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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärarna arbetar med bedömning för lärande [BFL] med 
betoning på formativ bedömning. Lärarna beskriver via kvalitativa intervjuer BFL och formativ 
bedömning, vilka verktyg de använder för att kunna arbeta med formativ bedömning och hur 
eleverna involveras i BFL-arbetet.  

Genom lärarnas utsagor presenteras ett resultat där vi får en bild av BFL-arbetet i skolan. 
Studien visar att eleverna involveras i bedömningsarbetet på olika sätt, exempelvis genom att få 
göra själv- och kamratbedömningar, delaktighet i kursplanens innehåll och arbete med olika 
tekniker inom samma ämnesområde.  

Vidare påvisar studien utvecklingsmöjligheter för lärarnas arbete med BFL. Studien visar att 
lärarna behöver reflektera över vad bedömningsarbetet ska innehålla utifrån vad forskning om 
ämnet visar som givande för metakognitionen. Lärare måste också få tid att internalisera BFL i 
sin yrkesutövning. Studien visar att elever bör få utökad delaktighet i vad metakognition är och 
hur förståelse för detta kan hjälpa dem i sitt lärande, alltså att lära sig tänka kring lärande på 
abstrakt nivå. 

Främsta slutsatsen är att meningsfull dialog om lärande mellan människor är centralt för att 
metakognition ska kunna utvecklas hos eleven. Samtal mellan lärare-lärare, lärare-elev och elev-
elev leder till utveckling av synen på lärande och hur arbetet med detta kan ske. Basen för 
samtalen är läraren i sin professionella roll och samtalets grund ska bygga på forskning i ämnet 
bedömning. 

 

 

 

Nyckelord: Formativ bedömning, bedömning för lärande, BFL, 
bedömningsverktyg, lärande, metakognition, elevers involvering,  
självbedömning, kamratbedömning, återkoppling, feedback. 
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1. Inledning 
Det känns som att jag i studien bara nuddat i ett ämne som är outtömligt. Hur vi lär oss, vad vi 
behöver lära oss och varför vi lär oss. Dessutom hur skolan ska fånga upp allt detta lärande och 
visa för eleven vad den lärt sig och vart den kan nå.  

Att lära sig är som att så. Om det skall bli lyckat måste utsäden vara mogen. Marken 
måste vara bördig och stenfri. Det krävs sol i lagom mängd, bevattning – för att sådden 
skall gro – i rättan tid, årstiden eller omgivningen skall vara lämplig och utan yttre 
störningar (Barth-Nordström, 1991, s. 139). 

 
Citatet ovan är metaforiskt överrensstämmande med lärande. Komplexa samband i elevens 
livsvärld kan skapa förutsättningar eller stjälpa elevens lärande. Barnen som ska fogas in i vårt 
samhälle blir påverkade av oräkneliga mängder faktorer, allt från privata faktorer till politiska 
incitament och vad vi i samhället ser som att vi människor ska äga för kunskap och hur den 
kunskapen ska läras in. Eftersom skolan är en stor del av barnets vardag har skolan ett stort 
ansvar att hjälpa varje enskild elev att förstå sitt lärande och ge möjlighet till att utvecklas. Tiden 
är förbi då vi såg på bedömning av elevens kunskap liknande en stämpel som avslut på kunskap 
och lärande. I skolan idag finns en vilja att utveckla bedömningskunskaperna och anpassa dessa 
utifrån den nya läroplanen (Rektor, Luleå kommun, personlig kommunikation, 4 december 
2012), vilket har gjort att bedömning för lärande har blivit aktuellt snarare än tidigare 
bedömning av lärande som tidigare läroplaner byggt på (Lundahl, 2011).  

Begreppet formativ bedömning kanske av många sätts i facket trendigt, mode eller rätt respektive 
fel (Sträng & Dimenäs, 2000). Men det har också visat sig att hög kvalité på formativ 
bedömning förbättrar elevernas lärande (Black, 2003; Hattie, 2009; Lundahl, 2011; Sträng & 
Dimenäs, 2000). Dessutom gynnas de så kallade lågpresterande eleverna mer än andra av 
formativ bedömning genom att de förbättrar sina resultat i högre grad än vad andra elever gör 
(Black, 2003; Hattie, 2009). Utvecklingen i skolan leder mot att se helheten hos varje individ 
och den strävan ska leda mot elevens livslånga lärande, något som formativ bedömning ska 
gagna. 

Allt eftersom lärarna skapar arbetssätt för att kunna göra bedömningar för lärande, blir de 
förhoppningsvis mer medvetna om hur de ska hitta vägar att nå till elevers förståelse för hur de 
lär sig. Den här studien ska se över vilka bedömningsverktyg lärarna väljer att arbeta med och 
hjälpa lärarna att se sitt arbete ur nya synvinklar och därmed även själva nå mot utveckling av 
bedömning för lärande. 

2. Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att kartlägga hur lärare vid en f–6 skola i Luleå kommun arbetar med 
bedömning för lärande [BFL] och främsta fokus för studien ligger på formativ bedömning. 
Studien kartlägger lärarnas arbete utifrån lärarintervjuer. Kartläggningen ska lyfta vilka 
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möjligheter det finns att utveckla arbetet med BFL. Följande frågeställningar är centrala i 
undersökningen: 

Vilket arbete med BFL sker i skolan enligt intervjuade lärare? 

Vilka möjligheter för att utveckla BFL återfinns i verksamheten? 

3. Bakgrund 
I det formativa bedömningsarbetet ska kunskapskraven bli redskap för eleven för att kunna 
utveckla sin förmåga att arbeta med sitt lärande (Strandberg, 2008). Dagens samhälle ställer 
större krav än tidigare på kritiskt tänkande, kreativt skapande och förmåga att kommunicera väl 
(Lindström, 2011). Utifrån dessa kompetenser bör också skolan inte endast bedöma via 
summativ bedömning som brukligt varit (ibid.). Summativ bedömning används i avslut på till 
exempel en kurs eller ett moment och ska ge information om hur mycket eleven har lärt sig och 
hur väl kursen/momentet har fungerat (Gipps, 1994; Lindström, 2011). Formativ bedömning 
utförs kontinuerligt under undervisningens gång och ska möjliggöra att eleven ser sina 
kunskaper och kompetenser och hur det leder till lärande (Gipps, 1994; Hattie, 2009; 
Lindström, 2011). Formativ bedömning är ett sätt för skolan att hjälpa eleven att nå 
metakognition, alltså att lära sig att förstå hur det egna lärande fungerar. 

Det har idag blivit vanligare att prata om bedömning för lärande [BFL] än om formativ 
bedömning (Lindström, 2011; Lundahl, 2011) och studien använder både begreppet BFL och 
begreppet formativ bedömning. Genom att använda båda begreppen möjliggör det 
förtydliganden när vi talar om BFL som en helhetsbedömning av eleven kontra formativ 
bedömning som ett sätt att arbeta inom BFL med bedömning. Inom BFL kan även summativ 
bedömning ingå eftersom det kan vara ett bedömningssätt som leder läraren vidare till att 
kunna arbeta formativt. BFL innehåller alltså flerfacetterade analytiska perspektiv där formativ- 
respektive summativ bedömning ingår. Förhållningssättet BFL bedrivs genom att lärare och elev 
arbetar med att ta reda på var eleven befinner sig i förhållande till målen, vad målen består av 
och hur eleven ska arbeta för att nå målen. 

3.1. Lärandeteorier och tidigare forskning 
Studiens fokus är ’bedömning för lärande’ och utifrån detta hur eleverna ska nå mot 
metakognition. Förhållningssättet är att vi lär oss i gemenskapen med andra (Vygotskij, 1978). 
Detta förhållningssätt och strävan mot utveckling av nya kunskapszoner hos eleven är centralt 
för både studien och för BFL-arbetet. Studien diskuterar och belyser vad som är formativ 
bedömning och att detta är en del av arbetet som hjälper eleverna att förstå sitt eget lärande. 
Läraren ska ständigt föra dialog med eleverna om målet med undervisningen, vart eleverna är 
på väg i förhållande till målen och hur de ska nå dit som det fastställs i Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) (Lgr11). 
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Mening i delen och helheten 

Studien bygger på förståelsen för att det finns ett samspel mellan människan och världen 
(livsvärlden) (Alexandersson, 1994; Bjurwill, 1995). Ansatsen, den teoretiska ramen, är 
fenomenologisk och utgår från matematikern och filosofen Edmund Husserls (1859-1938) 
teorier om ett tankesätt inom filosofin (Alexandersson, 1994; Bengtsson, 2005; Bjurwill, 1995).  

Centralt inom fenomenologin är att forskaren söker efter helheten i delen (Bengtsson, 2005; 
Bjurwill, 1995). För den här studien betyder detta att de intervjuade lärarna ger sin bild av 
fenomenet formativ bedömning. Vidare sätts lärarnas delar samman till en helhet för skolans 
BFL-arbete. 

Husserls teorier bygger på subjektets mottagande av ett objekt, objektet blir till medvetenhet för 
subjektet och omvandlar medvetandet till fenomen (Alexandersson, 1994; Bengtsson, 2005; 
Bjurwill, 1995). ”Fenomen är vad som helst som framträder eller visar sig för någon.” 
(Alexandersson, 1994, s. 51) och verklig insikt om fenomen skapas utifrån exempelvis intuition, 
abstraktion och reflektion (Bjurwill, 1995). Ett fenomen är ett projekt för tanken som startar i 
tankens start och slutar i någonting. Fenomenologin bearbetar det som finns mellan början och 
slutet, att hitta mening i ett fenomen (Alexandersson, 1995; Bjurwill, 1995). Genom 
fenomenologin tar forskaren en utgångspunkt före alla antaganden och hypoteser och försöker 
ha en fördomsfri inställning till undersökningsobjektet (Bjurwill, 1995). Studiens 
förhållningssätt är att lärare erfar något i sin profession, med utgångspunkt i hur de arbetar 
med BFL i undervisningen. 

Hermeneutiken används som teoretisk bas för att få tillträde till tolkning av lärarnas berättelser 
om undervisningen av BFL. Hermeneutiken bygger upp undersökningens erfarenhetsmässiga 
del (Alexandersson, 1994), med utgångspunkt i intervjuerna för den här studien. Människans 
förhållande till världen är tolkande anser modern hermeneutik (ibid.), och lärarnas beskrivning 
av deras undervisning av BFL är en tolkning av deras förståelse av världen. ”I tolkningen 
bestämmer helhetens mening delarna och delarnas mening bestämmer helhetens […] förståelsen 
av delarna [genererar] en förståelse av helheten som i sin tur påverkar tolkningen av delarna 
osv.” (ibid., s. 54), detta brukar kallas den hermeneutiska spiralen (Alexandersson, 1994; Patel 
& Davidson, 2003). 

Fenomenologin och hermeneutiken arbetar tillsammans för att nå fram till resultat, där 
fenomenologin talar om att fenomen har mening och hermeneutiken tolkar mening 
(Alexandersson, 1994; Patel & Davidson, 2003). Studien förhåller sig till att lärarna och 
eleverna är delar av skolan som helhet och skolan är också i sin tur en del av samhället som vi 
ständigt återskapar, där lärarna och eleverna är människor som är med och skapar och tolkar 
fenomenen inom vår livsvärld. Mening skapas och tolkas av människor utifrån den förståelse 
för omvärlden som varje person bär på. 
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Lärande och utveckling 

Lärande är något som sker i aktiviteter mellan människor ansåg Lev Vygotskijs (1896-1934) och 
utvecklade teorier om psykologiska processer kring pedagogik (Dysthe, 2003; Strandberg, 2006). 
Vygotskij menade att de inre processerna i våra huvuden föregås av yttre aktivitet tillsammans 
med andra (Dysthe, 2003; Sträng & Dimenäs, 2000).  

Vygotskij (1978) beskriver utveckling i två zoner. En av zonerna är den aktuella 
utvecklingszonen som bestäms utifrån den problemlösning som barnet kan klara självmant och 
därutöver finns det en närmaste utvecklingszon som eleven kan utvecklas mot med hjälp av 
vägledning av vuxna och med hjälp av sina kamrater i skolan. Den aktuella utvecklingszonen 
beskrivs av Vygotskij som mognadsprocesser som eleven redan utvecklat, som psykologisk 
utveckling i ett retroperspektiv. Detta medan den närmaste utvecklingszonen är något som är i 
ett embryostadium och kommer att utvecklas om eleven får hjälp från personer utanför 
honom/henne själv. Vad eleven kan utvecklas mot med hjälp av andra, kan vara ett bättre 
tecken på deras psykologiska utveckling än vad de kan klara av ensamma (ibid.). Strandberg 
(2006) tolkar Vygotskij: ”vad barnet kan göra med hjälp av assistens idag, kommer hon [han] 
vara kapabel att göra själv imorgon”. 

Summativ bedömning fastställer den psykologiska utvecklingsnivån som skolan bör 
uppmärksamma och vilka gränser som skolan inte bör överträda (Vygotskij, 1978). Summativ 
bedömning visar utvecklingsnivåer som redan är avslutade (ibid.). Lärande som ställer in sig 
mot redan uppnådda utvecklingsnivåer är ineffektivt för ett barns övergripande utveckling 
enligt Vygotskij. Detta leder inte mot nya stadier i utvecklingsprocessen utan gör snarare att 
utvecklingen sackar efter. Vygotskij ger oss en ny formel för ”bra lärande” och menar på att 
detta sker i den närmaste utvecklingszonen. 

Via Jean Piagets (1896-1980) konklusioner om kommunikation som essentiellt för lärande 
beskriver Vygotskij (1978) att ett barns interna utvecklingsprocesser vaknar om barnet 
interagerar med personer i sin omgivning och i samarbete med sina klasskamrater. Samspel är 
alltid viktigt vid lärande (Sträng & Dimenäs, 2000), interaktionen med andra är essentiell för 
att eleven i utvecklingszonen ska kunna lära och förstå begreppen i övergången mot ny kunskap 
(Strandberg, 2006).  

Vygotskij (1978) menar också att lärande i sig inte är utveckling men att ordentligt organiserat 
lärande sätter igång en mängd utvecklingsprocesser som inte skulle vara möjlig utan lärande. 
Lärande är behövligt och universellt viktigt för att utveckla kulturellt organiserade, mänskliga 
och psykologiska funktioner (ibid.).  

Kunskapsbedömningens rötter 

Genom industrialiseringen från mitten av 1800-talet utvecklades skolans centrala roll, detta för 
att kunna tillgodose kraven på utbildad arbetskraft (Lundahl, 2011). I denna tid gick skolan 
igenom ett förändringsarbete som ledde mot att skolan skulle bli ett medel att skapa framtiden. 
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Den moderna och progressiva pedagogiken skulle verka för ett effektivt, jämlikt och rättvist 
samhälle. För att kunna utveckla skolan blev det viktigt att arbeta systematiskt, skolan skulle 
förbättras och utvecklas genom utvärderingar. Kunskapsbedömningar har på olika sätt varit ett 
medel för att kunna genomdriva förändringar (ibid.). 

Pedagogen och filosofen John Dewey (1859-1952) var en av utvecklarna av den progressiva 
pedagogiken och han hade uppfattning om hur utbildning kunde utvecklas i socialt samspel i 
lärandesituationer (Lundahl, 2011). Dewey menade att vi lär oss genom delaktighet och 
individens arbete och aktivitet fick en central roll. Det fanns också annan linje för skolans 
utveckling under denna tid, en linje som formulerades av Edward Lee Thorndike (1874-1949) 
(ibid.). Thorndike inriktade sig på skolans utveckling genom kunskapsprov, som bland annat 
erhölls genom statistik på elevernas kunskap och att detta ansågs vara ”objektiva” 
utvärderingsmetoder (ibid.). Den svenska skolan och diskussionen kring denna har under 1900-
talet pendlat mellan dessa två linjer.  

Deweys och Thorndikes metoder kan översiktligt uttryckt vara diametralt polära sätt att bedöma 
beskriver Lundahl (2011). Thorndike står för det summativa bedömandet med prov och betyg 
på elevernas prestationer. Deweys anhängare arbetar för att förbättra lärandet med hjälp av vad 
som går att tolka som det begrepp vi idag talar om som formativ bedömning och att ställa upp 
mål för eleven att arbeta mot. Denna linje har visat sig mer effektiv för att uppvisa goda 
pedagogiska resultat hos eleven (Hattie, 2009; Lundahl, 2011).  

Nyttan med formativ bedömning 

I en genomgång och sammanställning av närmare 600 vetenskapliga artiklar gjord av Black 
(2003) i ämnet bedömning, har han kommit fram till att förbättrat arbete med formativ 
bedömning leder till utveckling av lärande och vidare till bättre skolresultat. 
Bedömningsformen och lärares arbete med BFL är möjligt att utveckla (Black, 2003; Barth-
Nordström, 1991). Om skolan vill utveckla lärarens bedömningskomptens är det centralt att 
inrikta arbetet på formativ bedömning (Black, 2003). Stärkt användning av formativ 
bedömning kan hjälpa eleven att reflektera över sitt lärande och bli mer aktiv i lärandet och 
undervisningen (Björklund Boistrup, 2011; Gipps, 1994). 

Gipps (1994) ser två läger av användare av formativ bedömning; en del menar att det är en 
process som rör läraren för att planera undervisningen, medan andra ser det som att 
bedömningen endast är formativ om eleverna är involverade. Lundahl (2011) förklarar Deweys 
lärandeteori: ”Den som är aktiv och ansvarstagande i sitt lärande lär sig mer effektivt både 
gällande djup och förmåga att minnas det lärda.”. Elever som reflekterar över sin lärandeprocess 
är de som lyckas bra i skolan, enligt flertalet forskningsstudier (Black, 2003; Gipps, 1994; 
Hattie, 2009). Om skolan utökar arbetet med formativ bedömning och genom detta utvecklar 
elevens metakognition (Sträng & Dimenäs, 2000) hjälper det alla elever att utveckla lärandet, 
från småbarn till universitetsstuderande (Lundahl, 2011).  
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Den här studien förhåller sig till formativ bedömning som något som involverar eleven och att 
skolan ska uppmuntra ansvarstagande av eleven för sitt lärande. Deweys lärandeteori beskriver 
hur viktigt det är med vad jag tolkar som formativ bedömning där eleven involveras för att 
uppnå metakognition, alltså att få möjlighet att lära sig hur den lär sig. Detta gör att Deweys 
lärandeteori är central för studien. 

Svårigheter vid formativ bedömning 

Många lärare som väljer att arbeta med formativ bedömning anser att arbetet varit både 
vanskligt och väldigt krävande (Black, 2003). Lärarna anser att det är behövligt att avsätta tid för 
att de ska få möjlighet att reflektera tillsammans med varandra om det formativa 
bedömningsarbetet, det är nödvändigt att få dela idéer och upplevelser och för att kunna lära av 
varandra. De anser dessutom att det skulle vara än mer givande om tid kan avsättas för 
observation i klassrummet och därefter uppföljning och feedback. Lärare har känt att de 
behöver gemensamt stöd för det formativa arbetet (ibid.). 

Black (2008) förklarar hur viktigt det är att formativ bedömning bedrivs i hela skolan, eftersom 
det kan vara förvirrande och konstigt om de förväntas delta i tankeväckande diskussioner med 
en lärare och inte alls när de möter en annan lärare och/eller ämne.  

I Sverige har vi en kultur i utbildningshistorien och skolpolitiken som innehåller förväntan om 
tillit till skolans resultatmått, objektivitet och rättvisa bedömningar, bland annat genom 
nationella prov (Lundahl, 2011). De kulturella föreställningarna används av opinionen och 
vekar för åsikter som är oreflekterade och cementerade, detta kan exempelvis betyda enkla 
bedömningar, tidigare betyg och fler nationella prov. Lärarna måste, enligt forskare som arbetar 
med att utveckla BFL, få mandat över sin arbetssituation och att läraren i sin professionella 
yrkesroll får äga bedömningsinstrumenten (ibid.). 

3.2. Bedömning idag 
Dagens bedömningsforskning är närbesläktad med Deweys pedagogiska idéer enligt Lundahl 
(2011), som menar att bedömningsforskarnas syn på dagens målbeskrivningar i läro- och 
kursplaner är att skolan summerar elevernas prestationer med hjälp av betyg och prov och detta 
är kontraproduktivt. Dagens bedömningsforskning fokuserar på det centrala i 
undervisningsprocessen, och det är att läraren, återkoppling och feedback har betydelse för 
elevens lärande (Hattie, 2009; Lundahl, 2011). Detta är också något som det finns en stark 
rörelse för internationellt (Lundahl, 2011). Att uteslutande använda summativa bedömningar 
är på väg bort. Bredare bedömning genom BFL har hamnat i centrum, där formativ och 
summativ bedömning är delar.  

Skolans redskap för BFL-arbete 

Skolor kan använda olika sätt att arbeta med BFL och formativt bedömningssätt. Några sätt att 
arbeta utifrån är utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan [IUP] och åtgärdsprogram. 
Ytterligare sätt att arbeta med BFL är portfolios, loggböcker, matriser, bilder, presentationer via 
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dator, observationer, problemlösning och utställningar (Björklund Boistrup, 2011; Lundahl, 
2011). Det kan också handla om att ge eleverna längre tid till att svara på frågor, att samtal blir 
mer som intervjuer än förhör eller att överlåta rätten att ställa frågor och bedöma svar till 
eleverna (Lundahl, 2011). 

Vissa av bedömningsredskapen är grundade i Sveriges skollag (2010:800) så som exempelvis 
IUP och åtgärdsprogram, medan andra redskap i bedömningsprocessen är utarbetade efter den 
positiva inverkan de har på lärandet hos eleven (Björklund Boistrup, 2011; Lindström, 2011; 
Lundahl, 2011). Flera olika varianter används på en och samma skola och även i en och samma 
klass. Den här studien utgår från några av dessa, utifrån de intervjusvar informanterna ger. 

Formativa kunskapsbedömningar kan få betydelsefull ställning i skolan som ett didaktiskt 
verktyg, som inte liknar något annat, där det finns tid för tänkande och reflektion över lärandet 
(Lundahl, 2011). I Skolverkets stödmaterial IUP-processen Arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (2009) förklaras formativ bedömning som något som 
görs kontinuerligt under ett undervisningsområde. Formativ bedömning ska innehålla analys av 
vilka styrkor eleven har och hur utvecklingsbehovet ser ut för eleven. 

Läraren och eleven 

Om läraren idag ger stöd och hjälp till eleven i dess arbete är det inte liktydigt med kontroll och 
att fuska sig till lösningar, så som synsättet ofta var tidigare (Lindström, 2011; Lundahl, 2011). 
Då uppfattades lärande som något som skedde individuellt, inne i elevens huvud, och inte 
något som kan åstadkommas i samarbete med andra så som exempelvis läraren (Lindström, 
2011). 

Det finns ett nytt ideal för lärande och utbildning (Lundahl, 2011). Detta nya ideal kräver mer 
än tidigare av elev och lärare gällande engagemang och planering. Kunskap är inte längre att 
endast återge vad som är känt, utan förmågor som att förstå och granska källor, kommunicera 
och skapa ny kunskap för att kunna lösa problem är en del av det nya samhället som baseras på 
digital teknik och medieutveckling. Kunskapsbedömning i dagens samhälle måste tillgodose 
individens behov av förståelse för sina starka och svaga sidor och i förlängningen för att 
individen ska kunna göra medvetna val (ibid.).  

Det finns en problematik med att skolan delar in världen i små områden där en elev kan anses 
som ”duktig” i svenska eller ”dålig” i fysik (Sträng & Dimenäs, 2000). Detta synsätt kan leda till 
problem för lärande då exempelvis innehållet i områdena är något objektivt och skiljt från 
eleven. Eleven förhåller sig till skolans innehåll utifrån flera faktorer, exempelvis egna 
erfarenheter, nyfikenhet, vilja eller känsla av nytta eller behov (ibid.). Om undervisningen ska 
leda till lärande gör Alexandersson (1994) bedömningen att de inre mentala aktiviteterna 
tillsammans med hur eleven tänker kring ett innehåll är centralt. Om undervisning 
överhuvudtaget ska nå fram, måste läraren ha kunskaper om innehåll och metod i förhållande 
till den enskilde eleven (Alexandersson, 1994).  
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Främst för lärandet står bedömning som ger eleven framåtsyftande återkoppling, feedforward 
(Jönsson, 2011). Eleven ska i bedömningsarbetet själv bli aktiv och uttala sig om sitt lärande och 
uppmuntras att kommentera bedömningar (Lundahl, 2011). Nedan följer exempel på hur 
arbetet med kvalitativ bedömning i skolan kan bedrivas: 

I själva bedömningen kan allt från traditionella uppgifter till observationer, intervjuer, 
problemlösning, essäer, utställningar, portföljer, projektvärdering, kamratbedömning och 
självbedömning ingå. I praktiken kan det handla om att få både lärare och elever att 
anamma ett annat förhållningssätt till bedömningar. Läraren kan till exempel överlåta 
rätten att ställa frågor och bedöma svaren till eleverna. Det kan också handla om […] att 
låta eleverna få längre tid på sig att tänka innan de svarar på frågorna. (Lundahl 2011, 
s.51) 

Läraren är väsentlig för elevens utvecklande av metakognition och ska utifrån lektionsinnehåll 
skapa möjligheter för eleven att få lära sig hur den lär sig (Hattie, 2009; Barth-Nordström, 1991; 
Sträng & Dimenäs, 2000). Utifrån klassrumsstudier upptäckte Sträng och Dimenäs (2000) att 
när elever i grundskolan fick öva på tänkandet kring sitt eget lärande nådde dessa fram till 
förståelse för det egna lärandet. Bedömning i skolan ska främja lärandet och inte bara mäta 
prestationer (Lundahl, 2011) och skolan kan främja lärandet genom att eleven får möjlighet att 
utveckla förmåga att förstå hur han eller hon tänker när uppgifter ska lösas (Barth-Nordström, 
1991; Sträng & Dimenäs, 2000; Lundahl, 2011). 

Sträng och Dimenäs (2000) visar genom klassrumstudier av metakognitivt arbete, att i efterhand 
reflekterar inte eleverna i första hand över vilka faktakunskaper de lärt sig, utan istället 
fokuserar de på hur hon eller han tänkte, gjorde, vad som påverkade det som skedde och jämför 
med liknande händelser som varit tidigare. Om eleven kan analysera lärandet som 
undervisningen gett henne eller honom främjas metakognition (Sträng & Dimenäs, 2000). 

Bedömningen innehåller två syften och ska inte vara värderande. Det ena syftet är för lärarens 
del och ger kunskap om vad eleven lärt sig för att läraren vidare ska kunna besluta om hur 
undervisningen ska kunna stimulera elevens lärande i fortsättningen. Det andra syftet är för 
elevens del, att han eller hon ska få vägledning i sitt lärande och stöd för fortsatt utveckling 
(Skolverket, 2009). Arbetet med formativ bedömning ska vara ett hjälpmedel i dialogen mellan 
lärare och elev i lärandeprocessen (Björklund Boistrup, 2011). Skolan är idag målrelaterad och 
elever ska inte jämföras med varandra, vilket medför att lärare och elev måste föra en dialog 
mellan varandra för att tydliggöra kunskapskraven (ibid.). 

Själv- och kamratbedömning  

Elever som responderar på sina klasskamraters arbeten lär sig att se kvalitéer och brister i 
arbeten (Black, 2008; Lundahl, 2011). Samma förespråkare menar att det även är lärande om 
de själva har en annan (lägre eller högre) kompetens än arbetet de ska bedöma. Läraren ska 
guida eleven mot vad som är kriterium för kvalité och genom detta kan eleven utveckla 
medvetenhet om framgångar och problem i arbetet och uttrycka detta i en diskussion (Black, 
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2008). För att eleverna ska förstå vad de ska bedöma behöver de ha en bra bild av 
lärandemålen, alltså vad uppgifterna ska leda till utifrån styrdokumenten (Black, 2008). 

Genom att utveckla elevernas kamratbedömningar utvecklas även den enskilda elevens 
självbedömning (Black, 2008; Lundahl, 2011), de kan se sitt arbete med uppgifter med en 
klarare syn och är essentiellt för förståelsen för elevens eget lärande. Det övergripande målet 
med själv- och kamratbedömning är att uppnå metakognition, eleven ska lära sig att förstå hur 
lärandet går till och vad som leder till lärande (Black, 2008; Lundahl, 2011). Kommunikation 
mellan elever och elever blir ett samspel runt ett innehåll som leder till fruktsamhet för lärande 
(Björklund Boistrup, 2011). 

3.3. Styrdokumentens relevans för studien 
En stor del av formativ bedömning hör ihop med att eleven själv ska kunna göra 
självbedömningar och kamratbedömningar och detta är något som lyfts under bedömning och 
betyg i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) (Lgr11) 
där skolans mål med bedömning beskrivs. Eleven ska allt eftersom ta större ansvar för sin 
utbildning och ska utveckla förmåga att inte bara bedöma sina egna resultat, utan även utveckla 
förmåga att se på sina egna prestationer och förutsättningar i förhållande till de bedömningar 
eleven och andra gör. 

Lärarens ansvar när det gäller bedömning beskrivs också under bedömning och betyg i Lgr11, 
genom att läraren ska ”allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling både muntligt och 
skriftligt.” (Skolverket, 2011, s. 18). Läraren ska genomföra utvecklingssamtal med varje elev 
och upprätta en individuell utvecklingsplan som en del i bedömningen av elevens utveckling 
(Lgr11). Skolverkets studie utgår från att IUP är ett av de verktyg som främjar arbetet med 
formativ bedömning och det är också något som Strandberg (2008) beskriver. Läraren har också 
ansvar att kontinuerligt informera ”elever […] om studieresultat och utvecklingsbehov, […]” 
(Skolverket, 2011, s. 18). 

I nedanstående exempel visas möjligheten att använda summativ bedömning som en del i den 
övergripande bedömningen av elevens kunskaper, och hur den bedömningsformen kan 
användas som startpunkt för formativ bedömningssätt och som en del av BFL.  

Summativ bedömning behöver inte avskrivas helt och kan förankras i Lgr11. Utifrån 
kunskapskraven i kursplanerna i Lgr11 kan båda bedömningssätten uttydas som användbara. 
Exempelvis i kunskapskraven för matematik i slutet av årskurs tre ska eleven kunna ”använda 
geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge 
och inbördes relationer.” (Skolverket, 2011, s. 67). Summativa bedömning kan vara en 
utgångspunkt för bedömning av elevens kunskap inom området. Vidare kan summativ 
bedömning vara en hjälp för att förstå vilka insatser som behöver läggas för att utveckla elevens 
kunskap och för att kunna utveckla bedömningsmöjligheten. Detta utifrån den vidare 
beskrivningen i kunskapskraven för geometri inom matematiken, att ”Eleven kan föra och följa 
matematiska resonemang om […] geometriska mönster […] genom att ställa och besvara frågor 
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som i huvudsak hör till ämnet.” (Skolverket, 2011, s. 68). I formativt bedömningssätt används 
en bred repertoar av arbetsformer för att möjliggöra förståelse om eleven utvecklat djupare 
kunskap inom geometri och når fram till senast nämnda citat (Lundahl, 2011).  

4. Metod 
Studien är en del av utvecklingsarbetet på en skola i Luleå kommun och syftet är att via 
kvalitativa intervjuer med lärarna kartlägga deras arbete med BFL. Utifrån lärarnas syn på 
fenomenet BFL tolkas deras perspektiv och sätts samman till huvudkategorier inför 
diskussionen. 

4.1. Urval 
Skolan som den här studien är baserad på är vald utifrån att jag gjort en del av min 
verksamhetsförlagda utbildning där under lärarutbildningen och sedan vikarierar där då 
möjlighet finns. Den första kontakten med skolan angående uppsatsämne togs redan under 
våren 2012 för att jag ville ta reda på om skolan hade något förslag på undersökningsområde 
som skulle gagna dem. Samtalet med rektorn ledde till att jag blev medveten om att skolan 
arbetade med att utveckla bedömningen av eleverna och att detta var något som det fanns 
utrymme för att göra en uppsats om.  

Antalet lärare som intervjuas är fem stycken. Urvalet av lärare för intervju gjordes utifrån vilka 
av lärarna som rektorn bedömde kommit lite längre än andra lärare på skolan, i arbetet med 
BFL. Två av lärarna arbetar som mentorer på mellanstadiet och tre av de intervjuade lärarna 
arbetar som mentorer i lågstadieklasser. Lärarna som medverkar i intervjuerna har stor variation 
av ämnen där de använder BFL. För studien är detta bra eftersom det kan bli möjligt att 
kartlägga skolans arbete ur ett bredare perspektiv än om endast arbetet med BFL inom 
exempelvis matematik blir belyst, eller om exempelvis endast en lärare i någon utvald klass blir 
kartlagd. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det fördelaktigt att inte intervjua för stort antal 
personer, detta utifrån att det är bättre att förbereda och analysera intervjuerna mer noggrant, 
än att tänka kvantitativt.  

4.2. Metodik 
Studien har ett fenomenologiskt förhållningssätt som utgångspunkt i metodiken. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver det fenomenologiska förhållningssättet som ledande inom den 
kvalitativa forskningen. De förklarar synsättet enligt nedan: 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 
förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som 
den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 
uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42) 

Studien strävar efter att via hermeneutiken tolka och förstå de intervjuades perspektiv och 
beskriva deras upplevelser av arbetet med BFL. De intervjuade lärarna har fått möjlighet att via 
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intervjun delge sina uppfattningar om BFL, och respondenten ska vid tillfället försöka bortse 
från sin egen förförståelse om ämnet. 

Intervjuer 

Studien är kvalitativt inriktad ”där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form av 
kvalitativa intervjuer och tolkande analyser […]” (Patel & Davidson, 2003, s. 14). Intervjuerna 
bygger på låg grad av strukturering och standardisering, det vill säga att frågorna (se bilaga 2) är 
öppna och anpassas till någon del för intervjusituationen och informanten. Respondenten leder 
informanten inom temat bedömning men låter informanten själv uttrycka uppfattningar 
utifrån sin livsvärld och samtalet sker som ett öppet samtal kring bedömning (Patel & 
Davidson, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna ska vara deskriptiva då de ska 
beskriva hur varje enskild lärare praktiserar BFL. Intervjuerna ska genom att de är deskriptiva 
återge skillnader och variationer i arbetssätt för att bilda en helhetsbeskrivning i kartläggningen 
av BFL-arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna bygger på ”tratt-teknik”, vilket betyder att frågorna går från stora, öppna frågor för 
att leda till mer specifika (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2003). Denna metod 
anses vara motiverande och aktiverande eftersom informanten får verbalisera sig fritt i en 
början av intervjun (Patel & Davidson, 2003). Frågorna ska generera ny kunskap och bygger på 
att informanterna utifrån sin profession är insatta i ämnet innan intervjun och att 
intervjufrågorna därför kan gå ”rakt på sak” redan från start (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 

Svårigheter vid kvalitativa intervjuer 

Något att ta i beaktning vid kvalitativa intervjuer är vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar 
mångtydighet. De menar att uttalanden ibland kan vara mångtydiga, att det som sägs kan tolkas 
på flera olika sätt. Mångtydighet kan också bero på att informanten ger dubbelbottnade svar, att 
ämnet för intervjun är mångfasetterat, att kommunikationen i den faktiska intervjun har brustit 
eller att mångtydigheten speglar motsägelser och inkonsekvenser i informantens situation 
(ibid.). Enligt Kvale och Brinkmann måste utföraren av den kvalitativa intervjun klargöra vad 
mångtydigheten kan bero på i sin analys. Ytterligare aspekter att ta i beaktning vid intervju är 
att det är en mellanmänsklig situation där intervjuaren och informanten agerar i förhållande till 
varandra och påverkar varandra ömsesidigt (ibid.). 

Kvalitativa forskningsintervjuer stöter ibland på kritik på grund av att metoden anses vara 
subjektiv i motsats till objektiv, har låg validitet eftersom det bygger på subjektiva intryck eller 
att den är ovetenskaplig eftersom kritikerna anser att metoden bara visar sunt förnuft (Kvale 
och Brinkmann, 2009). De slår hål på argumenten genom att tillskriva den kvalitativa 
forskningsintervjun en möjlighet att ”erbjuda en specifik och receptiv förståelse av den 
vardagliga livsvärlden.” (ibid., s. 187). Det ger validitet, reliabilitet och möjlighet för 
generalisering om forskaren har förmåga att teoretiskt analysera, granska och ifrågasätta under 
arbetet (ibid.). Generalisering står för att resultaten ska kunna appliceras på övriga 
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verksamheter/lärare som arbetar inom samma område, validering är att forskaren har träffat 
rätt med intervjufrågorna och undersökt det som undersökas ska och med reliabilitet menas att 
undersökningen har genomförts på ett trovärdigt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 
Davidson 2003). 

4.3. Genomförande, bearbetning och analys  
Lärarna som intervjuas kontaktas först via e-post (se bilaga 1) där de får information om 
samtycke, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) betyder att informanterna får kännedom om 
att deras arbete med BFL är intressant att kartlägga och att syftet med studien är att klargöra 
hur begreppet BFL används på skolan, att deras medverkan är konfidentiell, samt ta del av 
frågorna för intervjun. Därefter kontaktas de, om det behövs, via telefon för inbokning av träff. 

Datainsamling skedde via enskilda intervjuer med lärare under vecka 47, höstterminen 2012. 
Intervjuerna utförs i deras arbetsmiljö och de spelas in med hjälp av ljudupptagare. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver möjligheterna med att använda sig av ljudinspelning som metod, 
är att respondenten får ”frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun.” (ibid., 
s. 194). Vartefter intervjuerna görs transkriberas dessa delvis till skrift, däremot tas helt 
ovidkommande uttalanden bort (Kvale & Brinkmann, 2009; Trost, 2010). Personliga 
kommentarer och reflektioner från respondenten skrivs ner allt eftersom under och efter 
intervjun, detta för att lättare komma ihåg tankar och att kunna se utveckling i undersökningen 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2003). 

Under undersökningens gång sker analys kontinuerligt för att materialet ska hållas levande 
under processen och för att eventuellt modifiera frågorna i intervjun ifall dessa uppfattas på ett 
sätt som inte var tänkt på innan. Kontinuerlig analys berikar undersökningen (Kvale & 
Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2003; Trost, 2010). 

Bearbetningen av undersökningen siktar på att vara kvalitativ och utförs genom 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering är något som härstammar från den 
fenomenologiska filosofin och ger möjlighet att dra samman ett uttalande för att meningen i 
det ska bli tydligare (Kvale & Brinkmann, 2009). Analysen genom meningskoncentrering av 
intervjun sker i fem steg (ibid.). Steg ett är att upprepat lyssna och läsa igenom materialet för att 
få en helhetsbild av vad informanterna pratar om. I det andra steget tematiseras och fastställs de 
naturliga ”meningsenheterna” (ibid.). Varefter att det i tredje steget formulera det ”tema som 
dominerar en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt och tematiserar uttalandena utifrån 
intervjupersonens synvinkel som de uppfattas av forskaren” (ibid.). I det fjärde steget ställer 
forskaren frågor till sina utarbetade meningsenheter utifrån syftet med undersökningen och i 
det femte steget beskrivs centrala teman ihop i en utsaga. 

Upprepade genomläsningar och sortering av materialet gör att det kan bli möjligt att se struktur 
i undersökningen och relationer mellan uttalanden som leder till kategorisering (Patel & 
Davidson 2003; Trost, 2010). Genom bearbetning av textmaterialet kan mönster, teman och 
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kategorier framträda (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2003). När det går att se 
strukturer och förhållanden går det att skriva ner det i textform där det kvalitativa utfallet visas 
(Patel & Davidson, 2003). 

Målet med analysen av materialet är att utveckla kategorier för studien genom 
meningskoncentrering utifrån informantens svar kring BFL-arbetet. Kategorierna ska hjälpa till 
vid analysen av materialet genom att mönster kan framträda för hur lärarnas arbete går till och 
vad de kan utveckla vidare. Meningskoncentreringen kan göra att det går att se likheter och 
olikheter i lärarnas arbete. Likheterna och olikheterna ska bilda en helhetsförståelse. Detta 
leder till urval av nya data grundat på intervjuerna och teorier kring BFL (Kvale & Brinkmann, 
2009). Genom att se olikheter och likheter i uttalanden går dessa att placera in under olika 
teman som formulerats för att motsvara syftet för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009; 
Patel & Davidson, 2003). Följande teman anknyter till forskningsfrågorna: 

• Förklaring av BFL och formativ bedömning  
Här förklaras BFL-arbetets innehåll, vilken koppling som kan göras mot styrdokumenten, 
vad lärarna anser vara positivt och negativt med BFL och formativ bedömning. 

• Verktyg som används i arbetet med BFL 
Intervjuerna ger information om vilka verktyg lärarna använder i BFL-arbetet. 

• Elevens delaktighet i BFL-arbetet 
I den här kategorin återfinns lärarnas syn på hur eleven medverkar i bedömningsarbetet. 

• Brister och utvecklingsmöjligheter i arbetet med BFL 
Lärarna beskriver brister inom BFL och om de ser möjligheter att förändra BFL-arbetet. 

5. Resultatredovisning 
Under resultatredovisning skrivs intervjusvaren fram och kategoriseras till de centrala teman 
som studien utgår från. I resultatdelen betecknas lärarna med bokstaven L och en siffra, L1 - L5. 

Förklaring av BFL och formativ bedömning 

De intervjuade lärarnas gemensamma uppfattning av BFL är att det är något som ska göra det 
tydligt för eleven hur den ska komma vidare i sitt lärande. Genom arbetet med BFL ska eleven 
få ökat inflytande över sin utbildning och därmed lära sig att förstå hur den lär sig på bästa sätt 
och känna sin utveckling. 

Lärarna talar om formativ bedömning som något som spänner över ett stort område vilket 
inkluderar många ämnen tillsammans och något som inte kan lyftas ur sitt sammanhang. BFL 
är en helhet där ämnen och uppgifter inte bedöms inneslutande i sig själv, bedömningen utgår 
från helheten av elevens kunskap, vilket i en uppgift eleverna utför kan involvera exempelvis 
olika delar av matematiken tillsammans med bild. Några lyfter också tidigare arbete med 
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summativ bedömning och att de ser BFL som bredare bedömning som inkluderar formativ 
bedömning. 

BFL-arbetet består i att elever hjälper varandra genom kamratrespons eller situationer där 
diskussioner i helklass eller mindre grupper kan leda eleven framåt. I den formativa 
bedömningen ska eleverna lära sig att förstå att respons via feedback är något som ska utveckla 
elevens lärande, inte utgöra kritik för att något är dåligt. 

Självskattning nämner lärarna som ett innehåll i den formativa bedömningen. L5 anser att 
utifrån läroplanens innehåll, där det beskrivs att eleverna ska lära sig att reflektera och vara 
medvetna om sitt lärande, är dialog och diskussion mellan lärare, elev och klassen det enda 
sättet att få dem medvetna. Dialogen och diskussionen ska leda till att eleven kan skatta sitt 
lärande och ge varandra idéer om hur man kan tänka. 

De flesta av lärarna ser hur BFL återfinns i Lgr11, där främst kapitel 1 och 2 visar på 
styrdokumentets koppling till formativ bedömning. L1 uttalade sig enligt nedan om Lgr11 och 
hur BFL visas i styrdokument och som ett arbetssätt som är av betydelse i elevens utveckling: 

BFL handlar egentligen om ett demokratiarbete, att alla ska komma till tals, att man 
tränar sig att både vara aktiv muntligt och skriftligt eller andra sätt, men att man också ska 
kunna vara den som lyssnar. (L1) 
 

Fyra av informanterna uttrycker att det är essentiellt att eleverna är medvetna om vilka mål som 
undervisningen ämnar mot. Eleven ska i möjligaste mån erbjudas insikt i läroplanens innehåll 
för den undervisning som sker, och detta är något som lärarna ser som sin uppgift. Genom de 
pedagogiska planeringarna som undervisningen baseras på, ska eleven få ta del av vad de ska 
fokusera på och vad de ska lära sig. Lärarna är också samstämmiga att kursplanens innehåll ska 
vara något som ”hålls levande” för eleverna genom att vara en del av undervisningsstoffet. 
Några av lärarna ser också att om de själva har tydlig och fördjupad förståelse för lärostoffet, 
utifrån kursplanerna, kan de även göra det tydligt för eleverna vad de ska lära sig. L3 och L2 
uttryckte sig genom följande citat: 

Det var svårt för oss också i början, det här är ganska nytt för oss och man måste först äga 
kunskapen själv innan. Så att man är säker och trygg i sitt agerande. (L3) 
 
I och med att jag själv får formulera och göra det tydligt vad jag håller på och lär barnen 
så tror jag att jag för fram det till dem på ett helt annat sätt än tidigare. Jag måste själv veta 
vad det är jag ska lära barnen […]. Är målet tydligt för mig så kan jag göra det tydligt för 
barnen. (L2) 
 

Sammanfattningsvis uppvisar intervjuerna några huvudkategorier i vad BFL innebär. Dessa 
kategorier är: 

• Elevens ökade inflytande över utbildningen. 
• BFL som helhetsbedömning av elevens utveckling. 
• Att ge och få återkoppling och respons, dialog mellan lärare-elev, elev-elev. 
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• Medvetenhet om styrdokumentens innehåll. 

Verktyg som används i arbetet med BFL 

Feedback är något som lärarna arbetar med. L3 ansåg det viktigt att återkopplingen bör komma 
så nära inpå elevens utförande av skolarbetet som möjligt för att vara aktuell. Några av de 
intervjuade lärarna använder feedback i form av kommentarer för att leda eleven vidare, och 
detta ska vara en integrerad del i undervisningen. L1 skriver återkopplingar till eleven vad 
denna bedömer att eleven kan och vad den kan öva mer på, när de gör skriftliga prov, istället 
för att poängsätta uppgifterna. L1 och L3 ville använda sig av vad de kallar för Guldstunder 
med varje enskild elev. En av lärarna ansåg sig inte ha tid med detta medan den andra avsätter 
tid för Guldstunder med varje enskild elev. Dessa samtal ska ge återkoppling till eleven och 
förhoppningsvis utökas elevens förståelse över sin egen utveckling. 

L1, L2 och L3 har använt elevexempel som ett verktyg i arbetet med att eleverna ska förstå sitt 
eget lärande. Eleverna har tittat på andra elevers texter och fått göra bedömning av innehållet 
på olika sätt beroende på vilken nivå de själv befinner sig på. 

I L1s klass har eleverna fått möjlighet att öva på olika moment innan ett prov på samma 
område görs. De har bland annat fått öva på att göra nationella prov där de sedan fått diskutera 
svaren, exempelvis vad som gör ett provsvar bra eller om två prov är lika bra, och om det inte är 
lika bra vad det ena saknar i jämförelse med det som de anser som bättre. Eleverna kan också få 
formulera gemensamma svar på frågor i ett prov för att nå fram till vad de tycker är det bästa 
svaret. L3 och L5 talar också om att erbjuda flera olika förklaringar inom ett område i 
exempelvis matematik för att ge möjlighet till förståelse för eleverna. L5 beskriver också hur 
undervisningen borde saktas ner och fördjupas inom väsentliga delar av undervisningsstoff som 
är kritiskt att förstå.  

Alla informanter använder sig av gruppdiskussioner. Det kan till exempel vara tester som görs i 
grupp, texter som diskuteras eller matematiktal som eleverna får resonera kring.  

Alla lärarna använder någon form av kamratbedömning där vanligaste metoden är den så 
kallade ”two stars and a wish” (”två stjärnor och en önskan”, olika informanter använder olika 
benämning) där eleverna får bedöma sina klasskamraters arbeten. Metoden betyder att eleverna 
ger två olika beröm för något som var väl genomfört (”two stars” ”två stjärnor”) och en önskan 
(”a wish” ”en önskan”) om något som kan förbättras. Lärarna poängterar att berömmet ska 
innehålla information som eleven kan använda i sin utveckling. I ett bildarbete som en etta 
gjort där metoden används uttryckte L4 det så här: 

Barnen var helt suveräna på att ge feedback för beröm, som exempelvis ”ni har ju fått 
med så många djur” och ”färgerna passar så bra”. Vidare var vi tydliga med att när dom 
skulle säga önskningar, att det ju inte är för att bilden inte är bra, utan hur hade man 
kunna göra den ännu bättre. Och dom var jätteduktiga på det också utan att trycka ner. 
Dom sa till exempel ”tänk om du skulle ha ritat ett till djur?” och ”tänk om ni hade satt 
en färg på vattnet så hade man bättre sett att det är vatten”. (L4) 
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L1 använder sig också av självskattning där eleverna får arbeta med skattningsskalor både före 
och efter moment för att tydliggöra utvecklingen hos eleven. Skattningarna graderas från osäker 
till säker och är något som informanten tillsammans med eleven använder vid 
utvecklingssamtal. L1 upplever att eleven lättare kan berätta om sitt lärande utifrån att denna 
har skattningarna att gå efter. L2 berättar att de använder något som de kallar för trafikljus-
verktyg som ett sorts självskattningsverktyg. Eleverna får vid exempelvis 
matematikfärdighetsuppgifter markera med röd, gul eller grön färgpenna vilka uppgifter som 
var svåra, medelsvåra eller lätta. Utifrån markeringen kan den intervjuade läraren anpassa 
kommande undervisning genom att ge eleven möjlighet att träna mer på sådant som eleven 
upplever som svårt. 

Loggboken är också ett verktyg som de flesta informanter berättar att eleverna använder. L1 och 
L2 låter eleverna skriva vad de är nöjd med i slutet av veckan och något som de skulle vilja 
utveckla mera. L1 menar på att utifrån loggbokens funktion har elever som snabbt börjat se vad 
de är nöjd med och vad de vill utvecklas inom tagit större språng i sitt lärande. 

Ett par av de intervjuade lärarna talade om Skolverkets matriser och diagnosverktyg som något 
som de använder i planeringen och genomförandet av undervisningen. De stödmaterial som 
lärarna nämner är Skolverkets utarbetade matriser för olika ämnen och de material som nämns 
specifikt är Nya språket lyfter, Diamant och Dino. 

Sammanfattningsvis använder lärarna följande verktyg för arbetet med BFL: 

• Återkoppling på olika sätt, så som skriftligt, muntligt, individuella samtal. 
• Elevexempel. 

• Gruppdiskussioner. 
• Kamratbedömning. 
• Självskattning. 

• Loggbok. 
• Skolverkets matriser och diagnosverktyg. 

Elevens delaktighet i BFL-arbetet 

Samtliga informanter låter eleverna ta del av utarbetade mål för olika moment och för enstaka 
lektioner. L2 beskriver varför eleverna bör bli medvetna om målen: 

Jag måste själv veta vad det är jag ska lära barnen […] att målet är tydligt för mig och då 
kan jag göra det tydligt för barnen. […] Jag tror att om man gör barn medvetna om att det 
är det här vi ska lära oss, då kan vi också ställa frågan, har du förstått det här? (L2) 
 

Alla intervjuade lärare pratade om att konkretisera målen för eleven, och några nämnde att 
detta ska ske utifrån vilken ålder eleverna är. Det kan vara via punktlistor för de äldre eleverna 
eller via bilder i klassrummet för de yngre eleverna. De flesta av de intervjuade lärarna 
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poängterade att det är centralt att eleven får möjlighet till medvetenhet om målet med 
undervisningen för att förstå vad de ska kunna och följaktligen bli bedömda för. 

L3 rådgör ibland med eleverna hur de vill bli förhörda och tar då in förslag på sätt att variera 
kontrollpunkterna. Eleverna kan också enligt några av informanterna vara med och utforma 
IUP allt eftersom läraren och eleven märker att det finns områden att arbeta mer på för 
utveckling. L3 vill helst att eleven själv ska initiera förslag på vad de behöver träna på, vilket 
också sker. 

L4 och L5 ville arbeta mer med att synliggöra för eleverna deras egen utveckling. Eleverna hade 
gjort varsin sagobok i början av terminen och lärarna planerade att göra samma uppgift längre 
in på terminen. Därefter ha samtal med varje enskild elev och prata om utvecklingen mellan 
första sagoboken och den andra men även prata om hur eleven kan gå vidare. 

Eleverna bör få öva på metoder att få syn på vad högre kvalité innebär i exempelvis provsvar och 
utifrån det kan de få möjlighet att göra bedömningar av sina egna arbeten de gör i skolan. Att 
på så sätt arbeta för att eleven ska lära sig se sitt eget lärande är något som L1 och L3 såg som en 
del av det formativa bedömningsarbetet. L1 anser också att det stora med BFL är att eleven själv 
ser sin utveckling. L4 siktade på att eleverna ska göra självbedömningar som en naturlig del 
under arbetets gång, att det inte ska vara påtagligt för eleven att det är självbedömning utan 
något som sker kontinuerligt och verkar för elevens utveckling. L5 lyfte tanken att eleven måste 
få verktyg för att förstå vad utveckling kan vara eftersom en elev som exempelvis jämför två 
liknande arbeten kan utgå från andra parametrar än vad läraren har i åtanke utifrån BFL-
arbetet, L5 förklarar: 

Att man tittar på böckerna tillsammans med barnen och har en dialog om dom tycker att 
det är samma, eller om dom har haft bråttom [när dom arbetat] eller om dom ser nån 
annan utveckling mellan dom två böckerna. En del ser direkt medan några inte ser någon 
skillnad. Eleven tycker att dom har gjort lika bra eller att dom har gjort sitt bästa båda 
gångerna. (L5) 
 

Endast en av de intervjuade lärarna pratade om utvecklingssamtalet som en del av det formativa 
bedömningsarbetet. L1 låter varje elev själv sköta utvecklingssamtalet tillsammans med sina 
föräldrar. 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna elevernas involvering i bedömningsarbetet enligt följande 
punkter: 

• Medvetenhet och konkretisering av målen för undervisningen. 
• Utformning av kontrollpunkter och IUP. 

• Lära sig att se sitt lärande genom att prata om utveckling. 
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Brister och utvecklingsmöjligheter i arbetet med BFL 

L3, L4 och L5 vill gärna få tid att diskutera tillsammans med kollegor om BFL, medan L1 
önskar att få ökad input även från forskarvärlden. L1 beskriver att det är en brist i arbetet med 
BFL att läraren inte kontinuerligt kan ta del av vad forskarna inom området tittar på för att 
komma vidare i BFL-arbetet. L1 vill att skolan ska ”vara med på tåget” gällande bedömning av 
eleverna och att inte skolan ”kommer fem år efter i utvecklingen” (L1). 

Svårigheter med BFL är att endast hamna i bedömningen av kunskapskraven. Lärarna ser att 
bedömningsarbetet ofta hamnar i summativa bedömningar gjorda utifrån kunskapskraven i 
Lgr11. Och L1 och L5 anser även att det övergripande planeringsverktyget IUP förhåller sig till 
summativ bedömning, trots att L1 själv och L2, L3 och L4 anser att IUP är ett verktyg för att 
kunna bedriva formativ bedömning. Arbete som utgår från IUP handlar enligt L1 och L3 mer 
om att eleven ska göra klart mer än att hjälpa eleven i den formativa bedömningen. L1 beskriver 
deras arbete med IUP: 

Vi jobbar en timme i veckan [med IUP]. Men jag vet inte om det blir den kvalitén som 
man hoppas att det ska bli. […] Uppföljningsbiten är bristen, det blir lite av att ”nu har 
jag gjort det här” istället för att se vad det har lett till. (L1) 
 

L5 resonerar kring nationella kontroller av eleverna så som nationella prov och anser att dessa 
är missvisande bedömning av elevens kunskap: 

Jag är jättekritisk till nationella prov. Vi vet hur viktig den formativa delen av bedömning 
är, men ändå bedömer vi bara själva proven. Skolverket, kommunen och ledare inom 
skolan går efter proven och dom ser ju aldrig allt annat runt ikring eleven utan det blir ju 
bara en massa siffror och procent på staplar. Jag tycker att den formativa bedömningen 
borde få mycket mera utrymme. […] Går vi i slutändan, när vi börjar göra bedömningar, 
ändå efter den summativa bedömningen? (L5) 
 

L5 ansåg att det finns en brist i att tala om bedömning för lärande eftersom ordet bedömning i 
sig kan låta negativt. Utifrån den inställningen ville L5 hellre tala om formativ bedömning, med 
tydlig betoning på formativ. L1 ser också skolans krav på ökad bedömning som en stressfaktor: 

Nu är det så mycket bedömning överhuvudtaget, det finns en stressbild över det hela. Jag 
tror att elever kan känna att dom hela tiden är under lupp. Allt dom gör granskas. (L1) 
 

Eleverna bör få fler metoder att visa vad de förstår och L1 ser lärarens roll i att försöka utveckla 
antal tekniker att arbeta med eleverna inom, för att de ska kunna lära sig och visa förståelse för 
vad de lärt sig. L3 ser möjligheter med att synliggöra lärandet för eleverna: 

Det är jättestora möjligheter till att få barnen att vilja mer själva. Att få eleverna att inse 
att dom lär sig för deras egen skull, inte för mamma, pappa eller fröken. (L3) 

 
Organiserandet av bedömningsarbetet såg L1 som ett praktiskt problem men det var den enda 
av lärarna som pratade om detta. Tidsaspekt är också något som nästan alla lärarna nämner som 
en brist. Lärarna skulle vilja ha mer tid till samtalet mellan lärare och enskilda elever för att 
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kunna göra det BFL-arbetet som de skulle vilja hinna med. L5 anser att tiden finns, men att 
mycket av lärarens arbete går till annat än att planera undervisning. Längre fram i tiden såg L3 
att när lärarna internaliserat kunskapen kan känslan minska av att inte räcka till. L5 skulle vilja 
att eleverna har någon sorts självskattningsmodell som de kan arbeta självständigt med och att 
eleverna har arbete som de kan utföra själv och genom detta kan frigöra tid för läraren att 
lättare hitta tid till enskilda samtal om lärande.  

Några av lärarna kände sig nya inom området BFL och att de därför inte själva kunde se vad 
som skulle kunna förbättras, både för att de tycker att BFL är bra i nuläget och för att de vill 
testa att använda sig av formativ bedömning för att senare göra BFL-arbetet till sitt eget. 

Sammanfattningsvis ser lärarna dessa brister med det fortsatta BFL-arbetet: 

• Lätt att hamna i bedömning av kunskapskrav och summativa bedömningar istället för 
att se helheten, både att de som enskild lärare gör det och utifrån nationella krav med 
nationella prov och IUP. 

• Organisering av BFL-material skulle kunna förbättras. 
• Att det inte finns tid för arbete med BFL för exempelvis enskilda samtal mellan lärare 

och elev. 

Sammanfattningsvis är utvecklingsmöjligheterna som lärarna ser i BFL följande: 

• Elevernas möjlighet att förstå att de lär sig för sin egen skull. 
• Fler tekniker i undervisningen som ger möjlighet för eleverna att lära sig och förstå det 

de lär sig. 
• Internalisering av BFL för att bli en naturlig del av undervisningen. 

6. Diskussion och slutsatser 
Med utgångspunkt i syfte och teoretisk bakgrund diskuteras resultatet från intervjusvaren, detta 
tillsammans med granskande av metoden som studien utgår från.  

Kartläggningen av lärarnas arbete med BFL visar att formativ bedömning är något som varje 
intervjuad lärare säger att de använder. Några av lärarna har kommit längre i användandet av 
formativ bedömning medan andra har färre bedömningsmetoder. Vissa bedömningsverktyg 
återkommer mellan de olika intervjuade lärarna, där exempelvis direkt feedback och ”Två 
stjärnor och en önskan” (se förklaring av BFL-metoden under Resultat) är vanliga metoder. I 
diskussionsdelen av uppsatsen formuleras även möjligheter för utveckling av BFL utifrån de 
resultat som intervjuerna gett. Först diskuteras metodval för studien. 

6.1. Metoddiskussion 
Studien utgår från fenomenologin och kvalitativa intervjuer har genomförts. De har valts 
eftersom det är ett sätt att studera människors livsvärld inom området BFL och metoden får 
därför anses som relevant för studiens intention. 
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Resultatet som studien har tagit fram representerar endast den undersökta gruppen, men är 
generaliserbar genom att resultatet kan diskuteras generellt (Patel & Davidson, 2003) utifrån en 
urvalsgrupp som har liknande bakgrund och erfarenhet av BFL som verktyg i bedömningen av 
elever för pedagoger allmänt i skolan. Samma intervjufrågor kan ställas till en likande 
urvalsgrupp och informationen som utkommer från det skulle kunna likna den information 
som kommit fram här. 

Jag anser att studien har hög reliabilitet och trovärdighet eftersom studien skulle kunna 
upprepas en gång till. Utöver detta tycker jag att processen för studien har god validitet på 
grund av att det finns tydligt sammanhållen länk mellan syfte, forskningsfrågor och teori. Före 
intervjufrågor formulerades hade jag utökat min kunskap om de fenomen som skulle 
undersökas. Dock finns en risk att jag som bärare av fördjupad kunskap om fenomenet kan 
tolka och sätta mening på det informanten uttrycker, detta har varit svårt att utesluta men jag 
har strävat efter att vara medveten om risken och kontinuerligt reflekterat över hur jag hanterar 
datainsamlingen och hur jag gör tolkning av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & 
Davidson, 2003). Jag anser att jag har lyckats hålla isär min egen kunskap om fenomenet och 
kunnat se på informanternas svar med ”öppna ögon”. 

Antalet intervjuer begränsades eftersom studien är liten och med tanke på den snäva tidsram 
som står till förfogande för en uppsats av den här typen. Fler intervjuer skulle kunna ge en ökad 
förståelse och mer omfattande bild av hur BFL används- Observationer hade ytterligare 
fördjupat kartläggningen av BFL-arbetet i klassrummet och varit en möjlighet att påvisa att de 
formativa bedömningsverktygen verkligen används. 

Den teoretiska bakgrunden gav stoff till frågorna som intervjuerna innehöll, det är också den 
bakgrunden som avgränsade innehållet och gjorde att fokus kunde stanna vid 
forskningsfrågorna som uppsatsen ställer upp. Strävan har hela tiden ämnat vara objektiv i den 
utsträckning det är möjligt, men eftersom forskaren som ett subjekt i en helhet bör förståelsen 
vara att påverkan alltid sker (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel Davidson, 2003). Däremot har 
det under intervju vid vissa tillfällen ställts följdfrågor som kan ha påverkat informanternas svar 
mot något som de själva inte kanske tänkt på innan och därför inte skulle ha kommit fram i 
intervjun utan min inverkan. Jag anser inte att detta påverkar resultatet nämnvärt. 

De intervjuade lärarna fick själva välja intervjuerna skulle ske och alla valde sitt klassrum eller 
arbetsrum. Informanternas naturliga punkt vid sitt arbete skapar trygghet i intervjusituationen 
(Patel & Davidson, 2003), något som inte uttalats vid intervjutillfället men som har funnits 
med som en övergripande tanke. För att få god dokumentation av samtalen med lärarna 
användes ljudupptagare men även personliga kommentarer och reflektioner i form av 
stödanteckningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med stödanteckningar är att det ska 
finnas en möjlighet till paus i samtalet som ger tid till eftertanke hos informanten och för den 
som intervjuar. Nackdelen med stödantecknande är att det kan upplevas att dialogen blir 
upphackad och onaturligt (ibid.), därför sköttes antecknandet varligt genom att respondenten 
endast skriver ned några ord då och då under intervjun. Samtalet ska upplevas meningsfullt och 
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sammanhängande för att ge gott resultat över det fenomen som ska belysas (Patel & Davidson, 
2003). 

Jag upptäckte själv en kvalitétshöjning på intervjuerna allt eftersom. Varje tillfälle gav träning 
och intervjuerna följde mer och mer det uppsatta frågeformuläret och förmodligen hade 
intervjuerna gett än mer om jag tränat före ”skarpt läge” (Patel & Davidson, 2003). Dessutom 
är det en fin linje mellan att prata om formativa bedömningsverktyg och vilket innehåll BFL har 
utan att hamna i uppfattningar och tyckande om hur användandet fungerar. Utifrån att 
intervjuerna till allra största del hållit sig till det utarbetade frågeformuläret, som fokuserar på 
studiens syfte, har detta till största del kunnat undvikas. 

6.2. Resultatdiskussion 
Att göra utvärdering och beskriva lärande och utveckling som en del av helheten är komplicerat 
eftersom flera och ofta sammanvävda faktorer påverkar resultatet (Högström, 2012). 
Intervjuerna ger fragment av lärarens arbete med bedömning utifrån vad läraren vid tillfället 
beskriver och svaren är därför mångtydiga (se Metodik). Intervjun som metod kan inte 
hundraprocentig svara vad en annan människa kan och känner till om ett fenomen. Men 
studien har inte haft som intention att undersöka det ”rena” tänkandet utan istället försöka 
bena i fenomenet BFL och därigenom hitta nya vägar att gå för verksamma lärare. Utifrån att 
en del av syftet med uppsatsen är att hitta utvecklingsmöjligheter för arbetet med BFL, förs 
diskussionen med ståndpunkten att ge tankar för fortsatt arbete med BFL. Diskussionen under 
rubrikerna i Resultatdiskussionen utgår från punktlistorna som redovisas i 
Resultatredovisningen. Diskussionen i sin helhet utgår från den lilla tårtbit som studien har 
kunnat plocka fram av de intervjuade lärarna, tårtbiten som är en del av den komplexa 
verklighet som skolan bjuder på. 

Förklaring av BFL och formativ bedömning  

Övergripande för förståelsen för bedömningsarbetet är samtal, där dialog står främst (Dysthe, 
2003; Strandberg, 2006). Jag anser att genom tillkomsten av Lgr11 där läraren får en stark 
styrning av lektionernas innehållsstoff kan det finnas en brist i att den metakognitiva 
diskussionen uteblir i stressen över att hinna med allt som finns beskrivet i varje enskilt ämnes 
kursplan. Ett holistiskt perspektiv saknas i strävan efter att arbeta efter vad kunskapskraven 
sätter upp i varje ämne. Arbete med BFL ämnar vara holistiskt och utgör därför en central del 
av helheten i elevens kunskapsutveckling. 

Lärarna är till stor del överrens om att BFL-arbetet går att koppla till Lgr11. Men kopplingen 
kommer inte automatiskt utan att respondenten formulerar frågan på olika sätt. En av lärarna 
uttrycker osäkerhet över kopplingen och säger att det är lite ”halvluddigt” vilken koppling BFL-
arbetet kan göra i Lgr11. Jag tror att lärarna måste förstå hur formativ bedömning kan kopplas 
till läroplanen för att arbetssättet ska förankras hos lärarna. En förklaringsgrund att ge till 
lärarna är att Lgr11 genomsyras av kunskapssynen att eleven ska visa sin kunskap i handling 
(Lundahl, 2011). Detta har sin grund i den så kallade kognitiva revolutionen inom psykologin, 
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där fokus ligger på hur människan lär sig och hur kunskapen används snarare än vad 
människan kan. Utifrån detta ska bedömningen av elever i skolan fokusera på att främja 
lärandet och inte endast summativt mäta det (ibid.). Detta är något som Lundahl (2011) anser 
återkommer och är centralt i kunskapskraven för varje ämnes kursplan. Det gäller bara att 
lärarna också ser detta för att verkligen förstå BFL-arbetets förankring i Lgr11. 

Lärarna anser att eleverna ska ha ökat inflytande över utbildningen. Sedan länge är det förbi att 
eleverna är passiva deltagare i skolan (Lundahl, 2011), när det faktiskt är eleven som ska vara 
drivande av sin egen utbildning med givna ramar av läraren som guide. 

Verktyg som används i arbetet med BFL 

En utvecklingsmöjlighet vore att eleverna lär sig att förstå varför det är essentiellt för lärandet 
att vara mer aktiv i att göra bedömning av dem själva. Elevernas metakognitiva förmåga bör 
utvecklas för att de själva ska förstå vilket sätt de kan använda sina tidigare erfarenheter, hur de 
lär sig bäst och vilka sätt de kan använda detta i sin utbildning (Sträng & Dimenäs, 2000). 
Läraren ska initiera möten med undervisningsinnehåll på ett sådant sätt att eleven kan bli 
medveten om sina tankar och erfarenheter (ibid.). En ofrånkomlig grund i en lärares 
yrkeskompetens borde vara medvetenhet om de komplicerade sammanhang som finns i och 
med att elevens lärande är en del av undervisningen (ibid.). Att eleverna övertar en del av 
bedömningsarbetet skulle också frigöra tid för läraren att kunna vara en guide i varje enskild 
elevs lärande. Detta kan leda till möjlighet för exempelvis fler och mer frekventa enskilda 
samtal, direkt feedback kopplat till uppgiften de håller på med för de elever som behöver det, 
och tydlig och mer abstrakt skriftlig feedforward för högpresterande elever och även ökad 
individualitet på uppgifter (Lundahl, 2011). 

En av lärarna anser att dialog och diskussion mellan lärare och elev är det enda sättet att lära sig 
reflektera och bli medveten om lärande. Det kan tyckas avgränsande och lite tveksamt i 
uttalandets definitiva form men det kanske inte är så tokigt ändå. Detta eftersom den svenska 
skolan bygger på ett sociokulturellt perspektiv anspelar uttalandet på vad som är grunden för 
hur skolan tänker att vi arbetar med kunskap. Utbytet och förståelsen sker mellan varandra 
(Vygotskij, 1978). En utökning av uttalandet skulle vara att vi lägger till att kollegor emellan 
talar om lärande och utveckling återkommande i utbildningen, både lärare-lärare och elev-elev. 
Att detta är något centralt att ha i åtanke för alla i arbetet. 

Varje individ har sin uppfattning av något och detta gäller även för prestationer i skolan och 
hur dessa bedöms. En elev kan uppleva att den gör sitt bästa hela tiden och därför har eleven 
svårt att exempelvis se utveckling mellan två arbeten eller dylikt. Om eleven skulle kunna se sin 
utveckling kan det hjälpa eleven framåt i sitt lärande (Sträng & Dimenäs, 2000). Samtalet 
återkommer som viktig grund för förståelsen, läraren och eleverna talar tillsammans om vad 
lärande och utveckling är för att gemensamt sätta ord på innehållet av BFL. Eleverna måste 
förstå vad utveckling är för att förstå hur de ska kunna utvecklas (Black, 2003). 
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Elevens delaktighet i BFL-arbetet 

Utifrån resultatet av undersökningen visas att elevens delaktighet i BFL-arbetet till största del 
rör sig om involvering genom praktiskt utförande av formativa bedömningsuppgifter, 
information om vad kursplanen visar att de ska lära sig och ibland också samtal. Eleverna ska 
förstå målen men är inte alltid med i den tankestrukturella verksamheten innan. Utifrån 
intervjuerna kan utläsas att lärarna anser att eleverna är delaktiga i bedömningsarbetet. 
Undersökningen visar också på att elevers delaktighet i den formativa bedömningen till mångt 
och mycket handlar om information av varje ämnes kursplan, vad eleven gjort och hur den kan 
gå vidare och vad kunskapskraven beskriver. Något som kan behöva lyftas tillsammans med 
eleverna är samtal om metakognition ur ett abstrakt perspektiv (Sträng & Dimenäs, 2000). 
Vilket självklart inte är lätt varken för yngre elever, äldre elever eller för den delen vuxna. Men 
eleverna bör få medvetenhet om varför förståelse för det egna lärandet, metakognition, är 
viktigt i deras lärande. Resultatet av kartläggningen visar att eleverna i högre grad skulle kunna 
vara delaktiga i planerandet av undervisningen. Skulle eleverna vara mer delaktiga i planerandet 
av undervisningen skulle deras förståelse kunna öka för vad lärande innebär och följaktligen få 
ökade möjlighet att bli aktivare i bedömning av dem själva (ibid.).  

Intressant är att lärarnas utsagor visar att elevernas IUP ska vara ett verktyg inom formativ 
bedömning, men att det inte används på det sättet. IUP kan vara något som eleverna mer har 
som bocka-av-arbete, medan lärarna mer ser sin kontroll av elevernas IUP som något som borde 
främja utveckling, vilket inte sker i den utsträckning som lärarna skulle vilja. Studier som 
Björklund Boistrup (2011) tagit del av visar att IUP sällan i grundskolans tidigare år, har 
elevernas kunskapsutveckling som fokus, utan dokumentationen i IUP handlar till större del 
om fostransaspekter och disciplinering och självreglering. I och med detta kan arbetet med 
elevernas IUP genomgå utveckling för att bättre nå upp till att vara ett formativt verktyg för 
bedömning av elevers förståelse av lärostoff. 

Om den beskrivande och informationsrika återkopplingen eller bedömningen blir mer 
kontinuerlig uppstår en dialog kring ett kunskapsområde, där det i ljuset av den 
utveckling som skett i lärandet och förståelsen också blir möjligt att blicka framåt 
(Lundahl, 2011, s. 128) 
 

Lärarna kan följaktligen tänka på att ge eleven utförliga beskrivningar hur den kan förbättra sitt 
arbete, IUP är kontinuerligt arbete med bedömning där läraren har möjlighet att beskriva för 
eleven hur den ska förflytta sig framåt. IUP är inte uteslutande ett dokument utan först och 
främst en social aktivitet (Lundahl, 2011; Strandberg; 2008), något som lärare kan behöva 
påminnas om för att verktyget ska bli något som verkligen ingår i den formativa bedömningen 
på riktigt och inte bara i tankevärlden. Eleven behöver få veta var den är nu, vart den ska enligt 
målen och hur den ska nå dit, detta tillsammans med läraren eftersom IUP är ett 
samarbetsforum för utveckling (Lundahl, 2011; Strandberg; 2008). Elevens förberedelse och 
delaktighet i IUP är av stor betydelse för att lärandet ska leda framåt (Strandberg, 2008) något 
som leder vidare till det individuella utvecklingssamtalet som en del av IUP-arbetet. En av 
lärarna berättade om hur varje elev i klassen sköter sitt utvecklingssamtal tillsammans med sina 
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föräldrar, där läraren blir en biperson som endast kommer in i slutet av samtalet ifall något 
behöver tydliggöras. På detta sätt lyfts det som Strandberg (2008) sätter som centralt, alltså 
elevens betydelse för förståelsen av utvecklingen av lärandet och drivande för arbetet med sin 
utveckling. Genom det arbetssättet får eleven möjlighet att bli aktör i arbetet med sin 
utveckling. 

Brister och utvecklingsmöjligheter i arbetet med BFL 

På skolan där de intervjuade lärarna arbetar bedrivs formativ bedömning med en ny 
medvetenhet och alla informanter är i någon fas av nytänkande kring BFL. Som det beskrivs i 
Bakgrunden i uppsatsen är det viktigt att formativ bedömning bedrivs i hela skolan, eftersom 
det kan vara förvirrande och konstigt om eleverna förväntas delta i tankeväckande diskussioner 
med en lärare och inte alls när de möter en annan lärare och/eller ämne (Black, 2008). Genom 
övergripande arbete på skolor kan arbetet med BFL gå smidigare eftersom det blir en tydligare 
linje för både lärare och elever av hur undervisningen går till. 

I samtalen med lärarna återkom den summativa bedömningen så som exempelvis mätverktyget 
Nationella prov. För att bedömningsarbetet ska ha reliabilitet ska detta bygga på varierade 
kontrollunderlag, vilket Nationella prov inte ger möjlighet till (Lundahl, 2011). De Nationella 
proven mäter delar av lärostoffet och alla elever kommer inte till sin rätt i den situationen, på 
samma sätt som inte alla elever kommer till sin rätt vid andra arbetssätt som exempelvis vid 
muntlig presentation eller vid bildskapande eller vid grupparbete (ibid.). Utifrån intervjuerna 
framkommer också en önskan om att den formativa bedömningen ska ha stark position i 
bedömningsarbetet, medan de Nationella proven känns förlegade och ändå som en viktig 
påverkansfaktor för exempelvis ekonomiskt erkännande vilket ifrågasätts av lärare genom att då 
bli en slutpunkt istället för en startpunkt för bedömning. 

Synen på Nationella prov kan vidgas genom att använda dessa för att ha som startpunkt för 
vilka områden som eleverna behöver utvecklas inom. Den summativa bedömning via 
Nationella prov, kan därför användas för att bedriva förbättrad undervisning för lärande. De 
summativa Nationella proven kan användas som en guide för att utöka formativ undervisning 
och för att i förlängningen förbättra elevernas kunskap inom områden som skolan ser brister 
via de Nationella provens resultat. Lärarna ser nyttan med de summativa resultaten i den egna 
undervisningen, utifrån att det är kontrollpunkter som de själva formulerar inför ett 
undervisningsområde men att de också skulle kunna nyttja de Nationella proven på samma sätt. 
Följaktligen kompletterar summativ och formativ bedömning varandra. Men utifrån ett tänk att 
summativ bedömning kan vara något som startar upp bedömningen snarare än avslutar den, 
som får anses som ett äldre sätt att bedöma (se Bakgrunden). En faktor som kan anses vara ett 
problem för den undervisande läraren som ska hjälpa eleverna att utföra de Nationella proven, 
är att läraren inte kan följa upp resultaten. Detta på grund av att eleverna går vidare till nästa 
stadium (årskurs 4 eller 7) och en annan lärare oftast tar över. 

I och med de Nationella provens relevans för exempelvis ekonomisk ersättning vid goda resultat 
för en skola, kan studien visa på diskrepans mellan nationella mätverktyg och forskning som 
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lyfter annan sorts bedömning (Hattie, 2009; Lundahl, 2011). Nationella prov och kunskapskrav 
styr i högre grad skolan än BFL eftersom ekonomiska incitament har stark påverkanskraft på 
verksamheten. BFL har en risk att hamna längre ner på prioriteringslistan än exempelvis 
Nationella prov eftersom det är svårare att se resultat av långsiktigt bedömningsarbete än 
kortsiktiga summativa resultat. För att spinna vidare på det centrala i lärarens kompetens att 
göra formativa bedömningar snarare än att bygga bedömningen på Nationella prov, är att detta 
är något som gör att lärarens professionalitet kan stärkas. Professionalitet som växer fram inom 
ett yrke har visat sig vara starkare än professionalitet som anpassat sig efter yttre krav, så som 
exempelvis påbud om externa test (Lundahl, 2011). Därför anser jag att lärarens 
yrkesprofessionalitet ska bestå i att arbetet utgår från teorier som förankras i forskning (Sträng 
& Dimenäs, 2000; Lundahl, 2011). Arbete med formativ bedömning är ett sätt att utgå från 
forskning och den professionella läraren kan verka via undervisningssätt istället för att läraren 
är den som genomför politiska beslut grundade på andra parametrar än det som främjar elevens 
lärande. 

Eftersom läraren är väsentlig för elevens utvecklande av metakognition (Hattie, 2009; Barth-
Nordström, 1991; Sträng & Dimenäs, 2000) och eftersom det dessutom är viktigt för läraren att 
förstå elevens inre mentala aktiviter (Alexandersson, 1994) så krävs det kontinuitet i relationen 
mellan läraren och eleven. Skolan måste bygga upp långvariga relationer för att undervisningen 
ska leda till lärande (Hattie, 2009). Läraren ska utifrån lektionsinnehåll skapa möjligheter för 
eleven att få lära sig hur den lär sig och därför måste det avsättas tid för att både kunna bygga 
upp förståelse för varje enskild elevs tänkande och för att få ägna sig åt didaktiska och 
pedagogiska frågor tillsammans med arbete kring BFL. Därför kommer vi till en viktig faktor 
som inte går att ignorera. Tid. BFL-arbete är något som kan bli ett naturligt inslag i arbetet allt 
eftersom lärarnas internaliserat sitt kunnande inom området. Tidskrävande men 
förhoppningsvis belönande skulle slutsatsen kunna vara utifrån informanternas utsagor.  

Ett sätt att frigöra tid för kvalitétsarbete inom BFL är att flera lärare hittar områden de 
gemensamt kan arbeta tillsammans kring i planering av undervisning och därmed ge input till 
varandra, arbetet med BFL koncentreras om lärarna får möjlighet att tänka tillsammans på 
innehåll och utförande. Detta kan ske exempelvis som organiserade träffar där lärare från olika 
delar av skolan för diskussion om BFL, eller i arbetslagen som gör gemensamma pedagogiska 
planeringar, eller att lärare inom samma årskurser eller stadier gemensamt planerar 
undervisningen med stöd av varandras kunskaper inom BFL.  

Vidare är det centralt att lärarna får avsatt tid att diskutera BFL-arbetet efter det praktiska 
genomförandet (Lundahl 2011). BFL är något som lärarna enligt Lundahl (2011) måste få gott 
om tid att arbeta med och detta ska ske allt eftersom för att lättare internalisera metoderna i sin 
undervisning och därmed göra arbetet mindre tidskrävande. Något som också skulle gagna 
arbetet med BFL är det praktiska organiserandet och samlandet av bedömningsmaterial och 
information om bedömningsverktyg för att underlätta det praktiska arbetet. Att det bara var en 
lärare som pratade om detta kan bero på att de andra inte kommit lika långt, arbetat lika länge 
med formativ bedömning, och därför inte kanske upptäckt samma problem. 
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6.3. Slutord 
Centralt i BFL-arbetet i skolan är att det måste ske samtal om lärande mellan elev-elev, lärare-
elev och lärare-lärare. Samtal om lärande ur ett metakognitivt perspektiv ger möjlighet att 
utveckla förståelsen för hur lärande går till. Dialog utgör grunden för att eleven ska kunna 
förstå var den befinner sig i sitt lärande och hur eleven kan göra för att komma vidare. 

Utifrån intervjuerna märker jag en stor vilja och nyfikenhet på formativ bedömning och att 
lärarna vill arbeta med BFL i klassrummet. Eleverna ska vara involverade och få möjlighet att se 
sin egen utveckling och också sätta ord på andras arbete i skolan och därigenom lära sig att 
förstå vad lärande är. Även om någon lärare uttrycker att de har jobbat med formativ 
bedömning tidigare, utan att ha ägt ett ord för bedömningssättet, så är begreppet BFL något 
som jag uppfattar att det ger lärarna en struktur att förhålla sig till i bedömningsarbetet. De får 
forskningsresultat att luta sig tillbaka på och deras profession kan stärkas i och med att arbetet 
blir mer komplext. Jag anser att undervisningen ska bygga på komplexa parametrar som läraren 
i sin profession äger kunskap om, detta för att läraryrket ska erövra status och därmed också 
vara något som samhället ser som nödvändigt och värt att satsa på i högre utsträckning än idag. 

Lärarnas arbete i skolan ska fokusera på att individualisera undervisningen för varje elev. Ett 
kvalitativt arbete med bedömning på elevindividuell nivå är en del av detta. Lärarna måste 
erövra sin professionalitet i yrket, att prata om och äga kunskap om metakognition och arbete 
med formativ bedömning anser jag stärker lärarrollen. Bedömning för lärande som 
förhållningssätt och specifikt formativ bedömning är något som kommit för att stanna. 

I rollen som lärare möter jag en stor utmaning att utforma elevens arbete så att målen, 
undervisningen och bedömningen går hand i hand. Och dessutom ska jag ha kunskap om hur 
det går att bygga upp elevens förmåga att förstå sitt lärande ur ett metakognitivt perspektiv. 
Uppgiften är omfattande och krävande, men också stimulerande och intressant. Jag ser 
framemot arbetet med människor och lärande. 

6.4. Fortsatt forskning 
Den fortsatta forskningen inom området att kartlägga formativ bedömning och BFL skulle 
kunna vara genom observationer tillsammans med intervjuer för att koppla ihop lärarnas 
teoretiska förståelse för BFL och deras praktiska användande på ett tydligare sätt. Ytterligare en 
utvidgning att undersöka området är att även studera de pedagogiska planeringarna som hör 
ihop med undervisningsarbetet.  

För att hjälpa lärarna att utveckla sin undervisning är det intressant att göra Lesson- eller 
Learning studies på området bedömning. Lesson- och Learning studies är metoder att göra 
undersökningar genom och på så sätt bedriva utveckling av undervisning. Detta skulle göra att 
lärarna får syn på hur de arbetar i klassrummet med bedömning och vidare är det positivt att 
det lyfts diskussioner om hur arbetet kan utvecklas. Genom att flera lärare är involverade i 
undersökningen drar lärarna nytta av varandras kunskaper inom bedömning och det kan 
skapas en gemensam plattform för BFL-arbetet. 
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Bilaga 1, E-postmeddelande till lärare innan intervjubokning. 

 

Hej! 

Jag heter Karin Omark och läser till lärare på Ltu. En del av mig känner igen mig eftersom jag 
har jobbat en del på NN-skolan. 

Det är sista terminen jag läser nu och jag är framme vid C-uppsatsen. Efter att ha pratat med 
rektor NN om vad som kan vara intressant för NN-skolan att utveckla, har 'Bedömning för 
lärande' [BFL] blivit mitt uppsatsämne. Tanken med uppsatsen är att jag ska kartlägga ert arbete 
och skulle väldigt gärna prata med dig om hur du arbetar med BFL. 

Hoppas verkligen att du kan ställa upp för ett samtal! 

Maila tillbaka vilken dag/tid du kan avsätta ca 30 minuter för att träffa mig. Hör jag inget från 
dig ringer jag dig under nästa vecka. 

Vecka 46 kan jag: 
Måndag 12/11: 9.00-16.30 
Tisdag 13/11: 7.30-16.30 
Fredag 16/11: 7.30-16.30 

Vecka 47 kan jag: 
Måndag 19/11: 7.30-16.30 
Tisdag 20/11: 7.30-16.30 
Onsdag 21/11: 7.30-16.30 
Torsdag 22/11: 7.30-16.30 
Fredag 23/11: 7.30-16.30 

Du är anonym i uppsatsen och för att vara lite mer förberedd får du här huvudfrågorna som vi 
ska prata kring. 

Beskriv det du tänker om bedömning för lärande. 
Vad är formativ bedömning för dig? 
Varför arbetar du formativt? Finns det för- & nackdelar? 
När du arbetar formativt... Hur går det till? 
Berätta hur eleverna involveras i BFL-arbetet. 
Hur gör du för att eleverna ska göra självbedömningar och kamratbedömningar? 
Hur kopplar du arbetet med BFL mot styrdokumenten? 
Vilka brister ser du i BFL-arbetet? Vilka möjligheter? 
Har du några förslag på förbättringar av BFL-arbetet? 

Hälsningar från Karin Omark 



30 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor. 

 

Intervjufrågor till lärare om BFL och formativ bedömning 

 
• Beskriv det du tänker om bedömning för lärande. 

• Vad är formativ bedömning för dig? 

• Varför arbetar du formativt? Finns det för- & nackdelar? 

• I vilken utsträckning arbetar du formativt? 

• När du arbetar formativt... Hur går det till? 

• Hur arbetar du med feedback? 

• Berätta hur eleverna involveras i BFL-arbetet. 

• Hur gör du för att eleverna ska göra självbedömningar och kamratbedömningar? 

• Hur kopplar du arbetet med BFL mot styrdokumenten? 

• Vilka brister ser du i BFL-arbetet? Vilka möjligheter? 

• Har du några förslag på förbättringar av BFL-arbetet? 

 


