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Abstrakt 

Syftet med vår studie var att ge en förståelse för hur lärare inom vuxenutbildningen använder 
formativ bedömning för att främja elevers lärande. I vår studie av litteratur i ämnet såg vi att 
formativ bedömning har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och att det finns många 
sätt att arbeta med bedömning med formativt syfte. Litteraturen visade vidare att de aktuella 
styrdokumenten har främjat utvecklingen mot ett individbaserat lärande och att bedömning är 
en viktig beståndsdel i elevernas lärande. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes vid en 
kommunal vuxenutbildning med två lärare vid varje intervjutillfälle. Samtliga informanter 
undervisar i kurser på gymnasial nivå. Resultatet visade att lärarna var eniga om att deras 
arbetssätt vid bedömning har stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling och att feedback 
på elevernas prestationer är viktig. Däremot påpekades det att tidsåtgången kan vara ett 
problem. Något vi som blivande lärare lärt oss efter utfört examensarbete är att utformning av 
bedömning och syfte med denna är viktigt och har en stor del i elevens lärandeprocess. 
Bedömning är inte enbart ett omdöme utan något som kan användas i syfte att utveckla. 

 

Nyckelord: bedömning, formativ, kunskapsutveckling  



 
 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Steffan Lind för hans goda råd och engagemang. Ett stort tack 
riktar vi till de lärare som ställt upp på våra intervjuer, tagit sig tid och varit tillmötesgående. 
Till sist tackar vi varandra för ett väl fungerande samarbete. 

 

Boden, Maj, 2009 

Emilie Kristiansson och Jimmy Wikman 
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Inledning 
 

När människor möts är bedömningar i olika skepnader ofta förekommande i olika omfattning. 
Vi bedömer och blir bedömda av andra människor i olika avseenden ständigt.  

Vårt skolsystem är uppbyggt kring föreställningen att kunskap och färdighet kan mätas och 
bedömas. Det är via mätningar, bedömningar och betyg som meriter vi kan söka oss vidare till 
utbildningar och ut i arbetslivet. Eftersom bedömningar av olika slag ständigt förekommer 
och påverkar vårt framtida liv är det självklart att bedömningen måste ske på ett rättvist sätt.  

Inom skolan är det lärarens uppgift att ge en så allsidig och rättvis bedömning som möjligt av 
varje enskild elevs kunskaper och färdigheter. Samtidigt bör lärare kunna använda bedömning 
i syfte att främja elevers kunskapsutveckling. Ett sätt att göra detta är att använda sig av så 
kallad formativ bedömning. Därför tycker vi att det är viktigt att lärare reflekterar över sitt 
bedömande och hur den verkar.  

I vårt framtida yrkesliv kommer bedömning att ha en central roll och därför känner vi att det 
är viktigt att vi skaffar oss en förståelse för hur verksamma lärare använder formativ 
bedömning för att främja sina elever. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och ge en förståelse för hur lärare inom 
vuxenutbildningen använder formativ bedömning för att främja elevers lärande. 
 
Våra frågeställningar är: 

• Vad är det centrala vid formativ bedömning ur ett lärarperspektiv? 
• Hur använder sig lärarna av formativ bedömning för att ge eleverna möjlighet till 

kunskapsutveckling och förbättrade prestationer? 
 

Begreppsförklaringar 

För att förtydliga vårt syfte behövs en precisering av de begrepp vi använt oss av. 

Förståelse är enligt Nationalencyklopedin i filosofisk mening en tolkning av något 
meningsfullt. Det är en elementär orientering i tillvaron, som föregår vetenskaperna snarare 
än en metod som karakteriserar någon speciell grupp av vetenskaper. 

För att beskriva vad vi menar med kunskapsutveckling har vi brutit ned ordet i mindre 
beståndsdelar. Enligt Nationalencyklopedins ordlista så är att ha kunskap att verkligen veta 
något. Detta innebär att man har goda grunder för sin åsikt.  

Utveckling innebär enligt Nationalencyklopedin att det sker något från ett lägre och mer 
odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat. 

Vår definition av kunskapsutveckling lyder därför enligt följande: Kunskapsutveckling 
innebär att man kunskapsmässigt går från en lägre och mindre varierad nivå till en högre och 
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mer varierad nivå. Kunskapsutveckling inom ett specifikt område är alltså vägen mellan 
mindre och mer kunnande på just det området. Mer kunskap inom området ger en mer 
varierad syn. 

Begreppet formativ bedömning kommer att behandlas senare i bakgrunden. 
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Bakgrund 
 

Följande avsnitt behandlar skolans utveckling, skolans kunskapssyn och problematiken med 
bedömning i skolan. Vidare  behandlas begreppet formativ bedömning och styrdokumentens 
stöd för detta. 

Skolans utveckling och förändring av betygssystemet 

Selghed (2006) skriver att samhällsförändringen som inleddes under 1970-talet kan beskrivas 
som att Sverige utvecklades från ett utpräglat industrisamhälle – ett högmodernt samhälle – 
till ett informations- eller kunskapssamhälle. Denna samhällsförändring gjorde att det krävdes 
nya och bättre sätt att styra skolan. Övergången från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning är ett exempel på detta. Regelstyrningen kännetecknades, såsom benämningen 
antyder, av distinkta och utförliga direktiv om hur verksamheten i skolan skulle bedrivas. 
Läroplanerna under 1960- och 1970-talen, det vill säga Lgr 62, Lgr 69, och Lgy 70, med 
tillhörande kursmoment var omfångsrika och innehöll exakta anvisningar om vad som skulle 
avhandlas i skolan samt även hur detta lämpligen skulle ske. Regelverken, som i första hand 
skolledningen, men i viss mån även lärarna skulle behärska, hade som grund att alla 
situationer som skulle kunna uppstå kunde förutses och beskrivas. Det gällde alltså att 
skolledning och lärare hade kunskap om dessa regler. Resultatet av hur skolverksamheten 
fungerade var beroende av hur skolpersonal uppmärksammade och följde de anvisade 
reglerna. Denna styrprincip kan inbegripas utifrån mottot: Om reglerna följs nås målen.  

Selghed (2006) förklarar vidare att ett alternativ till regelstyrning som under det följande 
decenniet växte sig allt starkare var den så kallade målstyrningen. Gradvis under 1980-talet 
och början av 1990-talet reformerades styrningen av svensk skola. Styrandet av skolan gick 
från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Avregleringen av skolväsendet fick till följd 
att en ramlagstiftning i kombination med målstyrning blev lösningen på ett allt snårigare 
regelverk i ett samhälle präglat av allt högre utbildningstakt. Förskjutningen i sättet att styra 
offentlig verksamhet fick konsekvenser på både nationell och lokal nivå. Målstyrningen 
påverkade även fördelningen av ansvaret. Ett större ansvar överflyttades från central till lokal 
nivå, något som brukar betecknas decentralisering. I hanteringen av olika frågor och 
oberäkneliga situationer förväntades det istället att skolans personal skulle använda sin 
professionalitet och kännedom om de lokala förhållandena. Detta ledde till att målstyrningen 
som infördes kom att påverka såväl innehållet i samt utformningen av de styrdokument som 
infördes på 1990-talet i form av läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 94, samt de olika kursplanerna. 
Staten, eller den nationella nivån, formulerar mål för hela skolverksamheten genom 
läroplanerna och kursplanerna som i nästa steg ska diskuteras och tolkas av lärarna ute i 
verksamheten. Det blir viktigt att uppnå en samsyn i tolkningarna av målen. Ansvaret för 
måluppfyllelsen har en stor betydelse för alla i skolan. Målstyrningsmodellen brukar 
beskrivas som deltagande målstyrning och innebär att målen för verksamheten är öppna, det 
vill säga att de är utformade i övergripande och generella termer. Detta skapar därmed ett eget 
handlingsutrymme för varje skola. Anvisningar om hur verksamheten kan bedrivas blir en 
professionell fråga som är ämnad att lösas på lokal nivå. 

Selghed (2006) beskriver även att övergången från en regelstyrd skola till en mål- och 
resultatstyrd skola, i kombination med ett decentraliserat beslutsansvar resulterade i krav på 
en stor omställning för alla typer av skolpersonal. Dessutom infördes en ny läroplan och ett 
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nytt betygssystem. Betygsystemet grundade sig på helt andra tankar och metoder än det 
tidigare normrelaterade betygssystemet.  

Förändrad kunskapssyn 

Enligt Selghed (2006) har inlärning av tradition till stor del studerats som endast ett 
kvantitativt fenomen. Frågorna har allt som oftast gällt under vilka betingelser man lär sig 
mest och hur mängden av det som har lärts är relaterad till mängden av övning, antal 
repetitioner, och dess fördelning i tiden. När det gäller kognitiv utveckling, har man dock 
lättare insett att den inte i första hand innebär en kvantitativ tillväxt av kunskaper, det vill säga 
mer och mer av samma sak, utan att det snarast rör sig om kvalitativa förändringar i sättet att 
uppfatta omvärlden.  

Den empiristiska kunskapsuppfattningen, är utifrån Selghed (2006), den kunskapsuppfattning 
som var dominerande i styrdokumenten i industrisamhället (jfr Skolverket, 1994). Den vilar 
på föreställningen att kunskap är en återspegling eller avbildning av verkligheten. Kunskap är 
de yttre, objektiva ting och företeelser som finns i verkligheten. Genom ett mer eller mindre 
mekaniskt registrerande, med hjälp av våra sinnen, införlivas och lagras dessa i vår hjärna. 
Resultatet blir kunskap. Begreppet inlärning som tidigare användes, illustrerar tydligt hur man 
föreställer sig att kunskapstillägnandet sker. Idag har detta bytts ut mot begreppet lärande, 
som för tankarna till en ständigt pågående tolknings- och konstruktionsprocess hos människan 
i hennes möte med omvärlden.  

Selghed (2006) skriver vidare att utformningen av det betygssystem som vi har idag har bland 
annat påverkats av den forskning om lärande och kunskap, baserad på en förståelseinriktad 
syn på lärande med kvalitativa förtecken som initierades i Sverige under 1970-talet. Detta 
innebär att vi ser inlärning i första hand som en aktivitet hos oss själva varigenom våra 
uppfattningar av företeelser och händelser i vår omvärld förändras. Kunskap är med andra ord 
liktydig med en uppfattning om någonting i vår verklighet.  Sättet att närma sig lärandet 
innebär att kunskapstillägnandet ses som en process. Detta sätt att se på lärande och kunskap 
har vuxit sig allt starkare och vidareutvecklats inom pedagogisk forskning som alternativ till 
den tidigare kvantitativt och reproduktivt dominerande empiristiska kunskapssynen med 
grund i behavioristiska inlärningsteorier.  

Korp (2003) menar att i den behaviouristiska traditionen betraktas lärande som en förändring i 
en persons kunskap eller ”kognitiva associationer”, som leder till ett förändrat beteende. Hon 
refererar till Cizek (1997) som menar att lärandet manifesterar sig i observerbara 
beteendeförändringar. Vidare skriver Korp att lärande ses som linjärt och sekventiellt. 
Komplex förståelse kan endast uppnås genom tillämpning av elementära kunskaper, som lärts 
in tidigare. Korp refererar även till Birenbaum (1996) som menar att på behaviouristisk 
inlärningsteori bygger sådan undervisning, som utgår från en bild av eleven som ett tomt kärl, 
som ska fyllas, eller en tom tavla, ”tabula rasa”, där läraren förmedlar kunskap till eleven, 
vars enda uppgift är att lagra den. I den behaviouristiska perceptionen spelar alltså minnet och 
förmågan att reproducera en central roll.  

Selghed (2006) beskriver att fram till slutet av 1970-talet var behaviourismen den totalt 
dominerande inlärningsteorin. Han skriver att betoningen av kunskapens kvalitativa aspekter 
istället för kvantitativa börjar inta en alltmer framskjuten position (jfr Skolverket, 1994). 
Förskjutningen i synsätt har att göra med den allt snabbare kunskapstillväxten, vilket i sin tur 
påverkat föreställningarna kring vad kunskap och lärande innebär. Den tidigare dominerande 
empiristiska kunskapsuppfattningen börjar, inom främst samhälls- och beteendevetenskaper 
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som har människan som studieobjekt, att överges till förmån för konstruktivistiska synsätt. 
Kunskap ses här som något som blir resultatet av det mänskliga medvetandets möte med olika 
fenomen i vår omvärld. I vårt subjektiva medvetande skapar vi oss uppfattningar om 
omvärlden. Resultatet av dessa uppfattningar kallar vi förståelse. Kunskap är alltså en 
mänsklig konstruktion för att begripliggöra olika fenomen i vår omvärld.  

Skolans kunskapssyn 

Skolverket (1994) skriver att frågan om kunskapens natur är en av de eviga filosofiska 
frågorna. Grovt sett kan filosofernas svar indelas i rationalistiska där kunskap är ett resultat av 
det mänskliga tänkandet, empiristiska där kunskap är en återspegling av verkligheten och 
konstruktivistiska där kunskap beskrivs som en konstruktion för att göra erfarenheter 
begripliga. Men kunskap är inte enbart en fråga för filosofer. Inom de olika domäner där 
kunskap utvecklas och används, utvecklas samtidigt ”kunskap om kunskap”. En av dessa 
domäner är vetenskapssamhället, där de vetenskapliga landvinningarna inom olika discipliner 
under 1900-talet har visat att idén om kunskap som en avbildning av ”verkligheten” blivit allt 
svårare att upprätthålla. Detta får konsekvenser också för utformningen av skolans 
kunskapsuppgift. Karaktären på de kunskaper skolan skall förmedla påverkas av 
föreställningar om kunskapens natur och struktur. 

Skolverket (1994) skriver även att kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill 
uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de 
erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en 
verksamhet. Kunskap fungerar som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom 
kunskaper vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont växer.  

Vidare skriver Skolverket (1994) att kunskaper finns i många olika former. Dessa olika 
former av kunnande är så pass olika att det är omöjligt att definiera kunskap på ett 
allomfattande sätt. Dock kan man dela in kunskap i fyra olika former: fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. De olika formerna interagerar med varandra och utgör varandras 
förutsättningar. Genom att framställa kunskapsbegreppet på detta vis kan man framhäva att 
samtliga former är essentiella. 

Faktakunskaper kan enligt Skolverket (1994) beskrivas som information, regler och 
konventioner. Detta innebär att en faktakunskap kan bedömas i något som individen har eller 
inte har. Det är ingen skillnad om individen har ytlig eller djup kunskap kring faktakunskaper. 
Antingen har individen faktakunskap kring ett visst fenomen eller så har han, eller hon, det 
inte. Faktakunskaperna kan beskrivas som kvantitativa kunskaper menar Skolverket. 

Skolverket (1994) skriver även att förståelsekunskap kan karakteriseras som en kvalitativ 
dimension av kunskap. Ett fenomen kan förstås på en mängd olika sätt. Eleverna kan inte 
förstå fenomenet mer eller mindre men kan däremot förstå på olika kvalitativa sätt. Förståelse 
kan beskrivas som att begripa och uppfatta mening samt innebörd i ett fenomen. Dock har 
fakta och förståelse ett nära samspel med varandra. Förståelsen avgör vilka fakta som eleven 
kan se eller uppfatta samtidigt som fakta utgör stoffet som eleven försöker se mening i. Fakta 
och förståelse är därför beroende av varandra. 

Skolverket (1994) påtalar att färdighetskunskapen innebär att eleven vet hur något ska göra 
samt hur det kan utföras. Förståelsen kan beskrivas som en teoretisk kunskapsform medan 
färdighetskunskap kan skildras som en praktisk kunskap. Dock så samspelar fakta, förståelsen 
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och färdigheten med varandra. När en elev lär sig läsa och skriva krävs det att denne kan 
hantera penna och papper, forma bokstäver, binda ihop och ljuda och så vidare.  

De tre tidigare nämnda kunskapsformerna, fakta, färdigheter och förståelse, är enligt 
Skolverket (1994) kunskapsformer som utgör kunskapens ”synliga” del. 
Förtrogenhetskunskapen är den osynliga och tysta dimensionen av kunskap. Förtrogenhet 
innebär att eleven har fått erfarenhet genom tidigare situationer och därmed kan läsa av nya 
och främmande situationer. Dock så ska man inte glömma att gränserna mellan dessa former 
inte är tydliga och därför finns det även en fara att dela upp i olika kunskapsformer. Syftet 
med denna kunskapsuppdelning är dock främst för att visa på den stora mångfalden när det 
gäller hur kunskaper kommer till uttryck och samtidigt försöka stimulera samtliga av dessa 
kunskapsformer.  

Skolverket (1994) menar att kunskap å ena sidan är uttryck för ett sätt att begripa, den 
subjektiva sidan, och å andra sidan handlar den om något som skall begripas, den objektiva 
sidan. I tidigare läroplaner har den subjektiva sidan betonats i de övergripande målen och 
riktlinjerna där kunskapsprocessen som en fördjupning och utvidgning av individens 
kunskaper beskrivits, medan den objektiva sidan, dvs. det kunskapen gäller, beskrivits i 
kursplanerna.  

Vidare menar Skolverket (1994) att kunskapens former och vad som räknas som kunskap 
varierar mellan olika områden och över tid. Det som räknas som kunskap idag är inte 
detsamma som vad som var kunskap igår eller vad som kommer att vara kunskap i framtiden 
– och det som är kunskap på ett ställe är inte självklart kunskap på andra ställen. Skolan 
verkar på så sätt inte i en stabil situation. I olika samhällstyper är kunskapernas innehåll och 
form olika. För närvarande dras alltfler människor in i verksamheter som bygger på och 
förutsätter formella kunskaper och kommunikativa färdigheter. På så vis har också teoretiska 
kunskaper kommit att bli nödvändiga verktyg för deltagande i samhällslivet. Verksamheterna 
blir alltmer språkliga till sin karaktär och arbetets innehåll är teoretiskt laddat på ett annat sätt 
än tidigare. Gränsen mellan manuella och intellektuella verksamheter håller på att upplösas. 
Därigenom skärps kraven på skolans kunskapsuppgift. Skolan i detta så kallade 
kunskapssamhälle står nu inför uppgiften att förmedla kunskaper i vidare mening än tidigare. 
Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att 
de kan användas som intellektuella verktyg i andra sammanhang.  

Petterson (i Lindström & Lindberg, 2006) skriver att den breda kunskapssyn som innefattar så 
mycket gör det naturligtvis svårare att göra urval av innehåll som ska bedömas och där sedan 
det som har bedömts kan generaliseras. Det breda och fördjupade kunskapsbegreppet innebär 
att innehållet i det som ska bedömas bör vara allsidigt. Men det är inte bara innehållet som 
måste vara allsidigt, också formerna för det som ska bedömas måste vara det.  

Betyg och bedömning  

Förändring i betygssystemet 
Lindström (i Lindström & Lindberg, 2006) skriver att den svenska skolan övergick 1994 från 
ett relativt till ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem. I det förra systemet är bedömning 
grundad på en relativ måttstock; eleven jämförs med andra elever i samma skolor. I den 
vetenskapliga litteraturen kallas denna bedömning normrelaterad bedömning. Normen eller 
måttstocken utgörs här av andra elevers prestationer. I det senare systemet skall eleverna inte 
jämföras med varandra, utan bedömningen grundar sig på en absolut måttstock; elevens 
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prestationer bedöms i förhållande till preciserade mål i kursplanen, som anger vad hon ska 
kunna inom ett visst kunskapsområde  

Enligt Selghed (2006) ställer principerna för det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet 
nya, eller snarare andra krav på vilka bedömningar lärare ska utföra som underlag för 
betygssättning, än vad det tidigare normrelaterade betygssystemet gjorde. Det är viktigt att få 
insikt i hur lärarna uppfattar det nu gällande betygssystemet samt hur de säger sig tillämpa 
det. Ansvaret för betygsättning ligger på lärarna. Lärarna är skyldiga att sätta betyg. Men det 
är därmed inte självklart att lärarna gör samma tolkningar av intentionerna med 
betygssystemet som de personer som varit med och utarbetat och beslutat om mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. Selghed skriver även att ett sätt att möta betygssystemet 
kan medföra att betygssättningen blir något som lärare gemomför utifrån sina egna idéer.  

 

Vad ska bedömas och hur? 
Enligt Ljung och Pettersson (1998) har läroplanerna gått från att beskriva elevers lärande i 
typiska kunskapstermer i olika ämnen till att fokusera allt mer på elevernas personliga 
utveckling. Betygen baseras istället ofta på elevens personliga utveckling i vissa avseenden 
istället för mängden kunskap som eleven har tillägnat sig inom ett visst område. Detta innebär 
att de traditionella proven som varit faktainriktade och reproducerande inte längre lämpar sig. 
Provformerna måste istället ge en allsidigare bild som matchar läroplanens mål där den 
individuella elevens bildning fokuseras.  

Petterson (i Lindström & Lindberg, 2006) refererar till Regeringens utvecklingsplan 
(1996/97:112) och skriver att den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på 
olika sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärdering av 
kunskaper. Provuppgifterna kan inte längre vara ”enkla” mått av traditionellt slag. Det måste 
också analysera vad de som fått en viss utbildning kan göra snarare än att redovisa 
minneskunskaper. Det bör ha en inriktning mot problemlösning, tillämplingar och 
kombinationer av olika kunskapsområden. Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande 
kompetenser och attityder än som faktaredovisningar. Det gäller i högsta grad läroplanernas 
mål och värdegrund men också ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram 
underlag och analysera inlärningsresultat.  

Vidare skriver Pettersson (i Lindström & Lindberg, 2006) att i det nuvarande 
bedömningssystemet måste läraren på ett helt annat sätt än tidigare kunna bedöma kvaliteter i 
elevernas kunnande och verbalisera sin bedömning. Detta arbete måste göras omsorgsfullt och 
kräver både kompetens och mycket tid. I det nya sättet att bedöma, där läraren måste vara 
övertygad om att varje elev har tillräckliga kunskaper inom varje kunskapsområde, bör lärarna 
därför få möjlighet att ingående diskutera och analysera. Det är inte bara lärarna som behöver 
få ökad tid för bedömning och analys, det behöver också den elev få som ska bli bedömd. Ska 
bedömningen stödja lärandet måste eleverna få kännedom i både hur bedömningsprocesser 
går till och hur de lär sig.  

Pettersson (i Lindström & Lindberg, 2006) skriver även att bedömning rätt använd kan 
stimulera lärandet och på så sätt vara en viktig utvecklingspotential både för vad och hur 
eleven lär sig men också för elevens tillit till sin egen förmåga. Hon skriver vidare att vi vet 
också från vår egen erfarenhet att all bedömning inte stimulerar lärandet eller ökar tilliten till 
vår förmåga. Pettersson menar vidare att en bedömning som stödjer och stimulerar lärandet 
innebär att elevens kunnande analyseras och värderas så att eleven utvecklas i sitt lärande och 
känner tilltro till sin egen förmåga. Eleven har därmed tankesätt som ”jag kan”, ”jag vill” och 



8 
 

”jag vågar”. En bedömning där analysen utelämnas tenderar istället att uppfattas som en dom 
och kanske också ett fördömande. Eleven kan då få tankar som ”jag kan inte”, ”jag vill inte” 
och ”jag vågar inte”.  

Selghed (2006) påtalar att i läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) finns särskilda avsnitt som 
anger vad som gäller vid såväl bedömning som betygssättning. Gemensamt för båda 
läroplanerna är betoningen på att allsidigt utvärdera elevens kunskap och kunskapsutveckling 
i förhållande till de krav som anges i kursplanen. Innehållet anger bland annat vilka riktlinjer 
som lärarna ska utgå ifrån vid betygssättning, och de kan sammanfattas enligt följande. De 
ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen. Vidare ska de även beakta sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat 
sätt än genom den aktuella undervisningen. Slutligen ska de använda såväl muntliga som 
skriftliga bevis på kunskaper som eleven visat fram.  

Formativ och summativ bedömning 

Angående formativ bedömning skriver Pettersson (i Lindström & Lindberg, 2006) att syftet 
med bedömning kan vara att resultatet av bedömningen ska utgöra utgångspunkten för en 
diskussion och en åtgärdsplan för exempelvis hur en elev kan stimuleras i sitt lärande och 
förbättra sina prestationer. Den bedömningen sker ofta kontinuerligt och en viktig ingrediens 
är att den som bedöms får en kvalitativ feedback. Detta brukar kallas för formativ bedömning, 
en bedömning som ska forma lärandet, medan körkortsprov och högskoleprov är summativa 
bedömningar, temperaturtagningar av vad en person kan vid ett visst tillfälle eller det 
summerade lärandet som visar sig som kunskap och kompetens vid detta tillfälle. Pettersson 
skriver även att det är viktigt att man vid bedömningsprocesser klargör vilket syfte man har 
med bedömningen. Bedömningen kan vara ett generellt omdöme kring fenomenet effektivitet 
och produkt. Denna bedömning brukar kallas summativ. Ett annat syfte med bedömning kan 
vara att samla information som främst kan användas för att utveckla och förbättra fenomenet.  

Patton (1988) förklarar att formativ bedömning ursprungligen var definierad som en 
bedömningsprocess av en enhet, eller delar av enheten, som kunde revideras i sin form. Det 
uttalade syftet var att ge kvalitativ återkoppling till en individ som är involverad i enheten.  

Enligt Björklund Boistrup (i Lindström & Lindberg, 2006) kan bedömning göras med olika 
syften. Det är till exempel vanligt att man skiljer mellan summativ och formativ bedömning. 
Summativ bedömning görs som en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt. De 
betyg som elever i Sverige får från och med skolår 8 är exempel på summativ bedömning. 
Den formativa bedömningen syftar till att utgöra ett stöd för elevers lärandeprocesser och är 
en del av undervisningen. Den kan också vara ett viktigt instrument för lärarens 
planeringsarbete och för dialoger mellan lärare och elev kring lärandeprocesser. Den 
formativa bedömningen kan även innefatta elevens självbedömning. De skriver vidare att när 
det gäller den formativa bedömningen är elevens aktiva deltagande viktigt. Reflektion kring 
sitt kunnande i matematik ger eleven möjlighet att inse vad hon/han kan och därigenom kan 
tilltron till den egna förmågan öka. Elever behöver bli medvetna om sin egen lärandeprocess.  

Feedback och kvalitativ återkoppling 

Sadler (1989) menar att feedback, eller kvalitativ återkoppling som det även kallas, är en 
viktig beståndsdel i formativ bedömning. Feedback är definierad som information om hur 
framgångsrikt något görs eller har blivit gjort. Användandet av feedback tillgodoser både 
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lärare och elev.  Det är dock en fara med denna återkoppling då det kan skapas ett beroende 
av läraren hos eleven. Den kvalitativa återkopplingen kan innebära att eleven följer lärarens 
”korrekta råd” och rättar till felen i arbetet.  Syftet med formativ bedömning och feedback är 
att eleven så småningom ska utveckla sina egna färdigheter och kunna utvärdera sina egna 
arbetssätt och utformade arbeten.  

Björklund Boistrup (i Lindström & Lindberg, 2006) hänvisar till Black och Wiliam som 
menar att när det gäller den feedback som eleven får i samband med formativ bedömning kan 
denna delas upp i två delar:  

• Eleven blir medveten om vad han/hon kan och också vilka kvaliteter som hans/hennes 
prestationer visar. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att utveckla kunskap om och 
tilltro till sitt kunnande som utgångspunkt för elevens fortsatta lärandeprocess. 

• Eleven blir medveten om vad han/hon ska fokusera sitt lärande på framöver. 
Tillsammans med läraren kan eleven sätta upp nya och konkreta mål för sitt lärande. 
Dessa mål bör relateras till styrdokumentens (läroplanen, kursplaner och/eller lokala 
arbetsplaner) mål och kriterier.  

Enligt Imsen (2000) kan den formativa bedömningen och den kvalitativa återkopplingen 
kopplas ihop med Vygotskijs proximala utvecklingszon. Teorin utgår från att eleven utför 
handlingar med hjälp och sedan klarar att göra dessa handlingar utan hjälp. För att veta vilken 
nivå eleven befinner sig på så måste man som lärare gör klart för sig hur pass mycket denne 
elev klarar att göra på egen hand. Utmaningen för den undervisande läraren är att utnyttja 
elevens utveckling, även benämnt progression, genom att stimulera barnet att arbeta 
tillsammans med andra elever samt att man som lärare ger feedback och stöd. Detta är viktigt 
för att eleven ska lyckas klara uppgiften på egen hand. 

Varför formativ bedömning? 

Enligt Björklund Boistrup (i Lindström & Lindberg, 2006) har forskarna Black och Wiliam 
sammanställt mer än 20 studier som alla har varit inriktade på vilka effekter förändrad och 
förstärkt formativ bedömning i klassrummet haft på elevers lärande. Studierna rör många 
olika skolämnen och sträcker sig, vad gäller åldersgrupp, från barn i förskoleåldern till 
högskolestuderande. Alla studier visar liknande resultat, nämligen att elevernas lärande 
förbättras när den formativa bedömningen får högre kvalitet. Flera av undersökningarna visar 
dessutom att de ”så kallade” lågpresterande eleverna förbättrar sina resultat mer än andra 
elever.  

Björklund Boistrup (i Lindström & Lindberg, 2006) menar vidare att elever riktar in sitt 
lärande i enlighet med vilket innehåll bedömningen fokuserar på och hur den görs. Den 
ämnessyn som bedömningen speglar kommer därmed att ha stark påverkan på elevernas syn 
på ämnet. Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår 
bedömning spegla detta.  

Skolverket (1994) skriver att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 
möjlighet att se samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och 
sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna skall 
få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. 
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Björklund Boistrup (i Lindström & Lindberg, 2006) hänvisar återigen till Black och Wiliam 
som framhåller att lärares grundläggande inställning kan ha stor betydelse när det gäller 
bedömningsfrågor. Om läraren ser kunnande som något som överförs från en person till en 
annan, att förståelse kommer senare och att det är viktigt med belöningssystem i 
undervisningen, då kan det vara svårare för läraren att se vinsten med en formativ bedömning. 
Om läraren däremot ser lärandet som en process där eleven i samspel med andra människor 
gör ny kunskap till en del av sin egen förståelsevärld – då är formativ bedömning ett 
väsentligt inslag. En formativ bedömning som verkligen har betydelse för en persons lärande 
förutsätter kommunikation mellan lärare och elever och gärna också elever med elever samt 
lärare med lärare. Kommunikationen blir ett fruktbart samspel kring ett innehåll för alla 
inblandade. 

Stöd för formativ bedömning i styrdokumenten 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna under 2.5 Bedömning och betyg kan man läsa att 
skolan ska sträva mot att varje enskild elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. 
Utvecklingsbehovet och studieresultatet ska eleven kunna bedöma i förhållande till kraven 
som framgår i de olika kursplanerna. Vidare skall läraren fortlöpande ge varje elev 
information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna och redovisa för 
eleverna på vilka grunder betygsättning sker. Vid betygsättning skall läraren utnyttja all 
tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra 
en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen. (Lpf 94, 1994) 

Metod 
 

I detta avsnitt förklaras hur arbetet med uppsatsen gått till väga. Avsnittet tar upp 
fenomenologi, kvalitativa intervjuer, undersökningspersoner, genomförande av intervjuer 
samt bearbetning och analys.   

Fenomenologi 

För att kunna beskriva och ge en förståelse för hur lärare inom vuxenutbildningen använder 
formativ bedömning för att främja elevers lärande valde vi att använda oss av en 
fenomenologisk ansats.  
 
Bengtsson (2001) beskriver att fenomenologisk forskning innebär att man inte tar 
vetenskapliga teorier för givet utan att man istället vill få tillgång till erfarenheten hos något, 
eller några, objekt.  Som undersökare försöker man få ett grepp om saker så som de visar sig i 
praktiken och förklara dem, utan att övertolka dem. Ett fenomenologiskt paradigm medför att 
man som undersökare får ge utrymme för de individer som är föremål för undersökningen och 
på så sätt når den erfarenhet som dessa besitter. Individernas erfarenheter kan ge en 
uppfattning på hur deras syn på verkligheten är. Detta innebär alltså att den fenomenologiska 
forskningen inte följer fasta principer, utan det är individernas erfarenheter som styr 
undersökningen 
 
Stensmo (2007) förklarar att fenomenologer försöker göra en så ren beskrivning som möjligt 
av det fenomen som studeras. Detta innebär att fenomenologen, enligt Husserls filosofi, 
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konsekvent försöker bortse från alla förutfattade meningar kring fenomenet. Fenomen kan 
beskrivas som "det som framträder" eller "det som visar sig". 

Kvalitativa intervjuer 

Eftersom vi valde att använda oss av en fenomenologisk ansats blev vårt val av 
undersökningsmetod kvalitativ intervju. Då det var lärarnas egna uppfattningar vi ville 
komma åt blev öppna frågor vårt val av informationsinhämtning Genom kvalitativa intervjuer 
med öppna frågor bereds väg för lärarna att fritt reflektera och resonera kring ämnet.  

Kvale (1997) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; den 
arbetar med ord, inte med siffror. Vidare skriver han att ämnet för den kvalitativa 
forskningsintervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den. Syftet är att 
beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. 

Undersökningspersoner och etiska överväganden 

Vår undersökningsgrupp bestod av åtta lärare verksamma inom kommunala 
vuxenutbildningen i en stad i Norrbottens län. Urvalsgruppen undervisar i olika ämnen såsom 
språk, naturorienterade och samhällsorienterade ämnen på gymnasial nivå. Vi tillfrågade en 
grupp lärare om de var villiga att medverka och vi fann åtta personer som var intresserade. 

För att undersökningspersonerna skulle känna sig bekväma under intervjun parade vi ihop 
dem i par bestående av lärare ur samma arbetslag. Tanken med detta var att de skulle känna 
sig fria att tala och resonera ihop med en kollega samt att informationen skulle bli mer fyllig 
genom resonerande mellan två lärarkollegor. En annan aspekt var att vår del i intervjusamtalet 
inte skulle bli stor och att vi inte skulle påverka samtalet. Svenning (2003) menar nämligen att 
det är lätt att en kvalitativ intervju, som liknar ett samtal, kan påverkas av undersökarens 
kommentarer, utrop och ansiktsuttryck. 

Vi tog kontakt med dessa lärare i deras personalrum och de blev tillfrågade om de var 
intresserade av att medverka i vår undersökning. Inför intervjun delade vi ut en 
förhandsinformation (se bilaga 1.) kring undersökningens syfte, beskrivning av ämnet samt 
hur denna intervju skulle genomföras. I förhandsinformationen framkom även frågeställningar 
som vi ville att de skulle reflektera kring innan intervjutillfället. Vi informerade även om 
intervjupersonernas konfidentialitet. Vetenskapsrådet (2002) menar att konfidentialitetskravet 
innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Kvale (1997) skriver att konfidentialitet i forskning innebär att privat data som 
identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Informerat samtycke betyder 
att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 
undersökningen är upplagd i stort och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 
deltagande i forskningsprojektet. Vare sig vi hämtar information om individerna eller om 
individerna själva lämnar informationen, måste vi värna om de enskilda individernas 
integritet. Alla uppgifter som vi erhåller från och om individerna måste behandlas 
konfidentiellt.  
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Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna förberedde vi oss väl och lade upp en strategi för hur vi skulle gå tillväga 
om lärarnas resonemang skulle sväva iväg från ämnet. Vi skrev en punktlista med avledande 
frågor och följdfrågor som vi eventuellt skulle använda om en sådan situation uppstod. Vid 
kvalitativa intervjuer med helt öppna frågor finns en risk att de intervjuade inte håller sig till 
ämnet. 

Lärarna fick själva bestämma var de ville intervjuas. Detta för att de skulle känna sig 
bekväma under intervjun. Därför genomfördes intervjuerna i olika grupprum på skolan där 
lärarna är verksamma. Vi använde oss av de frågeställningar som intervjupersonerna fått ta 
del av genom förhandsinformationen (se bilaga 1.). Patel och Davidson (2003) skriver att 
själva intervjuformuläret som används i en kvalitativ intervju kan utformas med öppna frågor 
eller teman. Det är upp till intervjuaren att knyta an till dessa under intervjun så att samtalet 
underlättas samtidigt som studiens frågor blir belysta.  

Intervjuerna tog i genomsnitt en halvtimme och spelades in med diktafon. Patel & Davidson 
(2003) menar att undersökare måste ha intervjupersonernas tillstånd för att få göra en 
ljudinspelning. Fördelen med ljudinspelning är att intervjupersonernas svar registreras exakt 
och kan genomlyssnas ett flertal gånger. Vi frågade därför intervjupersonerna om tillstånd att 
spela in intervjun och fick det av samtliga.  

Patel och Davidson (2003) skriver att kvalitativa intervjuer har så gott som alltid en låg grad 
av standardisering. Det innebär att frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 
intervjupersonen att svara med egna ord istället för enbart svar som ja och nej. Intervjun kan 
även ha en låg grad av strukturering vilket innebär att intervjuaren väljer att ställa frågorna i 
den ordning som faller sig bäst för det enskilda fallet. Syftet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, till exempel den intervjuades 
livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan 
formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en 
fråga. Då vi ville få fram essensen i lärarnas uppfattningar om ämnet valde vi att ha låg grad 
av standardisering samt låg strukturering i våra intervjufrågor.  

I samband med intervjuerna förde vi även en loggbok med nyckelord och betydelsefullt 
gestikulerande som dök upp i lärarnas resonemang. Detta för att underlätta senare bearbetning 
av ljudupptagningarna. Vid avlyssning av en ljudupptagning går en del av informationen 
förlorad då det inte går att se intervjupersonens mimer och kroppsliga agerande. Enligt 
Svenning (2003) är det viktigt att undersökaren gör anteckningar kontinuerligt vid kvalitativa 
undersökningsmetoder. Detta för att fånga analysuppslag och kommentarer.  

Bearbetning och analys 

Direkt efter varje intervju lyssnade vi igenom materialet för att få en bild av vad som sagts 
medan vi fortfarande hade intervjun friskt i minnet. Patel och Davidson (2003) skriver att det 
är ofta praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar med en kvalitativ undersökning. 
Fördelen med att göra en löpande analys, till exempel direkt efter en intervju eller ett 
observationspass, är att det kan ge idéer om hur vi ska gå vidare.  

Initialt lyssnade vi igenom materialet flera gånger. Svenning (2003) skriver att det är viktigt 
att man som undersökare genomläser materialet ett flertal gånger då det ger nya infallsvinklar. 
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Genom detta kan undersökaren finna tendenser och mönster i intervjun. Detta kallas öppen 
kodning och innebär att undersökaren har ett öppet förhållningssätt gentemot materialet.  

Efter fyra genomförda parintervjuer fann vi gemensamma begrepp och uttryck som lärarna 
talade om. Av resursskäl valde vi då att inte gå vidare med fler intervjuer.  

Vi gick vidare med att gå djupare in i lärarnas resonemang och vi kunde jämföra och se 
tydliga skillnader och likheter mellan olika uppfattningar. Vi utgick från samstämmighets- 
och olikhetsmetoden i vår analys. Svenning (2003) skriver att samstämmighetsmetoden går ut 
på att hitta likheter mellan de olika grupperna som intervjuas. Olikhetsmetoden är motsatsen 
där man som undersökare försöker finna olikheter i ett likartat material.  

I vår analys av materialet har vi använt oss av en fenomenologisk ansats. Kvale (1997) skriver 
att fenomenologin har relevans för strävan att klargöra förståelseformer hos den kvalitativa 
forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den intervjuade upplever i sin 
livsvärld. Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt 
på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att 
beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetande, förstå den kvalitativa mångfalden 
hos deras upplevelser och göra deras väsentliga mening explicit. Fenomenologin söker gå 
utöver det omedelbart upplevda innebörderna för att artikulera en förreflektiv nivå av levda 
innebörder, för att göra det osynliga synligt. Kvale hänvisar till Merleau-Ponty (1945) som 
menar att det viktiga är att beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt, att 
beskriva snarare än att förklara eller analysera. Fenomenologin är ett försök till 
direktbeskrivning av upplevelsen, utan hänsyn tagen till upplevelsen ursprung eller orsak. I 
den fenomenologiska filosofin uppnås objektivitet genom intentionala akter av medvetandet 
och är ett uttryck för trohet mot det undersökta fenomenet.  

Vår uppgift bestod därför i att beskriva vad de intervjuade har sagt och vad de har för 
uppfattningar. Inte att analysera eventuella bakomliggande orsaker eller förklara varför 
utfallet blev som det blev. 

Resultat 
 

I följande del av uppsatsen behandlas resultatet av de intervjuer som genomförts. Lärarnas 
uppfattningar kring bedömning och faktorer som påverkar bedömningen presenteras här. 

Det centrala vid formativ bedömning, enligt lärarna 

Intervjuerna som vi har genomfört med lärarna gjorde att vi kunde tematisera vad lärarna 
poängterade som centrala vid formativ bedömning. Dessa tematiseringar följer nedan. 

 
Bedömning ska inte döma utan istället gagna eleven 
Under våra intervjuer är det en samstämmighet bland de intervjuade att bedömning bör hjälpa 
snarare än stjälpa. Istället för att rätta, sätta en bock i kanten och fälla en dom så vill lärarna 
istället visa på förtjänster och vad som kan utvecklas. Alla intervjuade lärare talar om en vikt 
av en personlig dialog med den enskilde eleven för att åstadkomma en positiv utveckling. 
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Syfte, mål och betygskriterier 
Samtliga informanter är eniga om att det är viktigt att tydliga syften, mål och betygskriterier 
framkommer i början av en kurs samt inför varje kursuppgift. Detta för att precisera vad som 
förväntas uppnås vid kursens slut. Ett fåtal av de intervjuade lärarna talar om och framhäver 
vikten av att läraren sätter sig in varje elevs strävan då förkunskaper, mål med utbildningen 
och ambition skiljer sig kraftigt från individ till individ. Det händer dock att elevernas strävan 
revideras flera gånger under en kurs. Alla de intervjuade lärarna betonar betydelsen av träffar 
med varje enskild elev och utvärdering av dennes mål och prestationer. 

Ett fåtal av de intervjuade lärarna påtalar styrdokumentens påverkan på deras arbete. I och 
med att styrdokumenten förändrades 1994 så förändrades även lärarnas arbetsuppgift. En 
lärare menar att synen på eleven förändrades. Undervisningen gick från gammeldags 
katederundervisning, där elevgruppen mer sågs som en enhet, till en undervisning där 
individens behov sätts i centrum. Läraren menar att denna styrdokumentsförändring var 
centralt för den formativa bedömningen och därmed väldigt positivt för elevernas individuella 
kunskapsutveckling.  

 

Kvalitativ återkoppling och bearbetning 
Samtliga lärare som intervjuades anser att ständig feedback och kvalitativ återkoppling, både 
muntligt och skriftligt, är viktig för elevens utveckling. De poängterar även att detta ska ske så 
snabbt som möjligt för att elevens lärande ska bli effektivt. Däremot menar de att detta ofta 
kräver mycket tid och engagemang från läraren. Vid en intervju menar en lärare kring 
kvalitativ återkoppling: 

Det är jag då väldigt noga med. Att snabbt rätta, nästa gång man träffas så är det 
feedback. Om man arbetar formativt då ska inte eleverna behöva vänta på 
återkoppling, så man har allt friskt i minnet. 

Några av lärarna menar att vid respons är det viktigt att eleven själv förstår hur texten ska 
bearbetas. Om läraren markerar allt som ska förbättras så reflekterar inte eleven själv över 
vilka förändringar som kan behövas. De upplever att respons ibland kan leda till att eleven 
korrigerar enbart det som läraren markerat. Det gäller att hitta en form av respons där läraren 
är vägvisare men inte ger de rätta svaren för att stimulera elevens medvetenhet menar de två 
lärarna. Dessa lärare menar även att det finns en fallgrop då eleverna från början vet att det de 
skriver kommer att bearbetas i fler steg. Det kan leda till att de inte gör sitt absolut bästa vid 
den första inlämningen.  

Majoriteten av de intervjuade lärarna upplever att eleverna vid vuxenutbildningen uppskattar 
arbetssättet med respons, feedback och bearbetningar. De lärarna har även fått bekräftelse för 
detta vid kursutvärderingar. Lärarna vittnar dock om att eleverna tenderar att vara obekanta 
med arbetssättet vid sin studiestart. En av lärarna uppfattar det som att eleverna i början inte 
förstår upplägget med feedback och bearbetning utan att eleverna istället känner att deras 
arbeten aldrig blir färdiga. Ungefär hälften av de intervjuade lärarna menade att de flesta 
eleverna är betygsfixerade och vana att skapa produkter snarare än att bearbeta, förbättra och 
utveckla sina färdigheter. Många av lärarna anser att eleverna kan lära sig genom det de har 
gjort tidigare. Detta genom att se vilka förtjänster deras arbeten har och vad de kan förbättra. 
Alla intervjuade lärare är eniga om att färdighet nås stegvis. De lärarna som upplever att 
många elever inte förstår upplägget från kursstart säger att de brukar uppskatta arbetssättet 
efter en tid då de själv märker att det har skett en personlig utveckling. Det krävs därför enligt 
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många av de intervjuade lärarna att man arbetar tålmodigt och har förtroende för den 
formativa bedömningen. 

 

Dokumentation 
Genom dokumentationen kan lärarna se varje enskild elevs kunskapsutveckling samt att det 
underlättar för läraren att göra den slutgiltiga bedömningen av elevens insatser och 
utveckling. Majoriteten av lärarna anser att dokumentation är viktig men tar mycket tid. 

 

Betygsättning 
Största delen av de intervjuade lärarna menar en inlämnad uppgift inte är en produkt utan en 
del av en framåtgående process. Samtliga lärare säger även att de har bemötts av elever som 
vill få sina uppgifter betygsatta.  Några av lärarna vittnar om att många elever är 
betygsfixerade men att de vänjer sig vid den formativa bedömningen relativt snabbt. En klar 
minoritet av lärarna i urvalsgruppen anser att summativ bedömning, i form av exempelvis 
nationella prov, är en viktig del i den totala bedömningen. Den är ett bra mått som visar 
elevens kunskaper.  

 

Tidstillgång 
En informant anser att lärarnas form av lärartjänst på berörd skola har stor betydelse för den 
tid som finns tillgänglig att lägga ner på eleven. Denne menar att den tidigare formen som var 
ferietjänst tillät ett fritt förfogande över sin arbetstid. Detta innebar att det var möjligt att 
jobba långa dagar då det krävdes och kompensera det med korta dagar under lågintensiv 
period. Detta gav en möjlighet att ge respons fort till elever vid examinationstillfällen, vilket 
enligt läraren är viktigt för elevens utveckling. Den nuvarande formen semestertjänst, som 
innebär arbetstid mellan 8-17, har tagit bort en stor del av möjligheten till ett fritt förfogande 
över arbetstiden. Detta medför att om t.ex. elever skriver ett prov en eftermiddag kan det vara 
i princip omöjligt att hinna ge alla elever en snabb respons. Hälften av de intervjuade lärarna 
menar dock att man måste ha tålamod med formativ bedömning då den tar mycket tid. 
Tillgång till tid är därför centralt vid formativ bedömning enligt lärarna. 

Lärarnas uppfattning av hur man kan använda formativ bedömning  

Utifrån våra intervjuer kunde vi tematisera vad lärarna har för uppfattningar kring hur 
formativ bedömning kan ge eleverna en möjlighet till kunskapsutveckling och förbättrade 
prestationer. Dessa teman avhandlade syfte, mål, betygskriterier, kvalitativ återkoppling, 
bearbetning, dokumentation samt betygsättning.  

 
Syfte, mål och betygskriterier 
Alla intervjuade lärare låter varje enskild elev göra en plan vid kursstart där eleven får göra en 
bedömning av sig själv, var den befinner sig nu och var den vill nå. I de flesta fallen sker detta 
genom enkäter men det finns även inslag av enskilda intervjuer. Intervjupersonerna är även 
eniga om att den ständiga återkopplingen till syfte, mål och betygskriterier ökar 
medvetenheten hos eleven samt att denne får en större förståelse kring uppgiftens funktion. 
En av de intervjuade lärarna säger angående de enskilda intervjuerna med eleverna:  
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I och med att man har suttit med dem och lyssnat på deras tankar, då har man det i 
bakhuvudet när man jobbar med dem. Så där tycker jag vi har hittat ett himla bra 
sätt. 

Under kursens gång har alla lärare uppföljningar med varje elev där man resonerar kring 
elevens uppställda mål och hur dessa upplevs av elev och lärare. En lärare säger:  

Efter några övningar brukar vi ha ett samtal och gå igenom om målen de har ställt 
upp är realistiska eller om de ska revideras och vad de ska kämpa vidare med för 
att nå målen. 

De flesta anser att det är viktigt att tydliggöra elevens kunskapsutveckling och att eleven själv 
reflekterar över sin utveckling. En av informanterna berättar att denne har använt sig av 
loggböcker under tidigare år där eleverna bokförde och bedömde sina egna prestationer 
kontinuerligt efter varje uppgift och moment. Läraren säger dock att arbetet med loggböcker 
är något som de borde stärka och på så sätt få eleverna att i större utsträckning fundera över 
sitt eget lärande. Vid sidan av arbetet med loggböcker arbetade eleverna med kamratrespons. 
Det fungerade bra, både lärare och elever uppskattade denna metod. Tyvärr har det 
arbetssättet runnit ut i sanden. Upplägget av utbildningen har förändrats mot individuellt 
studerande och detta medför utspridning i många små klasser, tidigare var det vanligt med få 
och stora klasser. I en stor klass är det enklare att arbeta i basgrupper och tillämpa 
kamratrespons enligt denna lärare. I nuläget med väldigt små klasser och då eleverna inte 
alltid är närvarande vid lektionstillfällena blir det väldigt rörigt och inte stabil 
sammanhållning vid basgrupparbete.  

 

Kvalitativ återkoppling och bearbetning 
Alla informanterna lämnar tillbaka elevens arbete med en skriftlig respons och vissa 
informanter ger även en muntlig feedback till eleven. De flesta av de intervjuade lärarna låter 
eleverna bearbeta sina alster och lämna in dem igen. Dessa lärare menar att det alltid finns 
någonting att förbättra i ett arbete. I en intervju säger de angående bearbetning:  

Detta för att eleven ska lära sig och se vad de kan förbättra och varför. De får 
bearbeta de skriftliga och sen lämna in via ett portfoliosystem och då ser vi en 
utveckling. Vi ser den och eleverna ser den. Eleverna brukar tycka att det är bra 
förutom att de kan tycka att det är jobbigt att bearbeta. Genom att bearbeta och höja 
nivån på det eleverna har skrivit så ser de att dem går framåt och utvecklas. Det 
handlar om att öka deras medvetenhet om vad som kan förbättras och vilken 
möjlighet det finns till utveckling. 

 

Dokumentation 
Informanterna menar att dokumentationen på elevens utveckling är ytterst betydelsefull. En 
lärare förklarar att denne tydligt dokumenterar allt eleven har producerat, eventuella framsteg 
samt tänkbara förbättringar eleven skulle kunna arbeta med. Läraren säger att det inte skrivs 
några betyg i dokumentationen utan enbart omdömen på den specifika uppgiften. Omdömen 
som pekar på styrkor och svagheter i elevens alster. 
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Betygsättning 
Största delen av de intervjuade lärarna betygsätter inte enskilda uppgifter under kursens gång 
utan ger istället respons eller feedback för att ge eleverna möjlighet till utveckling och 
förbättrade prestationer. Dessa lärare menar att en inlämnad uppgift inte är en produkt utan en 
del av en framåtgående process. En intervjuad lärare säger: 

Vi kan inte sätta betyg på varje enskild uppgift för då skulle vi vara ute efter att 
bedöma, eller döma de och då får de ingen chans till den här processen. Betyg sätts 
i slutet av kursen och var har de nått? Vi jämför allt de har gjort, lämnat in och det 
nationella provet. Det är ovanligt enkelt att sätta betyg. Det är sällan man är oense 
eller har några frågetecken. 

Den största delen av de intervjuade lärarna ansåg att det är viktigt med en rättvis och objektiv 
bedömning utan godtycke. De lärarna har ett samarbete med andra lärare när det kommer till 
bedömning och betygsättning. En intervjuad lärare säger: 

För att få en objektiv bedömning av uppsatser så kopierar vi och numrerar dessa så 
att inte elevens namn syns.  

En lärare menar att de nationella proven är nyttiga då de är riktade mot alla och håller hög 
validitet samt att de ger en fingervisning för hur hög validitet lärarens tidigare dokumentation 
har. Läraren säger vidare att resultatet från nationella provet har lika stor tyngd vid den 
slutgiltiga betygsbedömningen som övriga prestationer i kursen.  
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Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras val av metod, undersökningspersoner samt hur undersökningen 
genomfördes. Vidare diskuteras resultatet från intervjuerna mot det som framkommit i 
bakgrunden. 

Metoddiskussion 

Val av kvalitativ intervju samt öppna frågor 
Vårt val att använda oss av kvalitativa intervjuer visade sig vara passande. Tanken med valet 
av kvalitativa intervjuer var att komma åt lärarnas uppfattningar kring formativ bedömning 
och med tanke på upplägget av undersökningen fanns det inga andra alternativ. Den 
kvalitativa intervjun passade därför bäst till vårt syfte.  

Valet av öppna frågor var väldigt givande. Det gav lärarna möjlighet till att tala fritt och 
utförligt. Vi hade inte heller någon tidspress under intervjutillfällena och detta gav lärarna den 
tid de behövde till att utveckla sina resonemang. Det enda som verkade negativt var att ett 
fåtal av lärarna inte var lika talföra som andra. Därför fick vi gå in och vara ledande i vissa 
frågor vilket inte var vår tanke från början. Vi tror dock inte att detta påverkade vårt resultat. 
En fördel i denna situation var att vi var pålästa och förberedda och kunde ställa snabba 
följdfrågor och leda samtalet vidare. Om vi inte varit lika förberedda hade samtalen kunnat bli 
mindre informationsrika och förmodligen hade vi behövt genomföra fler intervjuer. Före vi 
inledde intervjuerna lade vi upp en strategi om hur vi skulle gå in och leda om resonemang 
som hamnade utanför det spektra av teman för vår undersökning. Detta var en bra 
förberedelse som vi fick nytta av både tidsmässigt och informationsmässigt. Det hände vid ett 
flertal tillfällen att samtalen mellan lärarna svävade iväg utanför ämnet. I vissa fall bidrog 
detta med intressant information, men i andra fall fick vi gå in och styra in samtalet på mer 
relevanta frågor.  

 

Urval av undersökningspersoner 
Valet att intervjua lärarna två och två med passande samtalspartner var givande då de blev 
bekväma i intervjusituationen. Ett tänkbart scenario hade varit att de inte hade varit vana att 
samtala och samarbeta med varandra. Detta hade troligtvis inte gett den mängd information vi 
fick ut från varje intervju eftersom samtalen förmodligen inte blivit lika naturliga. Det som 
slog oss var att samtalen vid våra intervjuer blev naturliga och inte konstlade. Det var 
troligtvis tack vare den sammansättningen av par som vi använde oss av.  

Vidare var det givande för vår undersökning att använda oss av lärare som undervisar i olika 
ämnen. Detta gav oss ett större omfång av information då ämnena är så pass olika i 
utformning. Om vi till exempel valt enbart språklärare tror vi att resultatet hade blivit väldigt 
homogent. Detta för att dessa arbetar i samma arbetsrum och utbyter mer erfarenheter med 
varandra än de gör med lärare inom andra ämnesinriktningar. Hade vi enbart valt lärare inom 
naturorienterande ämnen hade förmodligen samma sak hänt. Det enda som vi känner att vi 
kan ha missat är de lärare som inte arbetat så länge på skolan. Deras syn på formativ 
bedömning kanske skiljer sig. Detta är det som talar emot vårt slumpmässiga urval då 
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majoriteten av lärarna på skolan jobbat där under en längre tid. De relativt nyanställda lärarna 
hade kanske kunnat ge oss en annan uppfattning. 

 

Genomförande av intervjuer 
Då vi var två personer som intervjuade var det bra att intervjua lärarna i par. Om vi varit två 
intervjuare och intervjuat lärarna var för sig hade de kunnat känna sig osäkra och utsatta 
eftersom vi varit i majoritet. Vi tror att detta hade kunnat leda till att de försökt ge oss de 
”rätta svaren” snarare än att reflektera fritt. Dialogen som uppstod i lärarparen var 
betydelsefull och bollandet av idéer mellan dem gav både dem och oss större förståelse i 
ämnet. Hade lärarna intervjuats var för sig hade de inte kunnat diskutera sig fram till svar på 
samma sätt utan vår inblandning. Om vi hade blandats in mer i diskussionen hade detta 
kunnat leda till stävjande i lärarens egna tankegångar. 

 

Loggbok och löpande analyser 
Våra anteckningar under intervjuerna i form av loggbok var till stor hjälp under senare analys. 
Det underlättade att veta ungefär var i ljudfilen vad sades. Samtidigt var det fördelaktigt att ha 
skrivit egna kommentarer kring det som sades för att sedan ha dubbel dokumentation av 
intervjun vid sammanställningen. Nackdelen var att vi kände oss lite låsta till våra skrivna 
kommentarer och det var lätt att fastna i dem istället för att hitta ny information i intervjuerna. 
Det är även svårt att skriva kommentarer samtidigt som man lyssnar aktivt under en intervju. 
Det var lätt att tappa tråden, men det gick bättre för varje intervju. 

Vi tyckte att det var bra att göra löpande analyser då vi varje gång fann nya uppslag. Det 
krävdes att vi gjorde detta för att veta när vi var nöjda och inte behövde fler intervjuer. Hade 
vi gjort alla samtidigt och sedan analyserat i efterhand skulle det kunna hända att vi fått för 
lite information och därmed blivit tvungna att backa och göra fler intervjuer. Det hade även 
kunnat hända att vi gjort för många intervjuer helt i onödan och lagt ner tid på detta som 
kunde behövas till analys. 

 

Fenomenologi 
Det var svårt att få full förståelse av det fenomenologiska synsättet till en början. Det var dock 
det som passade bäst för detta examensarbetes syfte då vi vill ge en förståelse för snarare än 
att analysera bakomliggande orsaker till lärarnas uppfattningar. När vi fått större förståelse för 
fenomenologin förstod vi att det var en bra analysmetod för vårt syfte. 
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Resultatdiskussion 

Lärarnas uppfattning om det centrala formativ bedömning 
Samtliga lärare uppvisade en försiktighet i användandet av uttrycket formativ bedömning och 
visade ingen förtrogenhet med det uttrycket. Däremot talade alla intervjuade lärare indirekt 
om formativ bedömning genom andra uttryck och uppvisade att de använder sig av arbetssätt 
som kan relateras till formativ bedömning. De intervjuade lärarna talade bland annat om 
vikten av syfte, mål och återkoppling. 

 

Syfte och mål  
Bland annat poängterade samtliga lärare vikten av att ha tydliga syften och mål för en kurs. 
De förklarade även att samtliga elever får göra en plan vid kursstart där eleven får reflektera 
över var denne befinner sig nu samt vad hon, eller han, vill uppnå. Alla de intervjuade lärarna 
ansåg även att det var viktigt att ständigt återkoppla undervisningen till kursens syfte och mål 
för att öka medvetenheten hos eleven. Detta får även stöd av Lindström i Lindström och 
Lindberg (2006) som menar att i vårt nuvarande kunskapsrelaterade betygsystem ska 
elevernas prestationer bedömas i förhållande till preciserade mål i kursplanerna. Det är viktigt 
att man vid bedömningsprocesser klargör vilket syfte man har med bedömningen. Den 
feedback som elever får vid formativ bedömning handlar dels om att eleven ska bli medveten 
om vad hon, eller han, ska fokusera sitt lärande på framöver. Tillsammans kan elever och 
lärare sätta upp konkreta mål för framtida lärande. Dessa mål bör relateras till 
styrdokumentens mål. Samtliga intervjuade lärare har uppföljningar med varje enskild elev 
där de reflekterar tillsammans med eleven i vilken utsträckning denne närmar sig sina mål. Vi 
samtycker med lärarna kring vikten av att tydliggöra syften och mål för en kurs då detta kan 
göra eleverna mer engagerade och samtidigt främja deras egen kunskapsutveckling. 

 

Feedback enligt de intervjuade lärarna 
Alla de intervjuade lärarna ansåg att feedback och kvalitativ återkoppling, både muntligt och 
skriftligt, är viktig för elevens utveckling. Däremot menade en av de intervjuade lärarna att 
anställningssituationen för många lärare på den berörda skolan inte tillåter en så snabb 
feedback som vore önskvärd. Sadler (1989) menar att feedback, eller kvalitativ återkoppling 
som det även kallas, är en viktig beståndsdel i formativ bedömning. Pettersson skriver i 
Lindström och Lindberg (2006) att i det nuvarande bedömningssystemet måste läraren på ett 
helt annat sätt än tidigare kunna bedöma kvaliteter i elevernas kunnande och verbalisera sin 
bedömning. Detta arbete måste göras omsorgsfullt och kräver både kompetens och mycket 
tid. Vi märkte att de intervjuade lärarna känner att för att ge eleverna största möjlighet till 
kunskapsutveckling så krävs det mycket tid och engagemang från läraren. Vi tror att det kan 
vara externa faktorer som de inte kan påverka som sätter käppar hjulet deras och elevernas 
arbete.  

En fjärdel av lärarna menade att vid respons är det viktigt att eleverna själva förstår hur texten 
ska bearbetas. Respons kan ibland leda till att eleven korrigerar det som läraren har markerat. 
Sadler (1989) menar att det är en fara med återkoppling då det kan skapas ett beroende av 
läraren hos eleven. Den kvalitativa återkopplingen kan innebära att eleven följer lärarens 
”korrekta” råd och rättar till felen i arbetet. Vi har därför förstått att all feedback inte bara är 
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av godo då vissa typer av feedback kan ha motsatt effekt till den önskade. Det är därför viktigt 
för läraren att reflektera över sin feedback och finna en form som ger önskat resultat. 

Enligt Imsen (2000) kan den kvalitativa återkopplingen kopplas ihop med Vygotskijs teori om 
den proximala utvecklingszonen. Teorin har som utgångspunkt att eleven utför handlingar 
med hjälp och sedan klarar att göra dessa handlingar utan hjälp. Läraren behöver därför veta 
vilken nivå eleven befinner sig på. Detta gjorde våra intervjuade lärare, som vi skrivit tidigare, 
genom att låta eleven ställa upp personliga mål med kursen samt att läraren har 
återkommande samtal med eleven under kursens gång.  Imsen skriver vidare att den 
undervisande lärarens utmaning blir att utnyttja elevens kunskapsutveckling genom att 
stimulera eleven genom att bland annat ge feedback och stöd åt denne. 

 

Hur använder lärarna bedömning i formativt syfte? 
Samtliga lärare arbetar på ett eller annat sätt med att vid kursstart sätta sig in i varje enskild 
elevs situation och behov. Detta för att under kursens gång kunna utvärdera elevens framsteg 
och vad de behöver arbeta vidare med. Majoriteten av de intervjuade lärarna framhäver även 
vikten av att tydliggöra elevens kunskapsutveckling för att denne själv ska kunna reflektera 
över sin egen utveckling. Största delen av de intervjuade lärarna betygsätter inte enskilda 
uppgifter under kursens gång. De ger istället feedback för att ge eleverna möjlighet till 
utveckling och förbättrade prestationer. Enligt dessa lärare är en inlämnad uppgift inte en 
produkt utan en del av en framåtgående process. 

Ljung och Pettersson (1998) skriver att läroplanerna har gått från att beskriva elevers lärande i 
typiska kunskapstermer i olika ämnen till att fokusera alltmer på elevernas personliga 
utveckling. I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (1994), kan man läsa att skolan 
ska arbeta för att varje enskild elev tar ansvar för sitt eget lärande och sina studieresultat. 
Eleven ska kunna bedöma sitt utvecklingsbehov och sina studieresultat i förhållande till de 
krav som finns i de olika kursplanerna. Vidare kan man i läsa att läraren fortlöpande ska ge 
varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna och redovisa 
för eleverna på vilka grunder betygsättning sker. 

Samtliga lärare använder sig kontinuerligt av någon form av respons, återkoppling eller 
feedback, muntligt eller skriftligt. De försöker även få eleverna medvetna om deras väg mot 
måluppfyllelse. Lärarna upplever att eleverna uppskattar detta arbetssätt. Petterson i 
Lindström och Lindberg (2006) säger att i det nya sättet att bedöma, där läraren måste vara 
övertygad om att varje elev har tillräckliga kunskaper inom varje kunskapsområde, bör lärarna 
få möjlighet att ingående diskutera och analysera. Inte bara lärarna behöver få ökad tid för 
bedömning och analys. Det behöver också den elev som ska bli bedömd. Hon skriver även att 
bedömning rätt använd kan stimulera lärandet och på så sätt vara en viktig 
utvecklingspotential för vad och hur eleven lär sig samt för elevens tillit till sin egen förmåga.  

Lärarna visar att de strävar mot att skaffa så mycket tillgänglig information som möjligt om 
elevernas kunskaper inom de olika ämnena. De framhävde betydelsen av elevens medvetenhet 
om sin utveckling framåt. Vi anser att detta är en viktig del i att ge eleverna möjlighet till 
förbättrade prestationer då vi tycker att denna vägledning kan liknas vid en karta. Som 
kunskapsinhämtande elev är det svårt att finna sin väg framåt utan beskrivning och förståelse 
för resan framåt. 

De flesta av de intervjuade lärarna låter eleverna bearbeta sina alster efter att de lämnat in 
dem. Eleverna får respons och möjlighet att förbättra och utveckla sitt arbete. Detta för att 
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eleven ska lära sig att se vad de kan förbättra och varför. Vi tror att detta kan vara ett effektivt 
sätt att tydliggöra för eleven vad denne kan förbättra och vilka förtjänster som arbetet har. 
Samtidigt får eleven en möjlighet att förbättra sina arbeten till det yttersta innan bedömningen 
sker.    

Enligt samtliga lärare som intervjuades är dokumentation på elevens utveckling ytterst 
betydelsefull. I dokumentationen kan lärarna se varje enskild elevs kunskapsutveckling och 
detta under lättar när den slutgiltiga betygsbedömningen ska uträttas. Som Petterson skriver i 
Lindström och Lindberg (2006) måste läraren kunna bedöma kvaliteter i elevens kunnande 
och vara övertygad om att varje elev har tillräckliga kunskaper. Vad vi förstår är det svårt att 
se helheten i en elevs kunskapsutveckling ifall tydlig och omfattande dokumentation inte görs. 

En minoritet bland informanterna betygsätter kontinuerligt enskilda uppgifter och menar att 
detta ger en mer överskådlig bild av elevers prestationer. Den största delen av lärarna 
betygsätter inte enskilda uppgifter. Detta kan kopplas samman med, det vi tidigare skrivit, 
kring att majoriteten av lärarna ser uppgifterna som en del i en process snarare än en produkt 
som ska betygsättas. Hur de än väljer att göra så anser vi att det viktiga är, som Lpf 94 (1994) 
påpekar, att läraren ska redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättningen sker. Detta kan 
även kopplas till vikten av dokumentation då läroplanen vidare föreskriver att vid 
betygsättning ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av kunskaperna och 
därvid beakta hela kursen. Petterson skriver i Lindström och Lindberg (2005) att det är viktigt 
att man vid bedömningsprocesser klargör vilket syfte man har med bedömningen. 
Bedömningen kan vara summativ, ett generellt omdöme kring fenomenet effektivitet och 
produkt. Ett annat syfte med bedömning kan vara att samla information som främst kan 
användas för att utveckla och förbättra fenomenet. Vi tycker att skriftliga och mer omfattande 
omdömen på enskilda uppgifter rimligtvis borde ge eleven större förståelse för vad det 
presterat än vad ett rent betyg ger. Ett rent betyg konkretiserar inte för eleven vad denne 
behärskar och kan utveckla. Det kan dock vara så att ett rent betyg kan verka formativt om det 
verkligen klargörs vad betyget verkligen betyder. 

Egna reflektioner 

Vi har kommit fram till att bedömning är ett oerhört komplext område som är en väldigt 
viktig del av lärarens vardag. Formativ bedömning ska ses som ett arbetssätt och därmed 
influera hela undervisningen. Allt ifrån klargörande av mål som ska uppfyllas till respons 
efter examination är essentiella delar i det formativa arbetssättet. Vi anser därför att det är av 
yttersta vikt att verksamma lärare planerar och reflekterar över sitt arbetssätt för att se om 
deras undervisning sker i formativt syfte. 

Erfarenheter för framtiden 

Vi har fått en förståelse för hur komplex och betydelsefull bedömning är. Bedömning i olika 
former kan vara en utvecklingsmöjlighet för eleverna om den utförs på ett formativt sätt. Det 
är viktigt att vi som blivande lärare reflekterar över vår bedömning och försöker genomföra 
den på ett sätt som bedömer snarare än att döma. Det är av yttersta vikt att eleverna förstår 
vad som bedöms och varför bedömningen görs. För eleverna är det avgörande om de förstår 
målet med undervisningen. Det är därför väldigt betydande att sätta upp tydliga och 
gemensamma mål med varje enskild elev.  Vidare har vi förstått att dokumentation är av stor 
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betydelse vid formativ bedömning. Det är svårt att följa upp en elev om man som lärare inte 
har fullständigt klart för sig vad eleven gjort, var den befinner sig och var den ska. 

Fortsatt forskning 

Efter utförd studie tycker vi att det vore intressant att studera formativ bedömning ur ett 
elevperspektiv. Den studien skulle kunna fokusera på hur eleverna upplever olika inslag i 
formativ bedömning såsom till exempel kvalitativ återkoppling eller tydliga gemensamma 
mål. Vidare skulle studien kunna undersöka huruvida formativ bedömning hjälper eleven 
framåt. Det skulle vara intressant att se vilken skillnad formativ bedömning kan ge för den 
enskilda eleven.  

Ett annat förslag är att se på hur formativ bedömning används i lägre åldrar och vilket resultat 
det ger, både ur lärar- och elevperspektiv.  

Ett tredje förslag till fortsatt forskning är att undersöka lärarnas uppfattningar närmare och se 
om det finns någon skillnad mellan äldre och mer erfarna lärare och nyutexaminerade. 
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Bilaga 1. 
 

Information inför intervju angående vuxenutbildningens lärares 
uppfattningar kring formativ bedömning. 
 

Vi kommer att intervjua utifrån öppna frågor för att på så sätt kunna få ut fylliga resonemang 
kring hur lärare ser på bedömning och då framför allt formativ bedömning. Intervjun kan 
liknas med ett samtal och tanken är att den ska genomföras i grupper om två lärare per 
tillfälle för att få möjlighet att bolla tankar och idéer. Intervjun är självfallet frivillig och kan 
när som helst avbrytas. Informationen kommer enbart att användas som underlag för vårt 
examensarbete och inga personliga uppgifter kommer att lämnas ut. Ni kommer alltså inte 
att nämnas vid namn eller vara identifierbara på annat sätt. Examensarbetet kommer, som 
alla examensarbeten, att publiceras vid Luleå Tekniska Universitet. Vi utgår från 
Vetenskapsrådets etiska regler och rekommendationer. Mer om detta finns att läsa på:  

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principe
r_tf_2002.pdf 

Syftet med vårt examensarbete är att ge en förståelse för hur lärare inom Vuxenutbildningen 
använder formativ bedömning för att främja elevers lärande.  

Formativ bedömning kan beskrivas som en mer utvecklingsinriktad bedömning av elevens 
kompetens. Elev och lärare bör tillsammans göra upp plan för elevens vidare kunskaps- och 
färdighetsutveckling. Målet för utvecklingen ska vara uppställt och klargjort för båda parter. 
Utifrån den kompetens som eleven visar i olika typer av situationer, ska lärare och elev 
tillsammans kunna planera för elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

Formativ bedömning syftar till att stimulera fortsatt lärande genom att kontinuerligt lyfta 
fram en elevs styrkor och svagheter under pågående läroprocess. Den elev vars kunskaper 
bedöms förväntas få någon form av återkoppling i form av en muntlig eller skriftlig dialog om 
vad denne har lyckats med alternativt kan göra bättre. Den bedömda elevens tankar kring 
sin egen kunskapsutvecklig är av stor vikt vid bedömningen. 

Den formativa bedömningen kan belysas utifrån den så kallade summativa bedömningen 
som innebär att elevens samlade kunskaper vid ett visst tillfälle bedöms. Den elev som 
bedöms får sällan eller aldrig en återkoppling i form av information som förklarar varför 
denne har gjort fel alternativt kunde göra annorlunda. Ett exempel på detta kan vara 
högskoleprovet. Konsekvensen av summativ bedömning kan bli att eleven ser bedömning 
som stämplande eller dömande medan formativ bedömning kan upplevas som stödjande. 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf
http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principe


27 
 

Vid intresse går detta att läsa vidare om i Pedagogisk bedömning: Att dokumentera, bedöma 
och utveckla kunskap (Björklund Boistrup, L, Jönsson, A, Kjellström, K, 2005) 

Vi vill att du inför intervjun/samtalet tar dig en funderare kring bedömning. T.ex. vad som är 
centralt vid formativ bedömning ur lärar- och elevperspektiv? Vilken funktion har formativ 
bedömning? Använder du dig av kvalitativ återkoppling för att ge eleverna möjlighet till 
utveckling och förbättrade prestationer? I så fall på vilket sätt? 

Vi ser fram emot ditt deltagande! 

Emilie Kristiansson och Jimmy Wikman 
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