de gjorde tidigare, men de reflekterar 

egentligen inte över vad de gör och varför om de inte lyckas i undervisningen. Därför är det 

viktigt att förändra deras förståelse av formativ bedömning för att verkligen implementera 

synsättet i verksamheten. Sandberg och Targama (2013) skriver att vår förståelse av 

verkligheten styr vårt sökande efter information, våra tolkningar av den information vi får till 

oss och även vårt sätt att hantera problemlösning och lärande. De menar också att vår 

förståelse av arbetet utgör basen för våra handlingar, men framför allt den kompetens vi 

använder i utförandet av arbetet. När man talar om nytänkande så menar Sandberg och 
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Targama (2013) att det är naivt att tro att det är enkelt att bara förändra tänkandet genom 

fortbildning, de utesluter dock inte möjligheten att det går. I de flesta fall innebär det dock att 

den nya förståelsen inkorporeras i den redan befintliga verklighetsuppfattningen. Det är 

väldigt svårt att vända människors förståelse av sitt arbete och den verklighet som finns 

omkring dem, det tar tid och väl anpassade metoder för att åstadkomma detta. Till detta kan vi 

också lägga att vi måste kartlägga vilken förståelse av verkligheten varje människa har, och i 

många fall så har fortbildning inom skolan bara varit något som redan har slagit in redan 

öppna dörrar, vilket är en upplevelse många inom skolan har i fallet med formativ bedömning.  

 

Skolverket (2017) poängterar att lärarnas attityder och undervisningsfilosofi har betydelsen 

för införandet av nya reformer, i det här fallet formativ bedömning. När lärarna ser det som 

sitt uppdrag och ansvar att eleverna ska lära sig finns större förutsättningar för att lyckas i 

motsats till uppfattningen att lärarens uppdrag är att fungera som administratör. Sandberg och 

Targama (2013) använder Kuhns paradigmer som ett exempel på hur forskning kan lägga 

grund för samstämda teorirer som sedan praktiseras så länge forskningen inte motbevisas. När 

forskningen sedan upptäcker avvikelser från den tidigare saningen så sker ett paradigmskifte 

som innebär att man enas i nya samstämda teorier, vilket är det som har hänt med formativ 

bedömning. Trots att formativ bedömning har funnits med i forskningen länge så är det först 

nu de senaste åren som begreppet har lanserats på bred front och jag vågar påstå att 

forskningen inom skolan har genomgått ett paradigmskifte kring effektiva arbetsmetoder för 

undervisning. Frågan är bara hur stor förändringen är och om det är något som egentligen 

bygger på äldre kunskap inom skolan? 

 

Min magisteruppsats har fokus på att skapa en större förståelse, för alla intresserade av 

skolan, om formativ bedömning verkligen är något nytt eller om det är något många lärare har 

gjort redan innan reformen samt hur reformen uppfattas av lärarna i den svenska 

gymnasieskolan.  

 

1.1 SYFTE 

  

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka olika samband mellan gymnasielärares 

uppfattning om formativ bedömning samt dess implementering i skolan. De frågor som jag 

har undersökt är: 
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1. Finns det samband, och i så fall vilka, mellan: 

a) Graden av uppskattning av begreppet formativ bedömning och graden av att arbeta 

praktiskt med begreppet? 

b) Graden av den fortbildning gymnasielärarna upplever sig ha fått och användningen 

av formativa metoder i undervisningen? 

c) Upplevelsen av att ha fått tillräckliga förutsättningar från arbetsgivaren och att 

uppleva sig arbeta med formativa metoder? 

2. I vilken utsträckning anser gymnasielärarna att de arbetade formativt redan innan 

reformen 2011 och i vilken grad har detta förändrats i förhållande till reformens 

implementering? 

3. Finns det några skillnader mellan olika lärarkategorier i hur man ser på och arbetar 

med formativ bedömning med utgångspunkt i: 

a) Kön 

b) Erfarenhet 

c) Lärarlegitimation 

d) Programtillhörighet (vilket program man huvudsakligen arbetar på) 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

 

Jag har valt att fokusera på en skolform, gymnasieskolan, samt genomföra undersökningen i 

en kommun. Till gymnasieskolan räknar jag också IM (Individuella programmet på 

gymnasiet) samt gymnasiesärskolan. Anledningen till att jag har valt gymnasiet är att jag själv 

är gymnasielärare och det är den skolformen är mest bekant för mig och att valet av den 

kommun som jag själv verkar i blev ganska naturligt på grund av den tid vi har till 

förfogande. 

 

1.3 BAKGRUND – BEGREPPET BEDÖMNING 

 

Även om ordet bedömning inte började användas förrän år 1900 i Sverige, går traditionen att 

bedöma lång tillbaka i historien. Redan i slutet av 1500-talet fanns ett behov av att behöva 

fastställa kunskapsnivåer genom utfrågning eller tester, ett exempel på detta är de så kallade 

husförhören där man mätte befolkningen förmåga att läsa. Under 1800-talet började termen 

läxförhör att användas som ett sätt att mäta kunskap (Ekholm & Klapp, 2010) Bedömningen 
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har haft och har, två funktioner, dels har den varit rangordnande, men den har också funnits 

till för att avgöra kunskapsnivå hos individen som i många hundra år främst har bestått av 

utantillkunskap. Det dröjde i Sverige ända till 1990-talet innan man började tala om 

bedömning som ett pedagogiskt redskap och om kunskap som grund för färdigheter. 

(Pettersson, 2007) 

 

Hirch och Lindberg (2015) menar att det finns i huvudsak tre huvudsakliga 

bedömningstraditioner vilka baseras på skilda teoretiska synsätt i synen på kunskap, lärande 

och undervisning. Den psykometriskt grundade normrelaterade bedömning dominerade under 

tidigt 1900-talet och då var det populärt med intelligensmätningar genom ett av psykiatrins 

forskningsområden. Man såg intelligenskvoten som ett kvitto på vad eleven hade för 

förutsättningar för att lära och förstå. Denna period avlöstes av målrelaterad bedömning med 

bakgrund i kognitivistiska och individkonstruktivistiska synsätt, men det var först på 1960-

talet som man införde detta i stor skala i skolan genom en normrelaterad bedömning. Den 

innebar att betyg fördelades utifrån en normskala om hur gruppen presterade. Detta innebar 

att det kunde vara svårare att nå höga betyg om man var i en grupp som presterade bra. Denna 

period avlöstes av den målrelaterade bedömningen med bakgrund i 

socialkonstruktivistiska/sociokulturella perspektiv, vilket är det rådande paradigmet. 

 

Formativ bedömning är dock inget nytt, redan under 1960-talet användes termerna summativ 

och formativ bedömning av utvärderingsforskaren Scriven i meningen att de två termerna kan 

användas i olika syften. Detta togs också upp av Bloom (Bloom, Hastings & Madaus, 1971) 

som menade att en utvärdering är formativ när den syftar till att använda information för att 

påverka hur något kommer att bli.  

 

Hirch och Lindberg (2015) beskriver Sveriges moderna skolhistoria och beskriver den process 

som påbörjades under 1960-70-talen mot målrelaterade betyg och att många inspirerades av 

den diskussion som fördes kring formativ bedömning, även om diskussionen främst handlade 

om diagnostiska test som nulägesbeskrivningar av elevers kunskap. Man kom dock fram till 

att det inte var möjligt att genomföra förändringen just då. Man såg dock ett behov av att gå 

bort från den tidigare synen på kunskap som medfödd och som en del av en norm och man 

ville närma sig en mer målrelaterad diskurs. Hirch och Lindberg (2015) menar att 1980-talet 

medförde liberala tankar om individens frihet och påverkade skolan på det sätt att när man 

skulle reformera betygssystemet under början av 1990-talet så ville man inte styra skolor eller 
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individuella lärares undervisning så man nöjde sig med att ange en tydlig riktning, men ge 

tolkningsutrymme åt skolorna och lärarna. Den målrelaterade bedömningen innebar att man 

betygsatte eleven utifrån hur eleven presterade i förhållande till de mål som fanns. 

Betygsreformen innebar ett fyrgradigt betygssystem från IG (icke godkänt) till MVG (mycket 

väl godkänt).  

 

2011 års reform innebar att man stramade åt det centrala innehållet och de målrelaterade 

kunskapskriterierna. Man upplevde att kunskaperna hos eleverna skiljde sig markant åt 

beroende på vilken skola man gått i och vilken lärare man haft och det innebar ett 

rättviseproblem. I dag finns det mindre tolkningsutrymme när det gäller kunskapskraven och 

det centrala innehållet i kurserna. Kunskapskriterierna har också förtydligats och man har 

infört en sexgradig betygsskala från F-A, där F innebär att eleven inte är godkänd och A står 

för högsta betyg. För att komma tillrätta med elever som låg i gränslandet mellan två betyg så 

införde man ”mellanbetyg”, D och B, som inte hade några egna kriterier utan utgår från de 

elever som nästan har uppfyllt allt på den övre nivån, men saknar något enstaka kunskapskrav 

på den nivån. 

 

Skolverket (2017a) menar att bedömningen idag fyller en viktig funktion för staten och 

huvudmännens styrning av skolan, där resultatet bland annat mäts genom betyg. Förutom 

rangordning och mätning av elevers kunskaper innebär det också att bedömning blir en viktig 

del i styrningen av skolan som en del i ett administrativt uppföljningssystem. Betygen blir allt 

mer viktiga i en konkurrensutsatt skola där en skolas framgång eller fall kan mätas i antal 

elever och betygen kan vara en viktig del i det fria skolvalet. Skolverket skriver ”En 

bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en 

bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga 

skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften”. (Skolverket.se, 2017b) Skolverket 

(2017b) menar att båda metoderna behövs i dagen skolsystem och de har olika syften. De 

poängterar också vikten av att både lärare och elever är delaktiga i bedömningen och skolan 

måste gå mot en mer ”dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i 

undervisningssituationen betonas”. Tanken är att göra eleverna mer delaktiga i bedömningen 

av de kunskaper de har för att tydliggöra vad de måste göra för att utveckla dessa kunskaper. 

 

Forsberg och Lundahl (2006) menar att den ökade kontrollen genom styrdokument och 

standardiserade test samt mätningar har lett till en ökad styrning om vad som är viktigt för 
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eleverna att kunna. Fokus har förflyttats från kunskapsbehov till vad de behöver kunna för att 

klara testen.  Lundahl (2009) konstaterar också Sveriges system med fria skolvalet och det 

stora antalet friskolor gör att vi har fått en situation där extern kontroll och ansvarsskyldighet 

är viktiga delar i en marknadsanpassad skola. Förutom det så har vi samma problematik i 

Sverige som utomlands att förena formativ bedömningskultur med den traditionella 

summativa. Det finns också ett problem med att Skolverket ger motsatta signaler till lärarna 

när det gäller vilken slags bedömning som är viktigast. 

 

Hirch och Lindberg (2015) konstaterar också att det största hotet mot implementeringen av ett 

formativt klassrum är just de externa kraven på att kvantifiera och mäta kunskap. Den största 

utmaningen framöver består just i dessa motsägelsefulla krav. Forskningen kring formativ 

bedömning konstaterar att metoden ökar motivationen och lärandet, men problemet ligger i att 

eleven inte jämförs med sig själv och de framsteg den gör utan i förhållande till nationella 

krav på kunskap. De ser ingen tendens till att detta mattas av och ger exempel på länder, 

däribland Sverige där man i allt högre grad har börjat använda standardiserade tester som ett 

sätt att mäta kunskap. Ett område som går i motsatt riktning är Wales där man minskar antalet 

standardiserade tester på grund av en omvärdering av kunskapssyn. Hirch och Lindberg 

(2015) menar att de inte ifrågasätter den formativa bedömningens positiva resultat för 

lärandet, men de menar att man måste hålla sig kritisk till de effektstorlekar som många 

forskare hänvisar till då de anser att det inte finns ett korrekt underlag till att dra de 

slutsatserna. Över huvud taget borde det vara svårt att studera effekter av formativ bedömning 

eftersom det är svårt att ha en entydig definition om vad det är.  

 

Hirch och Lindberg (2015) drar slutsatsen att man inte kan bortse från den kontext eleverna 

får sin undervisning i och inte heller bortse från den styrning som Skolverket och 

huvudmännen praktiserar. De anser att artiklarna som har studerats i deras forskningsöversikt 

har kommit fram till att eftersom formativ bedömning är beroende av den kontext den 

används i, så kan inte ansvaret för implementeringen läggas på bara lärarna utan det måste till 

stöd både på mikro- och makronivå inom skolsystemet. Det innebär att Skolverket 

tillsammans med huvudmännen måste skapa policy gällande formativ bedömning, skolledare 

måste ge organisatoriska möjligheter och stöd till lärarna som med sitt engagemang och 

kunskap implementerar en formativ bedömningspraktik i klassrummet. 
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Skolverket (2011) ger  inga svar på denna kritik som framförs då de ger lärarna stor frihet att 

själva utveckla metoder för formativ bedömning. Skolverket håller diskursen kring formativ 

bedömning öppen trots den position de innehar. Detta gör att man lämnar tolkningen av själva 

utförandet av formativ bedömning i händerna på huvudmännen. Detta kan bli problematiskt i 

framtiden av samma skäl som man överlät tolkningen av styrdokumenten till huvudmännen i 

skolan från 1994-2011, men detta återstår att se och utvärdera i framtiden.  

 

1.4 EN UTREDNING AV BEGREPPEN FORMATIV BEDÖMNING, SUMMATIV 

BEDÖMNING  SAMT  BEDÖMNING FÖR LÄRANDE 

 

Heyer och Hull (2014) menar att begreppet formativ bedömning har uppstått som en motsats 

till summativ bedömning som tidigare har varit det dominerande bedömningsverktyget. De 

anser att den summativa bedömningen sker i syfte att betygsätta eller summera lärandet till ett 

betyg, medan den formativa bedömningen fokuserar på att stödja elevens fortsatta lärande 

genom att synliggöra lärandet för eleven. Den formativa bedömningen fokuserar på vad 

eleven behöver utveckla för att nå sitt mål och tanken är att läraren och eleven ska utgå från 

det läge eleven befinner sig för att sedan kunna ge feed forward (återkoppling framåt) så 

eleven vet vad den behöver träna på.  Skolverket (2017f) menar att den summativa 

bedömningsfunktionen handlar om att avgöra vad eleven kan i just detta ögonblick. Detta kan 

användas till exempel till betyg, men också för att göra en lägesbeskrivning utifrån vad eleven 

kan. Denna information kan sedan användas för att återkoppla till eleverna vad de kan göra 

för att förbättra sina prestationer. Lärare kan också använda informationen som feedback till 

sig själva för att utvärdera undervisningen och bestämma den framtida riktningen på denna.  

 

I en intervju som Lozic har gjort för Skolverkets räkning (Skolverket, 2017e) med Klapp, så 

tycker Klapp att det summativa bedömningssättet idag får allt större formellt utrymme genom 

prov, test och betyg. Hon menar dock att det inte behöver vara negativt så länge lärarna 

använder det summativa materialet formativt, det vill säga som feedback för att utveckla 

elevernas kunskap och lärande. Klapp uttrycker att elever och föräldrar är kvar i ett 

behavioristiskt system och att det krävs mod för att bryta detta och övergå till en mer 

konstruktivistisk syn på kunskap, ett system som hon menar är mycket mer framgångsrikt. 

Hon anser också att man ska undvika att sätta betyg och istället utveckla praktiken med 

omdömen istället. Utbildningsforskarna Jönsson, Sjögren och Lundahl (Skolverket, 2017f) 
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menar att betyg inte fungerar särskilt effektivt för att utveckla kunskaper eller lärande, men å 

andra sidan så måste kunskaperna till slut summeras i ett betyg. En del menar att betygen har 

en pedagogisk funktion, men det finns inga forskningsbelägg för att så skulle vara fallet.  

 

Idag figurerar också termen bedömning för lärande i skolsammanhang. Skolverket menar att 

syftet med termen är att definiera vilka aktiviteter som främjar elevers kunskapsutveckling. 

(Skolverket, 2017c) Skolverket använder begreppen formativ bedömning synonymt med 

bedömning för lärande, medan till  exempel Wiliam och Black (2009) vill hålla isär dem. I 

Sverige har begreppen använts synonymt, medan det internationellt finns en distinktion 

mellan dem. Holmberg (Ficktelius, Lundahl(red.), 2010) menar dock att den formativa 

bedömningen och BFL är båda en bedömning med ett framåtsyftande perspektiv. Han jämför 

tre aspekter i den formativa bedömningen; eleven vet vad målet är, eleven vet sitt läge i 

förhållande till målet samt vet hur hen ska göra för att minska avståndet mellan nuläget och 

mål. Dessa tre utgör grunden för både bedömning för lärande och formativ bedömning och 

båda begreppen kan användas för att beskriva samma sak.  

 

Intressant nog användes inte begreppet formativ bedömning, bedömning för lärande eller 

lärande bedömning av Skolverket i läroplanerna som kom 2011 utan där har man valt att 

använda begreppen bedömning och kunskapsbedömning. Det är först i stödmaterial som 

Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011) som begreppen framträder och beskrivs.  

Där menar Skolverket att bedömning är ”de observationer och den informationsinsamling som 

sker runt en elevs arbetsprestationer som i sin tur tolkas för att sedan leda till någon form av 

beslut och konsekvens”. De menar att syftet med bedömning är att kartlägga, utvärdera och 

återkoppla samt utvärdera undervisningen. Skolverket (2017b) anser därmed att formativ 

bedömning utgörs av en process där eleven är deltagande och känner till vilka målen för 

undervisningen är, var eleven befinner sig i förhållande till målen och feedback om hur eleven 

ska ta sig till målet. Skolverket  (2017d) betonar återkopplingens kvalitet som viktig, den ska 

vara saklig, konstruktiv och informationsrik. Bedömningsuppgifternas kvalitet är också av 

stor betydelse och Skolverket betonar att man ska utgå från elevers tidigare kunskaper samt 

deras intressen för att skapa formativa uppgifter. Det visar sig också att det är viktigt att tona 

ned bedömningen och låta eleverna arbeta med återkoppling, vilka är essentiellt för deras 

lärprocess. 
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Formativ bedömning är både ett annat arbetssätt men också ett annat synsätt på kunskap och 

lärande. I och med 2011 års förändring av skolan så skiftade fokus från detaljkunskaper till att 

fokusera på förmågor, det vill säga kunskap om hur man gör olika saker. Ett exempel på detta 

kan ges ur kursplanen för gymnasiekursen Svenska 2 (Skolverket, 2017) där förmågan är 

markerad i fetstil:  

 

Betyget E Betyget C Betyget A 

Eleven kan i skriftlig eller 

muntlig argumentation 

formulera en tes och ge 

välgrundade argument till 

stöd för den. 

 

Eleven kan i skriftlig eller 

muntlig argumentation 

formulera en tes, hålla sig 

konsekvent till den och ge 

välgrundade argument till 

stöd för den. 

Eleven kan i skriftlig eller 

muntlig argumentation 

formulera en tes, hålla sig 

konsekvent till den och ge 

välgrundade argument till 

stöd för den. Dessutom kan 

eleven på ett relevant sätt 

bemöta tänkta 

motargument. 

 

 

Skolverket (2017d) baserar sina råd angående att arbeta med formativ bedömning på en 

holländsk forskargrupp som har ställt upp fem nyckelstrategier: tydliga mål, undervisning 

som ger kännetecken på lärande, formativ återkoppling, självbedömning och 

kamratbedömning. De menar att förutom dessa nyckelstrategier är lärarens didaktiska 

kunskaper och ämneskunskaper viktiga, läraren ska ha goda kunskaper i bedömning vilket 

visar sig uttolkningen av begrepp och utformningen av bedömningsuppgifter samt ledarskap 

och kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik). Dessa nyckelstrategier 

baseras på Black och Wiliams strategi kring formativ bedömning (se kapitlet ”Tidigare 

forskning”). Den formativa bedömningens stora genomslag och påvisade positiva effekter 

innebar att allt fler forskare började intressera sig för dess betydelse och funktion. Cizek och 

Andrade (2010) skriver i introduktionen till antologin Handbook of formative assessment att 

det finns en bred konsensus för att denna lovande strategi kan användas för att reformera 

utbildningssystemet.  

 

Hirch och Lindberg (2015) menar att begreppet formativ bedömning behöver ses i relation till 

processen i att forma inte bara eleverna, utan även undervisningen. De anser att sådan praktik 
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behöver förankras genom forskning och fortbildning. Hultman (2015) har studerat 

överföringen av forskningsbaserad kunskap till skolan och menar att forskning görs mer enkel 

för att göra det lättare för lärare att ta till sig  och mycket går förlorat i den processen. Den blir 

ofta reflektionslös och följden blir att reformen anammas utan en större förståelse.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att begreppen formativ bedömning, bedömning för lärande 

samt summativ bedömning inte är helt enkla att definiera som exkluderande begrepp då vissa 

instanser som Skolverket anser att formativ beömning och bedömning för lärande innehåller 

samma definition. Detta håller inte internationella forskare med om, vilket ibland gör den 

internationella forskningen svårläst i relation till våra svenska förhållanden. Det framhålls att 

det är önskvärt att gå ifrån en summativ bedömning, men till syvende och sist så sitter lärarna 

fast i den då de ständigt utsätts för nationella kunskapsmätningar och att de måste sätta ett 

slutgiltigt betyg på elevens kunskaper vilket sker genom en summativ bedömning.  

 

Hirch och Lindberg (2015) menar dock att hela metoden med effektstorlekar som ett kvitto på 

att elevernas lärande har ökat, är problematiskt. Vanligtvis mäts effektstorlekar genom ett 

förtest och ett eftertest eller genom att jämföra en experimentgrupp med en kontrollgrupp, 

men de menar att man måste ha en definition av vad lärandet ska bestå i och hur man har mätt 

in- och utgångsvärden. Det är därför svårt att dra slutsatser utifrån gjorda undersökningar som 

redovisas genom effektstorlekar. De anser också att feedback är inte är så enkelt, ens för 

utbildade lärare, och definitivt svårt för elever, vilket gör kamratbedömning problematiskt, 

både ur lärar- och elevsynpunkt. Det som är positivt är att det finns fler elever än lärare och 

genom kamratbedömning kan alla elever få feedback och tränas i att se sin egen prestation. 

Det är dock viktigt att betona att det i stort sett inte finns några undersökningar när det gäller 

kamratbedömning, och de som finns är gjorda med äldre elever, vilket innebär att man inte vet 

så mycket om kamratbedömning i grundskolan sett ur ett elevperspektiv. 

 

Hirch och Lindberg (2015) förtydligar också att formativ bedömning är resurskrävande ur 

lärarsynpunkt och att IKT-verktygen har varit ett sätt att effektivisera undervisningen, men 

detta har lett till att datorn kan ses som en aktör bredvid läraren, t ex genom att ge feedback 

genom rätta svar och frågan är om det är det som avses när man talar om formativ bedömning. 
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1.5  TIDIGARE FORSKNING 

 

I min sökstrategi har jag använt Hirsh och Lindbergs forskningsöversikt kring Formativ 

bedömning på 200-talet (2015) som de har sammanställt på uppdrag av Vetenskapsrådet. Min 

bedömning är att de har gjort en sammanställning av den mest relevanta litteratur som finns 

på området och utifrån deras referenslista har jag använt lämplig litteratur, både i form av 

handböcker och publikationer. Deras uppdelning i olika aspekter av formativ bedömning har 

varit ovärderlig då den har gett mig verktyg att sortera bland den mängd internationella 

artiklar som finns samtidigt som de har haft med ett svenskt perspektiv på artiklarnas innehåll. 

ERIC, en databas som hanterar pedagogisk litteratur, har använts för att få fram artiklarna och 

stadsbiblioteket i Lidköping för att låna böcker. 

 

Det mesta av den forskning som har fokuserat på formativ bedömning har skett i andra länder 

och även om antalet forskningsrapporter i Sverige har ökat de senaste åren så består den 

samlade forskningsbilden kring formativ bedömning av utländska forskare som har forskat i 

andra skolsystem än det svenska. Det är främst studier från engelskspråkiga länder som 

dominerar forskningsscenen, men man kan se att antalet artiklar kring formativ bedömning 

ökar konstant.  

 

Det stora namnet inom forskningen kring formativ bedömning är Dylan Wiliam som i slutet 

av 1990-talet tillsammans med olika forskare (Black och Leahy, mfl.) producerade forskning 

där man drar slutsatsen att formativ bedömning kan användas som ett effektfullt redskap för 

att utveckla elevers kunskaper och framför allt för att utveckla deras förmåga till lärande. 

Wiliam (2016) går till och med så långt att han menar att formativ bedömning är den mest 

effektfulla strategin som man kan använda sig av idag.  

 

I en artikel från 2009, Developing the theory of formative asessment, så utvecklar Black och 

Wiliam sin definition av teorin och man har ställt upp fem punkter som är centrala i utövandet 

av formativ bedömning och som de anser är nyckeln till ett effektivt lärande. Dessa är: 

 

 Dela framgångskriterier med eleverna 

 Klassrumsfrågor 

 Kommentarer på elevprestationer 
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 Kamrat- och själbedömning 

 Formativ användning av summativa prov 

 

Det är ytterst få forskningsartiklar som inte grundar sig i Black och Wiliams forskning som 

inleddes med Assessment and Classroom learning (1998). I Sverige har denna forskning 

kommit att påverka skolan då Skolverket har baserat den senaste reformen på denna 

forskning. Skolverket har gett ut en mängd skrifter i syfte att underlätta implementeringen av 

formativ bedömning i skolan och reformen har lanserats i alla skolor på bred front.  

 

I boken Formative assessment:improving learning in secondary classrooms (CERI, 2005) 

finansierat av OECD har man sammanställt resultat från åtta olika länder över hur man arbetar 

med formativ bedömning. I boken konstaterar man att det är vanligt att lärare använder vissa 

delar av formativ bedömning, men de hinder som finns är motsättningen mellan formativ och 

summativ bedömning (ofta genom standardtest) och en avsaknad av en formativ skolkultur 

där man driver ett systematiskt kvalitetsarbete. Slutsatsen blir att det inte räcker att ge lärare 

ett antal metoder utan detta måste följas av utbildning så att en djupare förståelse och i 

slutändan en framgångsrik implementering, kan åstadkommas. I projektet ARIA (Analysis of 

Innovations in assessment) som varade mellan 2006 och 2008 undersökte man frågorna: ”Hur 

kan lärares bedömningspraktik – summativ såväl som formativ – förbättras?” samt ”Vad 

underlättar spridningen av lärares förbättrade bedömningspraktiker?”. Forskarna drog samma 

slutsatser som OECD gjorde i sin undersökning (CERI, 2005), att en lärare kunde genomgå en 

professionell utveckling, vilket innebar att man tillägnade sig tekniker som man använde i 

undervisningen dock utan att ha fördjupat sin förståelse för varför man använde dem. De 

lärare som däremot hade genomgått ett professionellt lärande hade en fördjupad teoretisk 

förståelse för teknikerna och hade större framgång med dessa. Forskarna drog därför 

slutsatsen att implementeringsarbete måste ske i organiserad form med tyngdpunkten på 

vidareutbildning och erfarenhetsutbyte för att lyckas. (Gardner m fl., 2011) 

 

När det gäller elevers upplevelse av formativ bedömning så genomförde Peterson och Irvin 

(2008) en undersökning kring elevernas uppfattning om bedömning. Eleverna uppfattade att 

meningen med bedömning var att få återkoppling och att synliggöra elevens betygsnivå. De 

upplevde inte att återkopplingen speglade vad de behövde göra för att nå målen. Eleverna 

upplevde att det var betyget som tydligt angav hur de låg till och att det också var deras 

primära motivationskälla samt att de jämförde betyg med andra elever för att avgöra om de 
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hade lyckats eller inte. (Peterson & Irving, 2008) Williams (2010) undersökte elevers 

uppfattningar kring effektiv feedback och eleverna ansåg att den mest effektiva feedbacken 

var i en-till-en-situationer mellan lärare och elev. På andra plats låg lärarens betygsättning av 

uppgifter. Flickor i större utsträckning än pojkar ansåg att långa skriftliga omdömen samt 

feedback över huvud taget var effektivt och det var få som ansåg att feedback som gavs till 

hela klassen var effektivt. Ingen ansåg att korta kommentarer, som till  exempel  ”Bra jobbat” 

bidrog till någon utveckling. Hargreaves (2011) har också  i sin studie dragit slutsatser att 

feedback är som mest effektiv när den ges direkt mellan elev och lärare. Detta stöds också av 

Harris och Brown (2013)  som undersökte hur elever uppfattade formativa arbetssätt och när 

det gällde själv- och kamratbedömning såg man detta mer som klassrumsaktiviteter än viktiga 

delar i lärandet. De satte betydligt högre tillit till lärarens feedback än kamraternas och 

anledningen till detta var att de inte ansåg sig själva tillräckligt kompetenta för att bedöma 

andras arbeten. De ville heller inte visa sina prestationer för kamraterna då de var rädda för 

den feedback de eventuellt skulle kunna få. Eleverna tyckte att aktiviteterna till stor del ändå 

var positiva, men de hade inte förståelsen till varför de gjorde själva aktiviteten.  

 

1.6 KRIKTIK MOT FORMATIV BEDÖMNING 

 

En kritik som framförs mot den formativa bedömningen är att definitionerna är så pass vida 

att en implementering kan ske på så många olika sätt och genom så många olika metoder, 

didaktiska instrument och processer att det inte går att definiera begreppet. Den amerikanske 

bedömningsforskaren Bennett (2011) menar att för att man ska tala om formativ bedömning 

som ett begrepp och en praktik så måste man fokusera på att definiera och skapa väl 

avgränsade metoder och processer som är kopplade till ett specifikt innehåll. Han menar 

också att det är problematiskt att skilja begreppen summativ och formativ bedömning åt 

genom att en summativ bedömning kan användas formativt. Han anser att det är detta vi ska 

sträva mot i skolan.  

 

Den svenska forskaren Måhl (2009) är också kritisk då han menar att det saknas förståelse 

bland de som använder begreppen formativ och summativ bedömning för vad de egentligen 

innebär. Han menar att formativ bedömning inte alltid behöver ge stor effekt på 

undervisningen och att man måste granska det underlag som forskarna har använt i sina 

undersökningar.  
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Klenowski (2009) menar att begreppet bedömning för lärande har börjat ändra innebörd 

genom att gå från den av författaren tagna definitionen (nulägesanalys, mål, vägen till målet) 

till att man oftare testar av elevernas kunskaper summativt för att bedöma nivåerna, vilket 

understödjs av kunskapskriterier. Han menar att resultatet då blir ett mål i sig och tar fokus 

från själva lärandet. Torrance (2007) beskriver också fenomenet när han skriver: 

 

The practice of assessment has moved from assessment of learning, through assessment for 

learning, to assessment as learning, with assessment procedures coming completely to dominate 

the learning experience, and ”criteria compliance” replacing ”learning”.” (Torrance, 2007, s 

281)  

 

Ovanstående författare är inte ensamma om att ifrågasätta att det finns många begrepp som 

definieras likadant och att det är svårt att diskutera kring formativ bedömning då begreppet 

inte kan definieras enhetligt och exkluderande.  

 

Kingston och Nash (2011) kritiserar metoderna för att mäta effekter inom skolan och finner i 

sin metaanalys av den effekt som formativ bedömning ska producera, att endast 4 % av de 

artiklar som de undersökt har angivit den information som krävs för att kunna beräkna 

effektstorlekar som är relevanta i sammanhanget. De menar också att effekterna ligger runt 

0,2 snarare än 0,7 som många forskare hävdar. Kingston och Nash anser också att det som 

framstår som positivt och som ger effekt är lärarnas professionella utveckling och 

utvecklingen av IKT-verktyg som används formativt. De kommer också fram till att mest 

effekt vid användande av formativ bedömning uppnår man i matematik.  

 

Pryor och Crossouard (2008) är kritiska mot det faktum att man har förenklat teorin kring 

formativ bedömning och att man har bortsett från den sociala kontextens betydelse för 

resultaten. De anser att undervisning även i dag baseras på en hierarkisk ordning där läraren 

lär ut och eleverna lär in och att man har tagit till sig konceptet med formativ bedömning för 

att snabbt och enkelt ordna till de problem som finns inom skolan.  

 

Black och Wiliam (2009) medger att kontexten spelar roll för implementeringen av formativ 

bedömning, men samtidigt anser de att punkterna i definitionen av formativ bedömning och 

hur man arbetar formativt är så allmänna att man kan använda dem oavsett situation. Som 

kritik mot detta menar Hirch och Lindberg (2015) i sin forskningsöversikt att många forskare 



21 
 

har kommit fram till att det är nödvändigt att förstå all undervisning och framför allt formativ 

bedömning som bundet till kontexten och att man inte kan förvänta sig samma resultat oavsett 

de kontextuella villkor som råder, vilket kan ge formativa metoder olika effektivitet i olika 

miljöer. Detta skulle då innebära att formativ bedömning inte skulle vara så användbar om 

inte miljön var gynnsam. 

 

Skolverket (2017g) menar att forskningen stöder teorin om en elev är aktiv i sitt lärande så 

resulterar detta i att elevens ansvarskänsla, drivkraft och motivation ökar. Formativ 

bedömning har dock visat sig ha sämre effekt på elever som inte uppträder på ett acceptabelt 

sätt, vilket leder till Hirch och Lindbergs (2015) slutsats att det finns miljöer där formativ 

bedömning inte fungerar så effektivt som utmålas av Black och Wiliam (2009).  

 

Kamratbedömning är en del av formativ bedömning så som den presenteras av Black och 

Wiliam (2009), men det är också en sak som är svår att mäta i konkreta effekter. Berggrens 

(2013) licentiatuppsats undersökte kamratbedömningens möjligheter i skolämnet engelska på 

högstadiet. Hennes undersökningsresultat blev att eleverna inte i större utsträckning ansåg att 

de lärde sig något genom att läsa andras texter och kommentera dessa.  Hon anser dock att det 

är viktigt för elever i den här att träna på att ge varandra feedback. Det krävs dock träning för 

att åstadkomma detta och att kamratbedömning inte kan ersätta den feedback läraren ger, 

kamratbedömning kan dock komplettera och bidra till elevers lärande.  

 

Många lärare har sett att ett problem med formativ bedömningspraxis är att det saknas tid till 

att genomföra detta i klassrummet och därför tar man till mer traditionella prov för att mäta 

elevernas kunskaper. Många lärare upplevde också att själva processen tog lång tid och att 

man inte hann med allt man skulle hinna med enligt läroplanen. Lärarna såg också ett problem 

i hur man gav feedbacken så att den skulle upplevas på rätt sätt av eleverna, med andra ord 

som utvecklande och framåtsyftande (Atjonen, 2014). Westlund (2013) har i sin avhandling 

jämfört svenska och kanadensiska lärare för elever i årskurs 4. Hon menar att de svenska 

lärarna var mer som uppgiftsinstruktörer och kontrollanter av en utförd uppgift medan de 

kanadensiska lärarna agerade mer som lärandeinstruktörer för att stödja läsförståelsen och 

kontrollanter av en läsförståelse under utveckling. Hon konstaterar att ländernas styrdokument 

avgjorde vilket förhållningssätt till bedömning lärarna hade. De svenska lärarna nämnde inte 

feedback som viktig för att förändra undervisningen medan de kanadensiska lärarna använde 

feedback från eleverna för att förändra sin undervisning. Den viktigaste slutsatsen man kan 
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dra av Westlunds studie är att styrning har betydelse för vad lärarna gör i skolan och 

innehållet i den styrningen är avgörande för implementeringen av användandet av formativ 

bedömningsstrategi. Skolverket är inte tydlig i sin styrning av den svenska skolan eftersom de 

inte ger tydliga regler för hur lärarna ska arbeta, till skillnad från andra länder som till 

exempel Kanada. 

 

Sammanfattningsvis kan man inte göra annat än att komma fram till att formativ bedömning 

är omdiskuterat och inte så enkelt som många vill att det ska framstå. Det första problemet är 

att undervisningsstrategin har framställts som det enda sättet att undervisa framgångsrikt på, 

det andra är att man inte har från Skolverkets sida, varit tydlig med vad formativ bedömning 

innebär och vad andra begrepp som utger sig för att betyda samma också innebär. Kort sagt så 

krävs det en enhetlig begreppsidentifiering. Det tredje problemet är att man inte ger konkreta 

råd till lärarna hur man ska använda formativ bedömning i problematiska klasser och med 

elever som inte är motiverade samt i förhållande till den arbetsbörda som lärarna redan har.  

Andra problem är att formativ bedömning är en ”vuxenprodukt”, med andra ord så är det 

inget vi har frågat eleverna om och det är något som lärare stöter på ofta. Elever förstår inte 

syftet med att göra diverse olika aktiviteter och många är nöjda med att prestera på en låg nivå 

och är inte intresserade av feedback och feedforward. Konsensus bland forskarna råder dock 

kring att formativ bedömning är en bra undervisningsstrategi som kan leda till snabba 

framsteg och åstadkomma den undervisning som samhället behöver ha för att utvecklas, men 

det finns en hel del hinder på vägen mot målet. 

 

1.7 KUNSKAPSLUCKAN OCH TIDIGARE STUDIER 

 

Hirch och Lindberg (2015) anser i sin forskningsöversikt att det finns så lite forskning kring 

lärarnas bedömningsarbete i Sverige att de som finns endast kan ge indikationer om nuläget. 

De studier som finns koncentreras på studier bland grundskolans yngre barn (årskurs 1-6). 

Detta står i kontrast mot utländska undersökningar som främst riktas mot högre åldrar. Detta 

innebär att vi måste beakta de internationella studiernas resultat även när vi talar om formativ 

bedömning i Sverige. Hirch och Lindberg menar dock att de internationella 

forskningsresultaten måste testas i Sverige, som har andra förhållanden när det gäller lärare 

och betygsystem, för att kunna verifiera de internationella forskningsresultaten.  
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Min undersökning fyller en lucka då den undersöker hur gymnasielärarna i Sverige upplever 

reformen och arbetssättet formativ bedömning samt om gymnasielärarna redan innan 

reformen 2011 arbetade på ett liknande sätt. Eftersom det mesta av litteraturen behandlar 

internationella förhållanden och de svenska publikationerna koncentrerar sig på yngre åldrar 

så fyller undersökningen en funktion då den har utförts bland gymnasielärare där det inte 

finns mycket forskning gjord. De publikationer som har spelat störst roll för denna 

undersökning är Black och Wiliams forskning och definition av begreppet formativ 

bedömning och formativt arbete. Trots den kritik som finns mot Black och Wiliams definition 

av begreppet och arbetssättet så är deras arbete ändå utgångspunkten för allt arbete kring 

formativ bedömning och den praxis som har implementerats i svenska skolor sedan 2011.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. TEORETISKT RAMVERK 

 

I detta kapitel redogörs för vilka vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter 

studien har. De vetenskapsfilosofiska utgångspunkterna handlar om hur saker är och de 

kunskapsteoretiska utgångspunkterna syftar till hur saker tolkas att vara (Hartman, 2004). 

Båda dessa utgångspunkter är relevanta att konkretisera för att synliggöra studiens värde. 

 

2.1 KUNSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Idag är det vanligt att människor talar om kunskap och tror att alla har samma uppfattning om 

vad kunskap är. Men vad är egentligen kunskap? 

 

Skeptiker menar att vi aldrig kan erövra fullständig kunskap, eller ens kunskap alls. (Hartman, 

2004). Denna ståndpunkt är dock problematiskt för att konsekvensen av denna uppfattning är 

att människan får svårt att utvecklas eller ens se att det ens finns en mening med att utvecklas. 

Det finns goda exempel på att skeptikerna till viss del har rätt genom att problematisera synen 

på vad kunskap är och hur man kan erhålla den, men samtidigt måste vi utgå från att vi har 

olika slags kunskaper, för vårt liv skulle bli svårt att leva annars och det mesta av forskningen 

skulle vara meningslös. Den kunskap som utgår från individen är också viktigt kunskap, lika 

viktig som det vi kan observera och testa upprepade gånger.  

 

Det finns olika slags kunskap, praktisk, teoretisk samt empatisk (med flera), och det de har 

gemensamt är att man tror att den kunskap man har är sann fram till dess att den uppdagas att 

den inte är det, det vill säga står i ”korrekt korrelation till världen”. Man brukar skilja mellan 

realistiska och icke-realistiska teorier där den realistiska teorin utgår från att världen existerar 

oberoende av kunskapssubjektets trosföreställning medan den icke-realistiska teorin utgår från 

att världen existerar beroende på kunskapsobjektet. Det låter som att de icke-realistiska 

teorierna inte använder logik eller rationalitet för att bedöma vad som är kunskap, men det 

finns krav på att en person har trosföreställningar som korresponderar med varandra och som 

har framkommit genom logiskt och rationellt tänkande (Hartman, 2004). 
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2.2 VETENSKAPSFILOSOFISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

En forskningsstudie behöver en teoretisk ram och det finns flera olika, varav de två som 

brukar betecknas som motpoler benämns positivism och hermeneutik. Enligt forskning 

framgår det att det många gånger är svårt att helt särskilja de båda vetenskapsteorierna, medan 

andra anser att deras syn är oförenliga och står för två olika saker (Hartman, 2004, Andersson, 

2014). 

 

Jag ser positivism och hermeneutik som två olika sätt att se på kunskap och det vore 

onekligen enklare om man kunde undersöka allt genom positivistiska ögon, det vill säga 

genom att observera och skala bort allt som inte är helt väsentligt, till exempel bara titta på 

hur en blomma växer, och dra slutsatser utifrån detta. Men frågan är om man skulle få särskilt 

intressanta eller givande resultat om man applicerade denna vetenskapsteori på mer komplexa 

områden där människors åsikter och beteenden som inte alltid är uppenbara, står i centrum för 

undersökningen? Jag anser att det finns en anledning till att naturvetenskaperna utgår från en 

positivistisk syn, medan humanvetenskaperna utgår från hermeneutiken, det vill säga en 

vetenskap som baseras på tolkning och förståelse för olika fenomen. Med de verktyg vi har i 

dag så lämpar sig de båda utgångspunkterna för olika områden inom vetenskapen, men det går 

att göra kombinationer när det är lämpligt, men huvudsakligen följer teorierna med var sina 

forskningsområden. Min utgångspunkt i denna studie har varit att anlägga ett hermeneutiskt 

synsätt för att få en bättre bild av lärares uppfattning om själva fenomenet med formativ 

bedömning. Den positivistiska teorin finns alltid närvarande då den precis som den 

hermeneutiska gör existensantaganden och utifrån detta beskriver den mening människor 

knyter till olika företeelser. Den hermeneutiska teorin har använts i syfte att vara holistisk och 

beskriver därmed en större bild än vad den positivistiska teorin gör genom sitt renodlande av 

själva forskningsföremålet och där inget annat är relevant (Hartman, 2004).  

 

2.3 TEORETISKA ANSATSER 

 

Undersökningen har utgått från en abduktiv ansats, vilket är en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att utgår från en hypotes, en teori som man 

sedan undersöker huruvida den stämmer eller inte. Kritik mot denna metod är att man är styrd 

utifrån befintliga teorier och då inte upptäcker ”ny” vetenskap. Den induktiva ansatsen utgår 
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från empiriska undersökningar, det vill säga att man undersöker områden förutsättningslöst, 

och drar sedan slutsatser och konstruerar teorier utifrån dessa undersökningar. Den abduktiva 

metoden utgår från ett enskilt fall och man formulerar sedan ett hypotetiskt mönster, precis 

som i den induktiva metoden. Eftersom man baserar undersökningen även på tidigare studier 

och egna erfarenheter så kan man inte säga att studien är förutsättningslöst utan utgår från ett 

visst paradigm, precis som i den deduktiva metoden (Patel & Davidsson, 2011). Anledningen 

till detta val av ett mellanting mellan ovanstående ansatser var att det fanns obesvarade frågor, 

men det gick heller inte att bortse från de föreställningar om svaret på frågorna som fanns, 

vilket gjorde det svårt att gå in helt förutsättningslöst i undersökningen.  

 

2.4 DEFINITION AV VIKTIGA BEGREPP 

 

De nyckelbegrepp som jag har använt och utgått från i frågeställningen är formativ 

bedömning, förståelse, upplevelse, fortbildning och förutsättningar.  

 

Formativ bedömning utgår från den definition som Wiliam och Black (2009) använder i sin 

teori kring framgångsrika undervisningsstrategier. Den formativa bedömningen utgår från att 

läraren genom att använda elevens resultat hjälper eleven att utveckla sin kunskap och sina 

förmågor med hjälp av feedback och träning. Motsatsen till formativ bedömning är summativ 

bedömning som  mäter kunskaperna och fastställer förmågor vid ett givet tillfälle istället för 

att användas som feedback till fortsatt lärande. I verkligheten är dessa två inte uteslutande 

motpoler då lärare tvingas förhålla sig även till summativ bedömning i och med betygsättning 

och nationella prov, men rent teoretiskt är de två av motsatt definition. Undersökningen skiljer 

mellan begreppet formativ bedömning som utgår från ovanstående teoretiska kriterier och 

arbetssättet formativ bedömning som utgår från hur det är att arbeta med formativ bedömning 

i klassrummet, med andra ord den praktiska tillämpningen. I begreppet formativt arbete ingår  

lärstrategier, undervisningsmetoder samt undervisning (dessa tre begrepp används synonymt i 

denna undersökning) som utgår från definitionen av formativ bedömning.  

 

Förståelse och upplevelse är subjektiva begrepp som speglar hur individen upplever händelser 

i livet och förståelse är det djup med vilken en individ upplever att den har kunskap om 

företeelser i livet. Begreppet förståelse utgår från Sandberg och Targamas (2013) definition 

att verklig förståelse föregås av ett ifrågasättande av tidigare kunskap, med andra ord en 

upplevelse, vilket leder till en fördjupad förståelse för fenomenet, vilket leder till ett annat sätt 
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att handla. Om man verkligen har tagit till sig kunskap så får det konsekvenser för ens 

handlande, som ringar på vattnet.  

 

Begreppet fortbildning har använts som ett samlingsbegrepp för all utbildning som har skett 

kring formativ bedömning och står för den utbildning och vidareutveckling av redan befintlig 

kompetens som har anordnats av Skolverket och huvudmannen. Till detta kommer också 

begreppet förutsättningar som i denna undersökning avser de åtgärder som huvudmannen har 

vidtagit för att gymnasielärarna ska arbeta mer formativt, vilket var syftet med reformen. 

Åtgärderna kan vara till exempel av organisatorisk art, till exempel salar, fortbildning samt 

IT-stöd, men också av ekonomisk art, till exempel mer tid till varje klass som man undervisar. 

Fortbildning ingår i begreppet förutsättningar, men eftersom förutsättningar spänner över ett 

stort område så var det viktigt att ha med det som ett enskilt begrepp, men ändå som en del av 

begreppet förutsättningar. 
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3. METOD OCH URVAL 

 

Det framgår att det råder diskussion huruvida kvalitativa eller kvantitativa tillvägagångssätt 

bör tillämpas i studier av denna karaktär (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Denna 

undersökning utgår från ett kvantitativt tillvägagångssätt och med hjälp av enkäter har frågor 

ställt frågor till pedagoger inom gymnasiet. Anledningen till valet av denna typ av 

urvalsmetod samt informationsunderlag var att det var lämpligt med ett så stort urval som 

möjligt eftersom målet var att kunna dra generella slutsatser genom att göra kvantitativa 

analyser på materialet. Kvantitativa undersökningar har egenskaper som är mätbara och 

möjliga att generalisera (Hartman, 2004) och undersökningen utgår från fasta svarsalternativ 

för att mäta de svarandes åsikter. Kategorier där respondenterna kunde besvara frågan med 

”vet inte” har uteslutits ur undersökningen eftersom dessa svar hade varit ganska 

tillintetsägande. 

 

3.1 OPERATIONALISERING  

 

Definitionen av begreppen formativ bedömning, förståelse, upplevelse, fortbildning och 

förutsättningar har i denna uppsats utgått från en reell definition, vilket innebär att 

definitionen inte bara är giltig på pappret, det vill säga inte bara för denna uppsats. Enkäten i 

undersökningen har utgått från dessa nyckelbegrepp och här följer en beskrivning av hur jag 

har gjort för att ställa konkreta frågor utifrån begreppen och syftet.  

Begreppet förståelse är implicit uttalat i ett flertal frågor och det finns ingen fråga i syftet som 

efterfrågar en mätning av lärarnas förståelse av formativ bedömning.  Förståelse är dock ett 

centralt begrepp då det inkluderar uppfattningen om att man har en kunskap om något, att 

man förstår varför man gör saker på ett visst sätt. Frågorna 6, 7 och 19 mäter i vilken 

utsträckning lärarna har tagit till sig begreppet, arbetssättet och fortbildningen i formativ 

bedömning. Fråga 6 och 7 har svarsalternativen ”ja”, ”nej”, ”tveksam/till viss del” och i fråga 

19 har de svarande fått göra en bedömning av deras förståelse av formativ bedömning i form 

av fasta svarsalternativ med fallande förståelseskala. Svaren från frågorna 6 och 7 används för 

att svara på ” Finns det samband, och i så fall vilka, mellan upplevelsen av att ha fått 

tillräckliga förutsättningar från arbetsgivaren och att uppleva sig arbeta med formativa 

metoder?” (fråga 1 c i frågeställningen). Fråga 19 svarar däremot på ”Finns det samband, och 
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i så fall vilka, mellan graden av den fortbildning gymnasielärarna upplever sig ha fått och 

användningen av formativa metoder i undervisningen?” (fråga 1 b i frågeställningen).  

I enkäten byttes begreppet upplevelse ut mot ordet inställning eftersom detta förtydligade och 

förenklade för de svaranden att förstå vad poängen med frågan var (fråga 5, 8). Frågorna 

efterfrågade vilken inställning de svarande hade till begreppet formativ bedömning och till att 

arbeta formativt. Svarsalternativen utgjordes av ”positiv inställning”, ”negativ inställning”, 

”både positiv och negativ inställning” samt ”vet inte”. Detta gjordes med avseende på att mäta 

om ” Finns det samband, och i så fall vilka, mellan graden av uppskattning av begreppet 

formativ bedömning och graden av att arbeta praktiskt med begreppet?” (fråga 1a i 

frågeställningen). 

Formativ bedömning är utgångspunkten i undersökingen och begreppet finns med i många av 

enkätfrågorna (5-8, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 23) och i samband med andra begrepp såsom 

förståelse, fortbildning, inställning samt förutsättningar. Begreppet är bevarat i sin definition 

och har inte operationaliserats genom att anta en mindre abstrakt form då begreppet redan är 

ett konkret begrepp för de svarande i enkäten, däremot har begreppet i sig mätts genom frågor 

om vilka undervisningsmetoder och lärstrategier som de svarande använder i sin 

undervisning. Eftersom undersökningen mäter olika aspekter kring formativ bedömning har 

jag valt att inte beskriva hur jag operationaliserat begreppet utan hänvisar till andra begrepp 

som mäter olika företeelser kring formativ bedömning 

 

Fråga nummer 10 ”I vilken utsträckning anser du att du arbetade formativt innan reformen 

infördes 2011?” var avsedd att mäta ” I vilken utsträckning anser gymnasielärarna att de 

arbetade formativt redan innan reformen 2011?”och svarsalternativen var indelade i 

procentform för att underlätta uppskattningar av graden för de svarande. Fråga 17 var avsedd 

att mäta ” I vilken utsträckning har arbetet med formativ bedömning förändrats efter reformen 

2011?” och utformades därför med samma intervaller i procentenheter som fråga 10. Tanken 

var att mäta skillnaden mellan dessa två uppskattningar för att se skillnaden i formativt arbete 

före och efter reformen. Skillnaden mellan dessa två mätningar utgjorde resultatet av den 

implementering som har gjorts i den undersökta skolan.  

Frågorna 11 och 14 var avsedda att avsedda att mäta effekten av den reform som genomfördes 

över hela lander samt effekten av implementeringen av reformen på den egna skolan för att 

avgöra vilken som kan ha haft mest effekt. Dessa frågor mäter fråga 3 i frågeställningen(”I 

vilken utsträckning har arbetet med formativ bedömning förändrats efter reformen 2011?,). 



30 
 

Till fråga 11 ställdes två följdfrågor (12 och 13) för att undersöka anledningarna till svaren i 

fråga 11. Fråga 14 hade också två följdfrågor, 15 och 16. Dessa följdfrågor har inte varit 

föremål för någon statistisk analys utan redovisas som orsaker till resultatet i huvudfrågorna 

eftersom det finns ett praktiskt syfte för dem som läser uppsatsen  att se vad som döljer sig 

bakom statistiken. 

För att ha en kontrollfråga i anslutning till frågorna om formativ bedömning ställdes frågorna 

9 och 18 om vilka formativa metoder lärarna använder när de undervisar . Svaren i frågorna 

utgår från innehållet i metoden formativ bedömning (Black & Dylan, 2009) och delades upp i 

svarsalternativ där de svarande gavs möjlighet att kryssa i fler än ett alternativ just för att mäta 

förekomsten av olika delar av formativ bedömning. I analysen har jag dock valt att endast 

använda svaren i fråga 18 eftersom svaren tydligast motsvarar den definition av formativ 

bedömning som Black och Dylan (2009) har använt i sin forskning.  

 

Begreppet fortbildning har mätts genom fråga 19 och 20. Fråga 19 avsåg att mäta vilken 

effekt fortbildningen har haft på lärarnas förståelse av formativ bedömning och fråga 20 om 

lärarna ansåg att de hade fått tillräckliga förutsättningar genom fortbildning. Efter den frågan 

kom två uppföljningsfrågor (21 och 22) för att få orsaker till svaren på fråga 20. Som 

nämndes tidigare har syftet med följdfrågorna varit att ge praktisk information till läsaren om 

anledningarna till svaren. Dessa frågor har har haft för avsikt att svara på fråga 1 b i 

frågeställningen, ”finns det samband, och i så fall vilka, mellan graden av den fortbildning 

gymnasielärarna upplever sig ha fått och användningen av formativa metoder i 

undervisningen?”. 

 

Fråga 23 mätte om lärarna ansåg att de hade fått tillräckliga förutsättningar av arbetsgivaren 

och följdes upp med fråga 24, kring vilka anledningar det fanns som gjorde att de svarade nej. 

Även fråga 20 mätte förutsättningar specifikt i form av fortbildning och gav svar på samband 

mellan ”upplevelsen av att ha fått tillräckliga förutsättningar från arbetsgivaren och att 

uppleva sig arbeta med formativa metoder” (fråga 1c i frågeställningen). 

 

I de fall där det har funnits följdfrågor har jag valt svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”till viss 

del” för att sedan få mer specifik information i följdfrågorna.  
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3.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

När det gäller undersökningens validitet, det vill säga att mätningen mäter rätt saker, anser jag  

att validiteten är hög eftersom de frågor som har ställts utgår från den problematik som finns 

med formativ bedömning enligt forskningsrapporter och att frågorna kan anses som relevanta 

för alla lärare i gymnasiet. Jag anser dock att undersökningen har undersökt rätt saker utifrån 

den frågeställning som ställts upp. Frågeställningen har kunnat besvaras med hjälp av 

respondenternas svar, men en indikation på att den inte har lyckats fullt ut med de frågor och 

svarsalternativ som fanns är att det finns några respondenter som har valt att inte svara på 

vissa frågor. Slutsatsen man kan dra utifrån detta är att det beror på antingen på frågorna eller 

svarsalternativen. Frågorna i sig kan ha upplevts som irrelevanta för respondenterna, men det 

kan naturligtvis vara så att de inte har förstått frågan. I efterhand hade det varit bra om det 

hade funnits en fritextruta där respondenterna hade kunnat skriva en kommentar. Det fanns 

också kritik från respondenterna angående det faktum att de inte kunde välja flera 

svarsalternativ på sista frågan då de hade svårt att välja endast en faktor. Detta gör att 

reliabiliteten minskar och ytterligare skäl till att reliabiliteten är relativt låg är resultaten 

baseras på få respondenter, vilket leder till att resultatet kan bli ett annat om man gör samma 

mätning i en annan gymnasieskola. Eftersom det inte har gått att finna liknande 

undersökningar så är det omöjligt att uttala sig om den aspekten av undersökningens 

reliabilitet. 

 

3.3 URVAL 

 

I denna undersökning har ett bekvämlighetsurval tillämpats, vilket innebär att respondenterna 

består av de personer som fanns enkelt tillgängliga (Trost, 2012). Undersökningen har 

genomförts genom en webbenkät som skickats till ungefär 300 respondenter via 

gruppmejllistor och alla arbetar som gymnasielärare eller som 7-9-lärare på IM (Individuella 

programmet) i den utvalda gymnasieskolan. I mejlen har det funnits en kort presentation om 

syftet med undersökning och en länk till själva enkäten. Fördelen med detta har varit att det 

har varit mina kollegor som har svarat på enkäten, vilket borde ha ökat motivationen något 

jämfört med om det är en okänd person som genomför undersökningen. Problem med 

bekvämlighetsurvalet är dock att det inte har varit möjligt att påverka antalet svar och utifrån 

det resultatet generalisera och dra slutsatserna att det ser ut så här på alla gymnasieskolor. 
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Urvalsgruppen består av en stor respondentgrupp, gymnasielärare, som i denna undersökning 

har behandlats som en homogen grupp som har gemensamma egenskaper vilket gör det 

möjligt för dem att svara på enkäten.  

 

3.4 ENKÄTEN 

 

Trost (2012) varnar för att ställa frågor som är retroperspektiva, det vill säga att respondenten 

ska svara på frågor om hur något har varit, då det kan vara svårt att minas och att minnet kan 

ha färgats av många olika faktorer. I min undersökning har bedömningen gjorts att det var 

relevant  att ställa sådana frågor för att kunna jämföra med nuläget och utgångspunkten var 

lärarnas upplevelse om hur de har arbetat tidigare i syfte att jämföra med hur de arbetar i 

nuläget. Det är dock nödvändigt att ta med sig bilden av att lärarna kan ha en konstruerad bild 

av hur de har arbetat, men förutsättningen har varit att respondenterna var professionella nog i 

sin yrkesutövning för att komma ihåg hur man arbetade innan reformen 2011 och hur man 

arbetar nu och att kunna avgöra skillnaden. 

 

I denna undersökning har det varit lämpligast att använda en webbenkät, som är gjord i 

programmet Survey & Report. Trost (2012) beskriver att en av fördelarna med att använda 

webbenkät är att svaren kan registreras av de som besvarar frågorna, vilket innebär att man 

slipper göra registreringen manuellt. Om man också använder sig av ett analysprogram som 

SPSS så kan man direkt överföra resultaten istället för att föra in dem manuellt. Trost skriver 

om vikten av att webbenkäten måste vara utformad så att hela enkäten kan visas på 

användarens bildskärm och inte behöver flyttas runt i fönstret för att synas helt. Antalet frågor 

bör begränsas i en webbenkät, i jämförelse med en postal enkät, då det är svårare att få en 

överblick över hur stor eller hur lång tid en webbenkät kan tänkas ta att fyllas i; medan de 

svarande i en postal enkät ser det på ett tydligare sätt. En risk som Trost tar upp är att man 

som undersökningsansvarig inte vet vad som pågår i de svarandes datorer till exempel 

tekniska begränsningar såsom webbkakor eller användaridentiteter i samma dator. Han skriver 

vidare om hur man kan få låg svarsfrekvens beroende på enkätens utformning när det gäller 

bildskärmsupplösning och färgåtergivning, men menar att man inte kan ta hänsyn till alla 

tekniska svårigheter, utan man bör försöka utforma webbenkäten så tekniskt enkelt som 

möjligt. Man bör heller inte använda sig av de senaste tekniska nyheterna i sin webbenkät, 

eftersom man då kan förlora de användare som inte har tillgång till dem. En grundregel, enligt 
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Trost, är att fem år gamla datorer ska klara av de tekniska kraven för webbenkäten, vilket inte 

har varit ett problem då alla lärare har tillgång till utrustning som är maximalt fyra år gammal. 

 

Lärarna som arbetar inom kommunen påverkas av kommunen som arbetsgivare och 

fortbildningsanordnare och är också färgade av sin syn på arbetsgivaren, vilket kan ge utslag i 

resultatet. Urvalet är gymnasieskolans lärare i en medelstor kommun i Sverige med 

kommunen som huvudman.  

 

3.5 ENKÄTKONSTRUKTION 

 

De svarsalternativ som har valts i enkäten har gjorts så utifrån tanken att de ska kunna 

jämföras med varandra och många frågor har därför samma svarsalternativ, vilket underlätar 

för statistik analys. Fråga 1-4, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 21 och 22 är nominalskalor, fråga 5-8, 11, 

14, 19, 20 och 23 är ordinalskalor och 10-17 innehåller intervallskalor.  

 

1-4 är frågor kring de svarande, 5 och 8 är frågor kring inställning till formativ bedömning, 

fråga 6-7, 11, 14, 23 och 20 är frågor kring de svarandes uppfattning, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 

21, 22 och 24 är fördjupningsfrågor och påståenden som ska fånga upp mer detaljer i de 

svarandes uppfattningar och fråga 10 och 17 innehåller frågor om i vilken utsträckning de 

svarande upplever olika aspekter kring formativ bedömning.  

 

När det gäller kodning i SPSS så har resultaten från enkäten direkt exporterats till SPSS för att 

undvika inskrivningsfel och för att spara tid. En kontroll av exporten har gjorts genom att se 

till att kodningen har genomförts på rätt sätt, och korrigeringar av felaktig skalnivå har gjorts 

vid enstaka problem.  

 

3.6 BORTFALLSANALYS 

 

Det svåraste med att konstruera enkäter är att ställa frågor som är tydliga för respondenten och 

som samtidigt leder till att man kan få tydliga resultat utifrån vilka man sedan kan dra 

slutsatser. I enkäten så finns det ett antal frågor som nu i efterhand, när analysen av resultatet 

är klart, är uppenbart svåra att svara på för några respondenter har inte svarat på dessa. 

Anledningen till detta kan vara att de ansåg att det inte finns ett svarsalternativ som passade 
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dem eller att de inte har ansett att frågan gällde dem. Det har dock funnits ett klart syfte med 

svarsalternativen och det är beklagligt att syftet med frågan inte nådde fram till dessa 

respondenter. Ett exempel på en sådan fråga var ”På vilket sätt har du tagit till dig fortbildning 

i formativ bedömning?” där svarsalternativen var ”Jag har fått insikt och en fördjupad 

förståelse för formativ bedömning”, ”Jag har fått ytterligare metoder att använda i 

klassrummet för att variera min undervisning” samt ”Inte alls, jag anser att det är en ny trend 

som snart kommer att ersättas av en ny trend” och där fyra respondenter valde att inte svara. 

Syftet med frågan var om man hade nått en djupare förståelse, vilket är det önskvärda när 

något ska implementeras, eller om man såg det som fler metoder att variera undervisningen 

med utan att reflektera över deras värde och strategi och till sist om man mest såg formativ 

bedömning som något som snart kommer att försvinna för att ersättas av något nytt. Syftet var 

att få fram en bild av hur implementeringen har fortskridit och vilka resultat den har haft för 

skolan och lärarna. 

 

Totalt skickades enkäten ut till 297 lärare och 65 individer svarade, trots ett ytterligare 

påminnelseutskick. Detta innebär att svarsfrekvens endast var  22 %, vilket är lågt. De 

anledningar som finns till det låga svarsdeltagandet är att utskicket skedde i en period av hög 

arbetsbelastning med bland annat nationella prov och det faktum att lärare i allmänhet har en 

hög arbetsbelastning på våren.   

 

Det är fler kvinnor än män som har svarat på enkäten samt att de flesta ( ca 80 %) har jobbat 

mindre än 20 år samt att majoriteten av de svarande är lärare gymnasielärare i allmänna 

ämnen, detta speglar dock sammansättningen av lärare på gymnasiet väl. Detta gör det enkelt 

att konstatera att den vanligaste svaranden är kvinna, gymnasielärare i allmänna ämnen samt 

har jobbat mindre än 20 år. Min upplevelse är att intresset för akademiska undersökningar 

lockar de lärare som har läst på högskola eller universitet längst då de antagligen ser vikten av 

det akademiska arbetet mer än yrkeslärarna, vilket motsvarar den sammansättning av 

svaranden som undersökningen har fått. 

 

Undersökningen gör inga anspråk på att kunna utföras med samma resultat i andra städer, men 

resultatet är dock en viktig indikation på vad lärare anser om reformen och även om 

svarsfrekvensen var låg så finns det en hög statistisk inferens då undersökningen bestod av ett 

representativt stickprov som får uttala sig för en större del av lärarna i den undersökta 

gymnasieskolan.  
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3.7 FORSKNINGSETIK 

 

Vi ställs dagligen inför moraliska frågor både i vårt vardagsliv och i vårt arbete. Det ställs 

dock ytterligare krav och varje gång en forskare bedriver forskning i form av undersökningar 

där levande varelser är inblandade måste man ställa sig frågan; är forskningen etiskt 

försvarbar? Varför bedriver vi den här typen av forskning och är nyttan större än kostnaderna? 

På Vetenskapsrådet hemsida (www.vr.se, 2017-02-16) kan man läsa om olika etiska riktlinjer 

som reglerar forskningsprocessen. Vetenskapsrådets skrift “God forskningssed” (2017) 

innehåller en lista på riktlinjer som tar upp vad som räknas som etiskt försvarbart. Dessa är: 

 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.  

 

Förutom dessa finns det fyra  krav som måste ställas på forskningen. Informationskravet 

innebär att man måste informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Undersökningen har uppfyllt detta krav genom att beskriva syftet med undersökningen i det 

mejl med länken till undersökningen som skickades ut till respondenterna. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan, vilket har skett genom 

att de hade valmöjlighet att inte delta i själva undersökningen. Respondenterna var dessutom 

vuxna så någon form av ytterligare samtycke behövdes inte. Konfidentialitetskravet har 

uppfyllts genom att ingen har tillgång till enskilda individers svars då enkäten genomfördes 

anonymt. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att enskildas uppgifter endast får 

användas för forskningsändamål, vilket också är uppfyllt då det inte finns några uppgifter om 

enskilda, endast den melj-adress som användes för utskick av webb-enkäten. I den forskning 

som bedrivs i detta arbete fanns det väldigt få etiska spörsmål att ta hänsyn till. 

Undersökningens syfte är att spegla en yrkeskårs upplevda erfarenheter och känslor av det 

arbete som utförs tillsammans med kollegor och elever. Målet har varit att kategorisera dessa 

uppfattningar och dra slutsatser kring hur projektet med formativ bedömning har genomförts 

http://www.vr.se/


36 
 

och vilken nytta lärarna har av metoden i skolans verksamhet. Naturligtvis kan det vara så att 

resultatet av undersökningen kan kännas främmande för vissa människor och att de upplever 

att resultatet inte speglar deras uppfattning om det verkliga förhållandet i skolan. Jag hävdar 

inte att resultatet speglar situationen hos alla huvudmän i Sverige, eftersom undersökningen 

utförs i en kommun, utan resultatet visar hur det kan se ut hos en huvudman. Eftersom 

undersökningen är kvantitativ genom anonyma enkäter, hade de svarande möjlighet att välja 

att inte delta om de skulle känna att frågorna på något sätt inte är förenade med god etisk sed. 

Min bedömning är att detta arbete följer de riktlinjer som finns för etisk försvarbar forskning. 

 

3.8  STATISTISK DATAANALYS 

 

Valet har fallit på deskriptiv statistik för att få en överblick över frågeställningen och 

dataprogrammet SPSS har använts för att skapa statistik utifrån enkäten, som vidare har 

analyserats. I analysen har t-test och ANOVA (Analysis of Variance) använts för att belysa de 

eventuella samband som har funnits. T-test analyserar om skillnad i ett medelvärde mellan två 

grupper beror på slumpen eller inte, men för att testa skillnader i medelvärde mer statistiskt 

säkert mellan flera grupper så krävs ANOVA. Utifrån dessa analyser vet man dock inte vilket 

medelvärde det är som skiljer sig åt och därför har också ett post hoc-test utförts efter för att 

urskilja detta (Brace et al., 2016). 
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4 RESULTAT 

 

4.1 BEGREPPET FORMATIV BEDÖMNING OCH FORMATIVT ARBETE 

ANOVA genomfördes för variablerna ”vilken inställning har du till begreppet formativ 

bedömning” samt ”vilken inställning har du till att arbeta formativt”, och de fick ett p-värde 

på 0,000, vilket innebär att en signifikant skillnad mellan grupperna. Genom Levene´s test 

(test of homogeneity of variances) får man ett p-värde på 0,408 vilket leder till att jag 

genomförde två post-hoc-test (Games-Howell och  Tukey) och i båda fallen visades p-värden 

på 0,000 och 0,0232 mellan grupperna vilket indikerar på ett orsakssamband mellan graden av 

uppskattning av begrppet formativ bedömning och graden av att arbeta praktiskt med 

begreppet. 

4.2 FORTBILDNING OCH FORMATIVT ARBETE 

ANOVA genomfördes för variabeln ”Anser du att du har fått tillräckliga förutsättingar genom 

fortbildning anordnad av arbetsgivaren för att arbeta formativt?” och som beroende variabler 

använde jag  frågan; ”På vilket sätt har du tagit till dig fortbildning i formativ bedömning?” 

samt ”I vilken utsträckning arbetar du formativt i din undervisning i nuläget?”. P-värdet 

(0,064 samt 0,186) indikerar inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Däremot 

indikerade Levene´s test ett samband på (p-värde 0,021) mellan hur man har tagit till sig 

fortbildning och om man ansåg att man hade fått tillräckliga förutsättningar genom 

fortbildning anordnad av arbetsgivaren för att arbeta formativt. 

Eftersom jag anser att det är intressant att få reda på vad det var lärarna eventuellt saknade i 

fortbildningen så ställde jag en uppföljningsfråga som gav följande resultat: 

 3 % saknade mer vetenskaplig anknytning. 

 17 % ansåg inte att de hade fått konkreta och praktiska råd för hur de skulle arbeta 

formativt. 

 28 % ansåg att de inte hade fått svar på hur de skulle göra för att arbeta formativt inom 

den arbetstid de har. 

 28 % ansåg att de saknade en nyanserad syn på formativ bedömning då den 

framställdes som svaret på skolans problem. 

 6 % svarade på att de inte hade fått svar på hur de skulle göra för att arbeta formativt 

med omotiverade elever. 
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 Resterande svarade annat. 

Jag ställde också uppföljningsfrågan till de lärare som inte var nöjda med arbetsgivarens 

fortbildning, om de i så fall hade fortbildat sig på egen hand och hur? Resultatet blev splittrat 

kring vad hur de hade fortbildat sig, men 83 % av de svarande hade fortbildat sig på något 

sätt. Det vanligaste var att de hade läst litteratur och forskningsrapporter (39%) om formativ 

bedömning, men även högskolekurser och föreläsningar förekom. Ett fåtal använde sig av det 

kollegiala lärandet. 

4.3 FÖRUTSÄTTINGAR FÖR FORMATIVT ARBETE 

T-test genomfördes för variablerna ”tillräckliga förutsättningar från arbetsgivaren” och 

”arbete med formativa metoder” och p-värdet 0,008 indikerar ett signifikant samband mellan 

dessa två. Det vill säga att det finns ett samband mellan upplevelsen att ha fått tillräckliga 

förutsättningar från arbetsgivaren och att uppleva sig arbeta med formativa metoder. Eftersom 

jag ansåg det intressant att ta reda på vilka förutsättningar som eventuellt saknades, ställdes  

en följdfråga om vilka förutsättningar som i så fall saknades. De som inte ansåg att de hade 

fått förutsättningar för att arbeta formativt angav att det som främst saknades var lagom 

klasstorlekar, tid till för- och efterarbete samt tid till kollegialt lärande. Den gemensamma 

nämnaren för svaren var faktorn tid; tid för att hinna med att utforma undervisingen formativt 

och tid kopplat till klasstorlekar genom antalet elever läraren ska förbereda och efterarbeta 

för.  

4.4 FORMATIVT ARBETE FÖRE OCH EFTER REFORMEN 

Jag har i denna fråga jämfört respondenternas svar i procentenheter i frågan kring hur mycket 

lärarna arbetade formativt innan reformen, med hur mycket de arbetar formativt i nuläget. I 

enkäten ställdes frågan om i vilken utsträckning som lärarna ansåg att de arbetade formativt 

innan reformen infördes 2011 och resultatet kan ses i diagrammet nedan.   
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På frågan om i vilken utsträckning de arbetade formativt tidigare kontra nuläget så kan man se 

att andelen som arbetar formativt i nuläget har ökat även om det var en stor andel som 

arbetade formativt redan innan reformen. Man kan dock se en klar ökning av andelen 

formativt arbete, med andra ord arbetar fler mer formativt i dag än innan reformens 

implementering.  

I frågan om lärarnas undervisningsmetoder har förändrats sedan reformen med formativ 

bedömning år 2011 svarar majoriteten ja eller till viss del (82 %) och resterande nej. I 

uppföljningsfrågan kring vilket sätt undervisningen har förändrats svarar 76 % av 

respondenterna att de arbetar mer formativt idag. Resterande anger att de arbetar mindre 

formativt eller att deras undervisning har förändrats på andra sätt som inte är relaterade till 

formativ bedömning. De som svarade att deras undervisningsmetoder inte har förändrats efter 

reformen anger alla att de redan innan reformen arbetade formativt, vilket naturligt leder till 

att deras undervisning inte har förändrats.  

För att jämföra Skolverkets och huvudmannens implementering så ställde jag specifikt frågan 

om hur de svarandes undervisningsmetoder hade förändrats sedan implementeringen på deras 

skola och 74 % av respondenterna ansåg att metoderna hade förändrats helt eller till viss del. 

Det var ett likartat resultat som i frågan om hur lärarnas undervisningsmetoder har förändrats 

efter reformen 2011, men det som skilde sig åt är att fler angav att de inte arbetade formativt i 

nuläget på grund av omständigheter i organisationen. Det var en högre andel av de svarande 
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av de som inte hade förändrat sin undervisning som ansåg att reformen saknade grund och att 

de därför inte arbetade formativt.  

4.5 OLIKA LÄRARKATEGORIERS BETYDELSE FÖR FORMATIVT ARBETE 

Utgångspunkten har varit att se om det finns samband mellan kön, ålder, lärarlegitimation 

eller programtillhörighet och följande frågor i enkäten: 

 5. Vilken inställning har du till begreppet formativ bedömning?  

 8. Vilken inställning har du till att arbeta formativt? 

 17. I vilken utsträckning arbetar du formativt i din undervisning i nuläget? 

 

4.5.1 KÖNETS BETYDELSE 

T-test genomfördes alla ovanstående frågor och för variabeln inställning till begreppet 

formativ bedömning (fråga 5, se ovan) blev resultatet ett p-värde på 0,093. För variabeln 

vilken inställning har du till att arbeta formativt blev p-värdet 0,211 och för variabeln i vilken 

utsträckning arbetar du formativt i din undervisning i nuläget blev p-värdet 0,240. Resultatet 

av testen kan man se genom att p-värdena och dess signifikans indikerar att det inte finns 

några skillnader mellan vilket kön läraren har och inställning till någon variabel, varken när 

det gäller inställning till begreppet eller arbete med formativ bedömning och därmed inga 

indikationer på ett samband. 

4.5.2 LÄRARERFARENHETENS BETYDELSE 

När det gäller lärarerfarenhetens betydelse för inställningen till begreppet formativ 

bedömning, inställning till att arbeta formativt och i vilken utsträckning man i nuläget arbetar 

formativt så utfördes detta test utfördes med ANOVA eftersom det är fler än två grupper. För 

variablarna inställning till begreppet formativ bedömning, inställning till att arbeta formativt 

och i vilken usträckning lärarna arbetade formativt i nuläget blev p-värdet 0,840. 

Signifikansen av detta innebär att det inte går att dra några slutsatser kring skillnader i 

lärarerfarenhetens betydelse för ovan angivna variabler.  

4.5.3 LÄRARLEGITIMATIONENS BETYDELSE 

ANOVA genomfördes för variablarna ”inställning till begreppet formativ bedömning” och 

”att arbeta formativt” samt ”i vilken utsträckning lärarna arbetade formativt” och eftersom p-

värdet inte indikerade något samband gjordes även Levene´s test och p-värdet blev då 0.004 
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vilket indikerar en väsentlig spridning i grupperna. Vid ett post hoc test ( Games-Howell) så 

kan man se att det finns skillnader i grupperna och p-värdet 0.0007 indikerar ett samband 

mellan inställning till begreppet formativ bedömning och gymnasielärare i allmänna ämnen 

och även p-värdet 0,000 indikerar ett klart samband mellan inställningen att arbeta formativt 

och gymnasielärare i allmänna ämnen. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan andra 

grupper. Den grupp som har utmärkt sig i detta test är just lärarna i allmänna ämnen. 

4.5.4 PROGRAMTILLHÖRIGHETENS BETYDELSE 

ANOVA genomfördes för variablerna ”inställning till begreppet formativ bedömning” och 

”att arbeta formativt” samt ”i vilken utsträckning lärarna arbetade formativt” och eftersom det 

inte indikerar någon signifikans mellan grupperna har jag valt att gå vidare och göra ett test of 

homogeneity of variances (Levene´s test) som indikerar 0,000 i p-värde mellan ”inställning 

till begreppet formativ bedömning” samt ”inställning till formativt arbete”, medan frekvensen 

av formativt arbete i nuläget får ett p-värde på 0,709. Genom ett post hoc-test (Games-

Howell) så kan man se skillnader mellan programmen och det som utmärker sig är 

gymnasiesärskolans lärare med ett p-värde på 0,008  när det gäller inställning till begreppet 

formativ bedömning samt arbete med formativ bedömning. Resultatet av testen blir att det 

finns en signifikant skillnad mellan gymnasiesärskolans lärare i inställning till begreppet 

formativ bedömning samt arbete med formativ bedömning jämfört med resterande program 

som inte visar någon sådant signifikant samband.  
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5 DISKUSSION 

Detta kapitel sammanfattar analysen av resultatet, dess relation till befintlig forskning,  

resultatens betydelse samt betydelsen av de metoder och metodval som har gjorts.  

 

5.1 HUVUDSAKLIGA RESULTAT 

 

Majoriteten av lärarna i undersökningen hade en positiv inställning till formativ bedömning 

och resterande både positiv och negativ, vilket ändå är en indikation på att lärarkåren inte är 

splittrad i sin inställning till formativ bedömning. Det fanns ett klart samband mellan graden 

av uppskattning av begreppet formativ bedömning och hur mycket man arbetar praktiskt med 

formativ bedömning. Detta är fullt naturligt eftersom man inte vill använda en metod som 

man inte är positivt inställd till. Det var dock ett lägre resultat när det gällde en positiv 

inställning till att arbeta formativt, men det finns orsaker till att  man anser att det är det inte 

fungerar fullt ut att arbeta formativt, t ex klassrumsstorlekar och brist på tid till för- och 

efterarbete relaterat till undervisningen. Det finns mycket som lärarna vill göra i sin 

undervisning, men som faktiskt inte är möjligt i den rådande organisationen och det är en 

ständig kamp mellan ekonomi och mål. Detta leder till att lärarna ibland blir negativa till att 

införliva nya metoder då man vet att man inte hinner göra det på ett bra sätt utan att det går ut 

över annat, till exempel den egna fritiden. Därför är resultatet helt logiskt i den aspekten att 

man kan tycka att något är bra, men man är något tveksamt till att man vill arbeta med det i 

större utsträckning på grund av de yttre omständigheterna.  

 

Respondenterna i undersökningen har förändrat sitt sätt att arbeta efter 2011 och de flesta 

anger att de har ökat sitt formativa arbetssätt, även de som arbetade formativt innan 2011 har 

ökat andelen. Det var endast ett fåtal som ansåg att reformen med formativ bedömning saknar 

pedagogisk grund. Den reform som har haft mest inverkan på lärarkårens formativa arbete är 

Skolverkets implementering eller snarare dess initiativ till en förändrad praktik. Det kan dock 

vara svårt för många lärare att skilja mellan vad huvudmannen eller Skolverket har gjort för 

insatser och vad de har haft mest behållning av. En förklaring är att många har arbetat 

formativt innan reformen och därför tagit åt sig av Skolverkets initiativ och forskning och det 

skolan sedan har gjort är mer praktiska tillämpningar som man då anser inte tillför särskilt 

mycket. I mitt resultat kan man se att majoriteten av lärarna arbetade formativt mer än hälften 

av undervisningstiden redan innan 2011. Eftersom detta resultat har utgått från 
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retroperspektiva enkätfrågor får jag förutsätta att det speglar respondenternas känsla och 

uppfattning om reformen, snarare än att se det som empirisk fakta. Å andra sidan så är det en 

så övervägande majoritet av de svaranden som anser detta att jag drar slutsatsen att det finns 

en övervägande uppfattning om att man redan tidigare har arbetat formativt till stor del. Det 

hade varit intressant om Skolverket eller huvudmännen hade gjort denna kartläggning innan 

reformen initierades för då hade de vetat vilken information och förståelse lärarna redan hade, 

vilket hade gjort det lättare att utforma själva implementeringsarbetet. Min upplevelse är att 

många har tröttnat på den fortbildning som ges då det är samma information som ges hela 

tiden och det verkar vara svårt att gå vidare och utvecklas. Den information som 

undersökningen ger är att många tycker att den fortbildning de har fått är bra, men resultatet 

visar att många inte är nöjda eller bara till viss del.  

 

Det är dock svårt att tillgodose fortbildning som passar alla och det är möjligtvis så i detta fall 

att man inte har individanpassat fortbildningen utan hållit den mer generell. Det kan ibland 

vara svårt för lärare beroende på erfarenhet och ämneskombination att få just den fortbildning 

de behöver eftersom arbetsgivaren ofta arbetar utifrån koncept som ska omfatta hela 

personalgrupper, och detta kanske inte passar alla alltid. Analysen av sambandet mellan 

fortbildning och hur man har tagit till sig fortbildningen indikerade på ett samband mellan hur 

man har tagit till sig fortbildningen och att man anser att man har fått tillräcklig fortbildning 

för att arbeta formativt. Detta faller sig naturligt eftersom lärare som inte tar åt sig av 

utbildning sällan anser att de har fått tillräckligt med utbildning. Framgångsrik fortbildning 

ger avtryck hos lärarna och i verksamheten. De som inte tog åt sig av fortbildningen ansåg 

bland annat att utbildningen var för teoretisk, inte svarade på frågan hur man skulle handskas 

med metoden utan ökade resurser samt att fortbildningen inte var nyanserad. Detta visar att 

det är viktigt att inte bara ensidigt koncentrera sig på själva teorin i implementeringen utan 

även ta upp de praktiska och organisatoriska aspekterna av ett förändrat arbetssätt. Detta stöds 

också av att det faktum att det inte finns något direkt samband mellan den fortbildning man 

har fått genom skolan och hur man arbetar med formativ bedömning idag. Det är svårt att 

tillgodose fortbildning som är utvecklande för alla och därför anser jag att resultatet indikerar 

på att man bör gå över till mer individuell fortbildning och att skolledarna tillsammans med 

lärarna utverkar individuella fortbildningsplaner baserat på vad man behöver utveckla. Denna 

slutsats stöds av att de som inte var nöjda med sin fortbildning svarade att de hade skaffat 

fortbildning på egen hand främst genom att läsa litteratur om formativ bedömning. Lärare är 
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ofta drivna, engagerade och välutbildade och det är därför viktigt att ha tillit till att lärarna 

själva vet vad de behöver för slags fortbildning för att utvecklas.  

 

Det fanns ett klart samband mellan upplevelsen av att ha fått tillräckliga förutsättningar från 

arbetsgivaren och att arbeta formativt. Detta gäller både de som ansåg att de inte hade fått 

förutsättningar för att arbeta formativt och de som ansåg att de hade fått det. Sambandet gäller 

dem båda och anledningar till att lärarna inte ansåg att de hade fått tillräckliga förutsättningar 

var helt enkelt att man ansåg att man inte hade fått den tid som krävdes för att arbeta med 

metoden. Min analys av resultatet indikerar att vissa har fått förutsättningar. Totalt sett så 

framgår det en bild av att majoriteten av gymnasielärarna vill arbeta formativt och tycker att 

det är en bra metod, men att man ser att det finns brister i organisationen vilket försvårar för 

dem att arbeta formativt..  

 

Även om många i hög grad arbetade formativt innan reformen med formativ bedömning 

sjösattes 2011 så har andelen som arbetar formativt i dag ökat och mer än 90 % av lärarna i 

undersökningen arbetar idag formativt mellan 50-100 % av undervisningstiden till skillnad 

från innan då 80 % angav att de arbetade formativt 50 -100 % av tiden. Det man också kan 

utläsa av analysen är att man har ökat andelen av formativt arbete under undervisningstiden, 

med andra ord så är det fler lärare som arbetar formativt i procentuellt högre utsträckning än 

vad man gjort tidigare så slutsatsen blir att reformen med formativ bedömning har varit 

framgångsrik på det sätt att den har ökat andelen formativt arbete. Min analys är att 

Skolverkets implementeringsinsatser har varit mer framgångsrika än de fortbildningsinsatser 

som skolan i det här fallet har gjort. En anledning till detta kan vara att många lärare tog till 

sig Skolverkets reform i början och det skolan sedan har gjort har mest handlat om 

fördjupningar, vilket många lärare har sett som mindre utvecklande då man redan tycker att 

man har de flesta redskap och en teoretisk grund.  

 

I min undersökning  kom jag fram till att det fanns förvånansvärt få klara samband mellan 

kön, programtillhörighet, lärarlegitimation samt yrkeserfarenhet i synen på formativ 

bedömning. Det som visade ett samband var gymnasielärare i allmänna ämnens inställning till 

och arbete med formativ bedömning samt att gymnasiesärskolans lärare utmärkte sig när det 

gällde samband mellan programtillhörigheten och inställning till och arbete med formativ 

bedömning. Det skulle i så fall innebära att personens inställning till synen på kunskap och 

utveckling har större påverkan än vilken yrkesbehörighet du har och var du arbetar. 
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Gymnasielärare i allmänna ämnen har genomgått en lång utbildning och kan eventuellt ha en 

annan syn på kunskap än övriga lärarkategorier. Denna syn på kunskap verkar också gälla för 

gymnasiesärskolans lärare som vanligtvis inte omfattas av samma utbildningslängd, men då 

de arbetar närmare sina elever och följer dem i många ämnen så kanske det faller det sig 

naturligt att arbeta mer formativt. Detta överlämnar jag till vidare forskning att utröna. Mitt 

resultat kan naturligtvis ha påverkats av undersökningens låga svarsfrekvens, vilket gör att det 

är svårt att dra generella slutsatser. I efterhand kan jag se att det kanske hade varit lämpligare 

med en kvalitativ metod för att kunna ställa följdfrågor, men samtidigt hade det varit svårt att 

dra slutsatser och generalisera utifrån ett mindre antal individer.  

 

5.2 RESULTATENS RELATION TILL BEFINTLIG FORSKNING 

Eftersom jag inte har hittat  någon forskning kring den frågeställning som undersökts så finns 

det svårigheter i att relatera till den befintliga forskningen. Ett ytterligare skäl är också att den 

forskning som har bedrivits i Sverige främst har koncentrerats på skolans yngre åldrar medan 

internationellt så har forskningen bedrivits på skolans äldre åldrar. (Hirch & Lindberg, 2015) 

Det innebär att det har varit ännu svårare för mig att se kopplingar till svensk forskning så den 

forskning som använts är främst den internationella, främst engelskspråkiga forskningen kring 

formativ bedömning. Jag har undersökt hur svenska gymnasielärare använder Black och 

Wiliams (2009) fem punkter för ett effektiv lärande, vilka anses vara grunderna för formativt 

arbete. Enligt mina resultat så anser en betydande andel av lärarna att de håller med Black och 

Dylan om att dessa är viktiga redskap i lärandet. Detta baserar jag på att så många lärare 

använder dessa redskap i sin undervisning vilket de inte hade gjort om de inte hade ansett dem 

som viktiga strategier. Detta i sig är inte konstigt eftersom Black och Wiliam är tongivande i 

debatten och forskningen kring formativ bedömning och lärarna har till stor del formats i 

deras fotspår. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lärarna redan innan reformen 

2011 arbetade formativt och den slutsats jag drar är att mycket kring formativ bedömning 

handlar om en positiv syn på kunskapsutveckling och elevers möjlighet som jag anser har 

präglat den svenska skolan under en lång tid innan reformen. 

 

Resultaten visar också att det finns en motsättning mellan vad lärarna vill göra kring formativ 

bedömning och vad som alltid är möjligt att göra inom organisation och detta kan man se i 

resultatet av diverse projekt som bland annat har drivits av OECD (CERI, 2005). Ytterligare 

aspekter som försvårar arbetet med formativ bedömning är den ökade kontrollen genom 
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styrdokument och standardiserade test som har präglat många länder, däribland Sverige, vilket 

konstateras i ett flertal undersökningar, bland annat Forsberg och Lundahl (2006) samt Hirch 

och Lindberg (2015). 

 

Det man kan se i min undersökning är att det skiljer sig i synen på formativ bedömning och 

användningen av metoden mellan lärare och precis som Hirch och Lindberg (2015) drar jag 

slutsatsen att kontexten är viktig, både för lärare och elever. Hirch och Lindberg betonar att 

detta bottnar i att lärare måste få förutsättningar för att kunna använda en formativ 

bedömningspraktik i klassrummet och att man måste se till de förutsättningar som råder för 

varje situation. Man kan inte genomföra samma sak i två olika situationer och förvänta sig 

samma sak, vilket jag ser att lärarna i min undersökning uttrycker genom att ange försvårande 

omständigheter för att arbeta med formativ bedömning, till exempel stora eller omotiverade 

grupper. Skolverket (2017) stödjer uppfattningen om att formativ bedömning har sämre effekt 

på elever som saknar driv och inte tar ansvar för sina studier.  

 

Lärarna i min undersökning använder själv- och kamratbedömning i lägre utsträckning än vad 

Dylan och Black (2009) anser att man bör göra då dessa forskare ser det som en 

nyckelstrategi och ett värdefullt redskap för respons. Om man tittar på Berggrens (2013) 

resultat så verkar inte metoden vara särskilt uppskattad bland eleverna heller. Mitt resultat 

kanske i dagsläget beror på att man inte börjat använda metoden i lägre åldrar förrän ett par år 

sedan och detta kanske kommer att få mer genomslag som en vedertagen metod i gymnasiet 

om några år när den är väl genomarbetad genom hela skolsystemet.  

 

5.3 RESULTATENS BETYDELSE 

Mina resultat har framför allt betydelsen att det redan innan reformen 2011 fanns en utbredd 

praxis att arbeta formativt och det är viktigt för alla inom skolan att känna till detta eftersom 

det betyder att man inte behöver utforma sina formativa undervisningsmetoder från noll utan 

det finns ett ganska digert material redan att ta del av inom organisationen. Det är viktigt för 

skolledare att känna till detta och utnyttja den kunskap som redan finns inom organisationen 

och bygga vidare på denna, både kollegialt, men också genom att ge möjlighet till individuell 

fortbildning baserat efter behov. Denna kartläggning borde dock ha skett innan man började 

med implementeringen på skolorna då många lärare tappade intresset eftersom fortbildningen 



47 
 

oftast låg på en nybörjarnivå, vilket är en av anledningarna till att man har skaffat sig 

fortbildning själv eller helt enkelt inte gått tagit åt sig skolans fortbildning.  

Det är också bra för skolledare att känna till att om man inte ger förutsättningar, till exempel 

lagom klasstorlekar så kommer inte lärarna att arbeta formativt i den utsträckning som de 

själva vill och som är önskvärt. Kort sagt så är kvalitén i undervisningen avhängigt av resurser 

och det är viktigt för skolledare att se detta och även förmedla till politiker och förvaltning 

som fördelar resurserna. Det är också viktigt för lärarna att de inte förutsätts utföra ett arbete 

på ett visst sätt som de saknar resurser till. Andra resultat är insikten i att det finns de som inte 

har tagit åt sig av reformen med formativ bedömning eftersom de är trötta på alla de trender 

som har kommit och gått inom skolväsendet de sista 30 åren. Jag anser att man som 

skolledare och huvudman, och det gäller även Skolverket, måste vara tydliga i sin strategi och 

styrning av skolans arbete att det är så här vi ska arbeta. Samtidigt måste de också förstå att 

implementering tar tid och att det är viktigt att det inte kommer andra reformer som ska 

implementeras samtidigt.  

Jag ser också att mitt resultat är positivt i den aspekten att det visar att det är många lärare 

som har kunskap om hur man arbetar formativt och vill arbeta på det sättet vilket är en 

indikation på att reformen till stor del har varit framgångsrik. Resultatet indikerar att 

lärarkåren har ett engagemang och en vilja att utveckla skolan och framför allt arbeta med 

elevers kunskapsutveckling. Detta är något man ska ta till vara i större utsträckning än vad jag 

upplever att man gör idag och framför allt lyfta fram i tider där lärarna ibland framställs både 

som bakåtsträvare och inkompetenta. 

5.4 PROBLEMATIK I RESULTATEN 

Det finns alltid en problematik i hur man ska se på resultaten beroende på vilken typ av 

undersökning man använder. Det finns för- och nackdelar med både kvalitativa och 

kvantitativa studier (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010), men för denna undersökning 

var det lämpligt att använda en kvantitativ metod, då det var nödvändigt att kunna 

generalisera utifrån ett större antal svar. Detta misslyckades då undersökningen fick en låg 

svarsfrekvens, men om jag istället hade valt en kvalitativ undersökning så hade det varit svårt 

att besvara frågeställningen då det inte hade varit möjligt att intervjua eller observera detta 

stora antal respondenter som har svarat på enkäten. Det största problemet i undersökningen 

har dock varit den låga svarsfrekvensen och därmed kan resultaten ha blivit felaktiga i den 

aspekten att de inte speglar lärarnas uppfattning som den kanske ser ut om fler hade svarat. De 
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som har svarat representerar dock gymnasiets sammansättning av olika ämnesgrupper och 

legitimation, vilket leder mig till att resultatet ändå kan ses som representation av lärarnas 

synsätt på formativ bedömning. De kan anses representativa i det avseendet att de 

representerar alla olika yrkeskategorier av lärare som finns inom gymnasieskolan.  

 

Mitt val av metod följer på den abduktiva ansats som lade grunden till undersökningen. 

Eftersom min yrkesvardag består av samma problematik som andra lärare så blev det svårt att 

endast utgå från teori eller empiri, vilket mynnade ut i en kompromiss. Min bakgrund som 

lärare har påverkat frågeställningen där jag har utgått från min egen vardag och mina egna 

funderingar, men jag upplevde ändå inte att jag ville eller kunde formulera en hypotes utifrån 

dessa tankar, speciellt eftersom de täckte ett stort område. Jag valde därför en mer induktiv 

ansats med en förutsättningslös frågeställning, men jag kunde inte bortse från de slutsatser jag 

ändå hade dragit kring många av de frågor jag ställde. Kort sagt så är undersökningen färgad 

av min bakgrund som lärare, men jag ville ställa öppna frågor för att se om det fanns andra 

som hade dragit samma slutsatser som jag.  

 

Syftet innehåller en omfattande frågeställning då jag hade svårt att begränsa mig, för att få en 

helhetsbild ansåg jag att det fanns många frågor som behövde besvaras. Detta ledde mig till 

konstruktionen av en omfattande webbenkät som respondenterna skulle svara på. Möjligtvis 

hade denna en avskräckande effekt på stressade lärare, vilket skulle vara en förklaring till 

svarsfrekvensen.  

 

Jag har valt att tillämpa univariata och bivariata analyser och det finns fler analyser som hade 

kunnat göras på materialet för att se ytterligare samband eller avsaknad av samband, men mitt 

ändamål har varit att se samband mellan till exempel kön och uppfattning kring formativ 

bedömning för att i slutändan besvara min frågeställning. Det viktigaste för undersökningens 

syfte har varit att se om det har funnits något samband alls och i så fall hur starkt sambandet 

har varit. Det har varit viktigt att se om det har gått att urskönja vissa tendenser hos lärarna i 

synen på formativ bedömning och det har varit av vikt att systematisera dessa uppfattningar 

och syn på formativ bedömning för att se hur framgångsrik implementeringen har varit och 

hur man ska gå vidare med reformen. Även om den låga svarsfrekvensen gör det svårt att 

generalisera så har det framkommit en bild av lärarnas uppfattning om reformen och hur 

huvudmannen bör gå till väga i den fortsatta implementeringen. Det går inte att göra 

ytterligare generaliseringar utanför den undersökta kommunen, men det finns ändå en 
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indikation hur den undersökta kommunen bör fortsätta med implementeringen av formativ 

bedömning. Något som andra huvudmän också kan ha nytta av. 

 

En viss problematik har funnits med från början och det är användandet av retroperspektiva 

frågor. Detta kan naturligtvis vara problematiskt då de svarande gör en uppskattning som inte 

nödvändigtvis behöver vara sann, men för min del har det handlat om att de svarande skulle 

göra en uppskattning. Jag utgår från att lärarna i studien har varit så professionella att de har 

gjort en faktisk uppskattning av deras tidigare arbete och uppfattning kring formativ 

bedömning. Ytterligare problem kan man se i frågorna när det gäller att skilja mellan 

Skolverkets reform och den implementering som man har gjort på den undersökta skolan. Det 

är alltid svårt att skilja ut när, var och hur man har lärt sig något och återigen har jag 

egentligen inte velat åt det som är ”sant”, utan de uppfattningar som respondenterna har. I den 

här studien har det varit fokus på att spegla de åsikter som lärarna har då de är viktiga för att 

bedöma hur man ska gå vidare med implementeringen av formativ bedömning. 

 

Det mest intressanta är att jag inte har sett många samband mellan olika kategorier av grupper 

i skolan och hur man ser på formativ bedömning och möjligtvis existerar det heller inget 

sådant samband, men som nämndes tidigare hade det varit mer logiskt att dra dessa slutsatser 

om det hade funnits ett större underlag.  

 

5.5 STUDIENS SLUTSATSER 

Undersökningens reliabilitet är något som går att ifrågasätta eftersom det var en låg 

svarsfrekvens och samtidigt utfördes undersökningen i endast en kommun, vilket gör det svårt 

att generalisera utifrån resultatet plus det faktum att det inte finns liknande forskning. 

Däremot anser jag att undersökningens resultat är en indikation på reformens implementering 

och hur man ska gå vidare som huvudmann med implementeringen. Validiteten är desto större 

eftersom mätningen i sig har gett resultat så att det har gått att dra slutsatser utifrån svaren. 

Det som gör det svårt att generalisera utifrån undersökningen är just problemet med den låga 

svarsfrekvensen och därmed reliabiliteten.  

Lärarkåren i den undersökta skolan är allmänhet positivt inställda till formativ bedömning, 

men förutsättningar har gjort att de dock har en mindre positiv inställning till att arbeta 

formativt. De anser helt enkelt att det inte går att göra det med de redskap de har, många 
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arbetar dock så mycket formativt de kan. De vanligaste metoderna är att man använder 

skriftlig och muntlig feedback samt för en diskussion kring kunskapskrav och andra frågor 

vilka är relativt enkla saker att utveckla i undervisningen och som jag tror har varit självklara 

delar sedan de målrelaterade betygen infördes. 

 

Det finns ett stort engagemang till att utveckla skolan hos lärarna och i den här 

undersökningen kan man se detta genom att så många vill arbeta formativt. Man ser det också 

genom att många har fortbildat sig själva då de inte anser att de har fått tillräcklig fortbildning 

av arbetsgivaren, men framför allt att genom att så många redan innan reformen 2011 

arbetade formativt i stor utsträckning. Det innebär för mig att formativ bedömning i mångt 

och mycket handlar om en kunskap som inte är ny utan som har funnits länge i den svenska 

skolan, men jag tror att det är först nu på senare år som det har uppmärksammats att fokus ska 

ligga på att utveckla eleverna och inte bara bedöma dem, vilket har blivit lite som att ”slå in 

öppna dörrar”. Denna lärdom borde ha dragits innan man började implementera reformen så 

att man hade kunnat anpassa innehållet efter lärarnas förförståelse.  

 

Konklusionen kan inte bli någon annan än att denna reform måste implementeras innan man 

drar igång med nästa reform, för annars riskerar skolan att bli ännu mindre sammanhängande 

än vad den är idag. Det finns också en stor risk för att engagerade lärare tröttnar på den 

reformiver som har präglat skolan under de senaste 20 åren, och skolan är beroende av 

engagerade lärare.  

 

Det är enormt viktigt att vi fokuserar på att utveckla individen, både lärare och elev, och hittar 

sätt att göra det inom befintlig organisation. Det är det som är det svåraste för skolan, att göra 

något ”nytt”, men ändå utan att tillsätta resurser för att göra det, och det är också det som gör 

lärarna mindre positivt inställda till formativ bedömning. Varför lägga en massa tid på 

fortbildning och kollegialt lärande om man ändå saknar de viktigaste delarna för att verkligen 

kunna arbeta formativt i undervisningen? Jag tror att det är viktigt för huvudmannen att 

verkligen kartlägga vad lärarna har för kunskaper innan man sätter igång med en omfattande 

reform för många av dagens erfarna lärare har varit med om flertalet reformer som sedan inte 

mynnar ut i något som verkligen utvecklar skolan. Det är viktigt att satsa på fortbildning, men 

många gånger ska denna vara individuell och inte generell då man riskerar att minska 

engagemanget hos lärarna. Jag anser också att resultatet speglar en del av den uppgivenhet 

som lärarna känner inför sitt yrkesval, de vill göra så mycket, men begränsas många gånger av 
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organisationen och resurserna. Det är självklart att skolan inte kan få obegränsade resurser, 

men skolan har varit en lågt prioriterad verksamhet ända sedan den kommunaliserades i slutet 

1980-talet och började trängas med andra kommunala verksamheter. Min poäng i detta är att 

när man ska implementera reformer så gäller det också att bedöma vilka resurser det finns att 

tillgå eftersom reformer kostar och det är lärarnas upplevelse att man får innehållet, men inte 

lämpliga ramar för att implementera reformen.  

 

5.6 VIDARE FORSKNING 

Som jag nämnde tidigare hade det varit intressant att jämföra friskolor och kommunala skolor 

i ett område, men också att jämföra resultat mellan olika kommuner. Eftersom jag inte har sett 

någon liknande forskning så hade det varit intressant att utvidga undersökningen, men också 

använda andra metoder för att verifiera resultatet. Studien har utgått från ett lärarperspektiv 

och det hade också varit intressant att undersöka elevernas perspektiv och om de har sett 

skillnader i hur lärarna generellt undervisar nu jämfört med tidigare samt även hur de ser på 

formativ bedömningspraktik. Andra saker att undersöka hade också varit kring det rent 

praktiska i att arbeta formativt och vad som är lämpligt i form av till exempel klasstorlekar 

samt andra resurser, då jag upplever att det finns mycket teori, men få handfasta praktiska 

exempel att ta del av.  

 

Det hade också varit intressant att undersöka hur Skolverket planerade sin strategi när de 

lanserade reformen, eftersom det saknas tydliga direktiv från myndigheten, och hur de 

upplever att reformen har implementerats i skolorna. Jag skulle också vilja undersöka hur de 

tänker gå vidare för att utveckla skolan i formativ riktning, särskilt med tanke på den massiva 

kritik som har riktats mot nationella prov och andra styrmedel.  

 

Som sagt så finns det mycket kvar att undersöka kring formativ bedömning och eftersom det 

saknas forskning i Sverige, speciell på äldre åldrar, så har forskarna mycket att göra innan vi 

slutligen kan avkunna en dom om reformen. Förutsättningarna för implementering finns hos 

de engagerade lärarna, det är nu upp till huvudmännen att se till att formativ bedömning också 

kan realiseras i form av nödvändiga resurser 
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Bilaga 1 Enkätresultat 

 

Formativ bedömning i teori och praktik 

Antal svar: 65 

 

1. Kön?  

Man  41, 5 %/ 27 svar 

Kvinna  58,5 %/38 svar 

 

2. Hur många år har du arbetat inom läraryrket?  

0-5  17,2 %/11 svar 

6-10   23,4 %/15 svar 

11-15  18,8 %/12 svar 

16-20  21,9 %/14 svar 

21-25  7,8 %/5 svar 

26-30  7,8 %/5 svar 

31 år eller mer  3,1 %/ 2 svar 

 

3. På vilken typ av program undervisar du huvudsakligen? 

 

Studieförberedande program  43,1 %/28 svar 

Yrkesförberedande program  35,4 %/23 svar 

Introduktionsprogrammen  13,8 %/9 svar 

Gymnasiesärskolans program 7,7 %/5 svar 

 

4. Vilken typ av lärarlegitimation har du? 

 

Gymnasielärare i allmänna ämnen 53,8 %/35 svar  

Gymnasielärare i yrkesämnen 13,8 %/9 svar 

Gymnasielärare i både allmänna ämnen  

och yrkesämnen  4,6 %/3 svar 

7-9-lärare i allmänna ämnen  6,2 %/ 4 svar 
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Lärare i gymnasiesärskolans allmänna 

ämnen   3,1 %/2 svar 

Lärare i gymnasiesärskolans yrkesämnen 0 % 

Annat alternativ  18,5 %/12 svar 

 

5. Vilken inställning har du till begreppet formativ bedömning? 

 Positiv inställning  73,8 %/48 svar 

 Negativ inställning  3,1 %/2 svar 

Både positiv och negativ inställning 23,1 %/15 svar 

Vet inte    0 % 

 

6. Anser du att du vet vad begreppet formativ bedömning innebär? 

Ja    98,5 %/64 svar 

Nej   0 % 

Tveksam   1,5 %/1 svar 

7. Anser du att du vet vad det innebär att arbeta formativt? 

Ja   87,5 %/56 svar 

Nej   0 % 

Till viss del   12,5 %/8 svar 

8. Vilken inställning har du till att arbeta formativt? 

Positiv inställning  66,2 %/43 svar 

Negativ inställning  1,5 %/1 svar 

Både positiv och negativ inställning 32,3 %/21 svar 

Vet inte   0 % 

9. Vilka av följande påståenden stämmer in på din undervisning? 

Jag etablerar en klassrumskultur som uppmuntrar aktivitet och interaktion 

48 svar 

 Jag använder tydliga målbeskrivningar och följer elevernas väg mot målen 

43 svar 

 Jag använder varierande undervisningsmetoder för att möta varierande elevbehov  

56 svar 

Jag använder varierande bedömningsmetoder för att bedöma elevernas förståelse  

38 svar 
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Jag använder lämplig feedback till eleverna och anpassar undervisningen för att 

möta de behov som framkommer 

52 svar 

Jag aktiverar eleverna i deras egen lärandeprocess  

42 svar 

10. I vilken utsträckning anser du att du arbetade formativt innan reformen infördes 

2011? 

Mellan 80-100 %  32,8 %/20 svar 

Mellan 50-80 %  36,1 %/22 svar 

Ungefär 50 %  16,4 %/10 svar 

Mellan 20-50 %  11,5 %/7 svar 

Mellan 0-20 %  3,3 %/2 svar 

11. Har dina undervisningsmetoder förändrats sedan reformen med formativ 

bedömning år 2011? 

Ja   30 %/18 svar 

Nej   18,3 %/11 svar 

Till viss del   51,7 %/31 svar 

12. Om du har svarat ja eller till viss del på föregående fråga, på vilket sätt har din 

undervisning förändrats? 

Jag arbetar mer formativt idag t ex med kamratbedömning och feedback 

76 %/38 svar 

Jag arbetar mindre formativt då bland annat förutsättningarna har förändrats 

6 %/ 3 svar 

Min undervisning har förändrats på andra sätt som inte är relaterat till formativ 

bedömning  18 %/9 svar 

 

13. Om du har svarat nej på fråga 11, varför har din undervisning inte förändrats? 

Jag arbetar inte formativt då jag anser att jag saknar förutsättningar 

0 % 

Jag arbetar inte formativt då jag anser att reformen saknar pedagogisk grund 

0 % 

Jag arbetade redan formativt innan reformen 

100 %/ 14 svar 
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Andra anledningar till utebliven förändring 

0 % 

 

 

14. Har dina undervisningsmetoder förändrats sedan implementeringen av formativ 

bedömning på din skola?  

Ja   24,2 %/15 svar 

Nej  25,8 %/16 svar 

Till viss del  50 %/31 svar 

 

15. Om du har svarat ja eller till viss del på föregående fråga, på vilket sätt har din 

undervisning förändrats? 

Jag arbetar mer formativt idag t ex med kamratbedömning och feedback 

72,1 %/31 svar 

Jag arbetar mindre formativt då bland annat förutsättningarna har förändrats, t 

ex mer undervisningstid  4,7 %/2 svar 

Min undervisning har förändrats på andra sätt som inte är relaterat till formativ 

bedömning  23,3 %/10 svar 

 

16. Om du har svarat nej på fråga 14, varför har din undervisning inte förändrats? 

 

Jag arbetar inte formativt då jag anser att jag saknar förutsättningar 

0 % 

Jag arbetar inte formativt då jag aanser att reformen saknar pedagogisk grund 

0 % 

Jag arbetade redan formativt innan reformen 

100 %/22 svar 

Andra anledningar till utebliven förändring 

0 % 

 

17. I vilken utsträckning arbetar du formativt i din undervisning i nuläget? 

Mellan 80 – 100 %  46,2 %/30 svar 

Mellan 50- 80 %  33,8 %/22 svar 

Ungefär 50 %   10,8 %/ 7 svar 
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Mellan 20-50 %  7,7 %/5 svar 

Mellan 0-20 %   1,5 %/1 svar 

 

18. Vilka av nedanstående lärstrategier använder du ofta i din undervisning? 

 

Jag delar framgångskriterierna med eleverna, dvs. vi pratar om vad som krävs för olika 

kunskapskrav  48 svar 

Jag diskuterar ofta med eleverna i klassrummet kring ämnen och kunskapskrav och 

uppmuntrar frågor  48 svar 

Jag ger alltid muntliga/skriftliga omdömen på elevernas prestationer, dvs. jag 

använder feedback för att öka deras möjligheter till högre måluppfyllelse 

50 svar 

Jag använder mig av kamrat- samt självbedömning i klassrummet för att öka lärandet 

och medvetenheten hos eleverna  30 svar 

Jag använder summativa prov på ett formativt sätt 24 svar 

 

19. På vilket sätt har du tagit till dig fortbildning i formativ bedömning? 

Jag har fått insikt och fått en fördjupad förståelse för formativ bedömning 

45,9 %/28 svar 

Jag har fått ytterligare metoder att använda i klassrummet för att variera min 

undervisning 

44,3 %/27 svar 

Inte alls, jag förstår inte varför vi ska arbeta formativt 

0 % 

Inte alls, jag anser att det är en ny trend som snart kommer att ersättas av en ny trend 

9,8 %/6 svar 

20. Anser du att du har fått tillräckliga förutsättningar genom fortbildning 

anordnad av arbetsgivaren för att arbeta formativt? 

Ja   46 %/29 svar 

Nej   19 %/12 svar 

Till viss del  35 %/22 svar 

 

21. Om du svarade nej eller till viss del på föregående fråga, vad är det du har 

saknat i din fortbildning som anordnades av arbetsgivaren? 



62 
 

Jag har saknat mer vetenskaplig anknytning genom t ex forskningsrapporter 

2,8 %/1 svar 

Jag har inte fått konkreta och praktiska råd om hur jag ska arbeta formativt 

16,7 %/ 6 svar 

Jag har inte fått svar på hur jag ska göra för att arbeta formativt inom den arbetstid jag 

har 

27,8 %/ 10 svar 

Jag har saknat en nyanserad syn på formativ bedömning, den har framställts som 

svaret på skolans problem 

27,8 %/ 10 svar 

Jag har inte fått svar på hur jag ska göra för att arbeta formativt med omotiverade 

elever 

5,6 %/ 2 svar 

Annat 

19,4 %/7 svar 

 

22. Om du svarade nej eller till viss del på fråga 20, har du då fortbildat dig på egen 

hand och i så fall hur? 

Jag har inte fortbildat mig på egen hand 

16,7 %/6 svar 

Jag har inte fortbildat mig eftersom jag hade tillräckliga kunskaper om formativ 

bedömning 

2,8 %/ 1 svar 

Jag har fortbildat mig genom att läsa högskole- eller universitetskurser om formativ 

bedömning 

11,1 %/4 svar 

Jag har fortbildat mig genom att läsa aktuell forskning om formativ bedömning 

13,9 %/5 svar 

Jag har fortbildat mig genom att läsa litteratur om formativ bedömning 

25 %/9 svar 

Jag har fortbildat mig genom att gå på föreläsningar om formativ bedömning 

13,9 %/5 svar 

Jag har fortbildat mig genom att prata med kollegor om formativ bedömning 

16,7 %/ 6 svar 
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23. Anser du att du har fått tillräckliga förutsättningar av arbetsgivaren för att 

arbeta formativt i din undervisning? 

Ja   31,3 %/20 svar 

Nej   31,3 %/20 svar 

Till viss del  37, 5% 24 svar 

 

24. Om du svarade nej eller till viss del på förra frågan, vad är det för 

förutsättningar som saknas? 

 

Fler tillgängliga lokaler  4,3 %/2 svar 

Lagom klasstorlekar  41,3 %/19 svar 

Tid till för- och efterarbete  23,9 %/11 svar 

Tid till kollegialt lärande  10,9 %/ 5 svar 

En digital lärplattform som klarar av att 

hantera formativa processer  8,7 %/4 svar 

Teknikstöd   0 % 

För lite fortbildning inom formativ be- 

dömning, dvs. för få redskap  2,2 %/1 svar 

För lite klassrumstid tillsammans med 

eleverna   2,2 %/1 svar 

annat    6,5 %/ 3 svar 

 

 


