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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning i en 

digital miljö samt hur lärare undervisningspraktik i arbetet med formativ bedömning 

förändras i en digital miljö. I studien har två forskningsfrågor ställts till lärare som arbetar 

på en högstadieskola. Studien är praktiknära och undersöker hur lärarna uppfattar att de 

arbetar med formativ bedömning när eleverna har ständig tillgång till digitala enheter. Den 

teoretiska utgångspunkten tas i Vygotskijs teoribildning om lärande och utveckling och där 

en digital enhet i detta sammanhang ses som en artefakt för lärande, ett medierande verktyg. 

Denna studie är en kvalitativ studie där tio semistrukturerade intervjuer genomfördes och 

analys skedde genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats, kategorier 

identifierades och redovisas utifrån de båda forskningsfrågorna. Samtliga intervjuade 

uttrycker att de i stor utsträckning arbetar med olika typer av digitalt stöd i sitt formativa 

arbete, både i bedömningsarbetet och i feedback till eleverna, där flera av dem nämner att 

de använder olika former av matriser. Vidare framkommer att lärare ser stora vinster med 

att använda olika digitala lärresurser i det formativa arbetet, med självrättande diagnoser 

och prov som leder elever vidare till nästa nivå där den ständiga tillgången medför att arbetet 

kan ske oberoende av tid och rum.  Man anser vidare att det ställer nya krav på lärarrollen, 

som att ha kompetens att hantera datorn och de digitala lärresurserna och kanske framförallt 

att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, för att inte riskera att lämna över arbetet med 

formativ bedömning till läromedelsförfattare eller andra programmakare på internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine how teachers work with formative assessment in a 

digital environment, and how it changes Two research-questions have been asked to 

teachers who work in a secondary school. This study is close-to-practice and examines how 

teachers perceive their work with formative assessment when their students have constant 

access to digital units. The theoretical starting point begins with Vygotsky’s theory of 

teaching and development, in which context a digital unit is an artifact for teaching, a 

mediating tool. This is a qualitative study where ten semi-structured interviews were given 

and the analysis of the empirical data was made through a qualitative content analysis with 

an inductive effort and the result of the analysis has been categorized and reviewed using 

both research-questions. All the interviewed have said that they often teach using different 

digital tools in their formative work, both for their evaluation-work and in feedback given 

to their students, where many of them mention different forms of matrixes, partially the one 

present in their school’s teaching-platform, Vklass, and ones they have produced 

themselves in a digital environment. Furthermore, teachers see great profits in the use of 

digital study material in formative work, using self-grading diagnoses and tests that elevate 

the students to the next level and the constant access to material and work independent of 

time and space. One also considers that new requirements will be placed on the teaching 

role, such as having competence with handling computers and the digital teaching resources 

and maybe most importantly the development of a critical approach, in order not to risk 

handing over the work with formative assessment to study material producers or other 

program organizers on the internet. 

 

Sökord: Digitalisering, digital classroom, formativ bedömning, formative assessment, en 

till en, kvalitativ innehållsanalys, qualitative content analysis 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om hur lärare arbetar med formativ bedömning i en digital miljö och om 

och hur arbetet med formativ bedömning förändrats när lärare och elever alltmer arbetar med 

olika typer av plattformar i digitala miljöer. Begreppet digital miljö i denna studie, syftar på 

arbete som utförs i skolan med hjälp av olika digitala enheter, en dator, Ipad eller mobiltelefon. 

Formativ bedömning har under de senaste trettio åren fått nationell och internationell spridning 

och haft stor inverkan på skolutveckling och diskuterats flitig i olika sammanhang som handlar 

om undervisning. Fler olika forskare, så som Hattie (2008), Black & Wiliam (1998) har genom 

åren, i sin forskning, visat på att formativ bedömning skapar förutsättningar för att öka elevers 

lärande och förbättra skolors resultat. Man kan hitta en mängd litteratur och artiklar om formativ 

bedömning och om hur man på olika sätt kan utveckla elevers lärande och där den gemensamma 

nämnaren är att formativ bedömning syftar till att synliggöra det lärande som sker i klassrummet 

(Hattie & Timperly, 2007, Lundahl, 2014, Leahy & Wiliam, 2015). Bedömning blir en del av 

lärprocessen och skall forma lärarens och elevernas fortsatta arbete. Läraren använder formativ 

bedömning för att ta reda på vad eleven kan i förhållande till kunskapsmål och utifrån det 

möjliggöra att eleverna skall lära sig mer, nå bättre resultat men också för att utveckla sin egen 

undervisning (Wiliam, 2013). På vår skola kom vi för några år sedan i kontakt med formativ 

bedömning i samband med att förstelärarna i skolans utvecklingsgrupp läste Dylan Wiliams 

bok Att följa lärande (2013). Det blev starten på en process som sedermera ledde till ett 

omfattande utvecklingsarbete och man har på skolan sedan dryga två år arbetat med ett projekt 

som syftat till att utveckla pedagogernas förmåga att arbeta med formativ bedömning, där 

utgångspunkten för arbetet har varit Leathy & Wiliams Handbok i formativ bedömning (2015). 

Utvecklingsarbetet har skett kollegialt, i pedagogiska lärgrupper, och arbetet har letts av skolans 

förstelärare tillsammans med två forskare från en högskola i södra Sverige. Vår bedömning är 

att samtliga lärare på skolan har utvecklat goda kunskaper om hur man arbetar med formativ 

bedömning. Utvecklingsarbetet på skolan har nu gått in i en ny fas och under innevarande läsår 

har fokus flyttats mot IT för bättre lärande och alla skolans elever kommer under en treårsperiod 

utrustas med en egen dator, en så kallad 1:1 lösning. Digitaliseringen påverkar hela samhället 

och det vi på olika sätt företar oss har någon form av digital koppling och med anledning av 

detta har utbildningsdepartementet (2017) publicerat en nationell strategi för skolans 

digitalisering. Målet är att Sverige skall bli bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter, där digital kompetens ses som en viktig del i skolans demokratiska uppdrag, alltså 

i grunden som en demokratifråga och de nya skrivningarna syftar till att tydliggöra skolans 

uppdrag i att utveckla både elever och lärares digitala kompetens. Beslut om förändringar i 

skolans styrdokument har tagits och skrivningar om digital kompetens och programmering i 

läroplan och kursplaner börjar gälla fr om 1 juli 2018. Vi ansåg att det skulle vara intressant att 

koppla ihop den ökade digitaliseringen i skolan med vårt tidigare utvecklingsarbete genom att 

ta reda på hur lärarna arbetar med formativ bedömning i en digital miljö och om de upplever 

att arbetet med formativ bedömning förändras när elever har ökad tillgång till digitala enheter. 

Det finnas få studier som undersöker hur lärares arbete med formativ bedömning förändras i en 

alltmer digitaliserad miljö.   
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer inledningsvis begreppet formativ bedömning beskrivas. Därefter 

kommer en beskrivning av skolans digitalisering och då med fokus på forskning kring 

införandet av 1:1 i skolan, 1:1 innebär att alla elever på en skola får tillgång till en egen digital 

enhet, oftast en dator. Ett antal begrepp som är viktiga för studien kommer att redas ut och 

definieras.  

2.1 Formativ och summativ bedömning 

Jönsson (2014) skriver att bedömning är en process där kunskaper och färdigheter skall samlas 

in och värderas och där värdering kan ske på en mängd olika sätt och grundas på muntliga eller 

skriftliga aktiviteter. Enligt Skolverket (2011) brukar bedömning, i skolsammanhang, ta sin 

utgångspunkt i elevens arbetsprestation, vilken kan vara både en process och en produkt, där 

bedömningen är tydligt sammankopplad med undervisning och när den sker medvetet, 

systematiskt och integrerat kan goda förutsättningar för lärande ske. Jönsson (2014) beskriver 

att bedömning dels kan ses som synonymt med kunskapsmätning, där man bedömer till exempel 

elevers kunskaper i siffror på prov, dels kan det innebära att man bedömer kvaliteten på en 

prestation, hur bra något utförs och han menar att bedömningens funktion och karaktär avgör 

huruvida bedömningen är formativ eller summativ, skillnaden ligger i hur informationen om 

elevers kunskaper skall användas. Kombinationen av hur informationen om elevens kunskap 

skall användas, syftet med återkopplingen och hur den ser ut har betydelse för om det är 

summativ eller formativ bedömning (Skolverket, 2011). Summativ bedömning (summerande) 

har ofta form av ett omdöme eller ett betyg, ett sammanfattande av läget (Diaz, 2014) men om 

bedömning istället är en process för att förbättra undervisning och utveckla lärandet under 

arbetets gång, är det formativ bedömning och formativ bedömning beskrivs som bedömning för 

lärande, där man för eleven tydliggör mål för undervisningen, hur eleven befinner sig i 

förhållande till målen och hur eleven ska komma vidare mot målen (Skolverket 2014).  

Begreppet formativ har sin grund i mitten av 60-talen då Scriven (1967) gör en distinktion 

mellan summativ och formativ utvärdering och beskriver deras olika syfte, men där deras 

gemensamma syfte är att bedömning skall bidra till skolutveckling. Bloom (1971) tar med 

begreppet formativ in i klassrummet och menar att den är direkt kopplad till 

undervisningsprocessen där formativ utvärdering av undervisning fungerar som ett verktyg för 

att lärarna skall ta reda på elevers kunskaper och för att utveckla lärandet.  Han menar att man 

till exempel kan använda små prov som utvärderingsinstrument i lärprocessen och det blir 

effektivt om den formativa utvärderingen endast används som hjälp i lärprocessen och 

undervisningen. Sadler (1989) kopplar ihop begreppen formative och assessment, alltså 

formativ bedömning och det dyker upp tillsammans med begreppet feedback. Han menar att 

effektiv feedback kräver att eleven utvecklar förmågan att bedöma sitt eget lärande, att kriterier 

är tydliga, att de vet hur de skall ta sig vidare och att formativ bedömning syftar till att informera 

läraren om undervisning och att föra elevens lärande framåt. 

Broadly speaking, feedback provides for two main audiences, the teacher and the 

student. Teachers use feedback to make programmatic decisions with respect to 
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readiness, diagnosis and remediation. Student use it to monitor the strengths and 

weaknesses of their performances, so that aspects with success or high quality can be 

recognized and reinforced, and unsatisfactory aspects modified or improved. (Sadler, 

1998, s. 120)  

Blacks & Wiliams (1998) har medverkat till att formativ bedömning fått internationellt 

genomslag då de båda forskarna studerade ett stort antal vetenskapliga artiklar, där de ville ta 

reda på om lärare kunde använda bedömning på ett mer effektivt sätt. De kunde dra slutsatsen 

att bedömning på klassrumsnivå med stor framgång kan användas för att utveckla lärares 

undervisning och förbättra elevernas resultat, i många fall fördubbla elevers 

inlärningshastighet. Hirsh & Lindberg (2015) skriver att Black & Williams forskning har haft 

stor betydelse då den har fått stor spridning och mycket av den forskning om formativ 

bedömning som genomförts tar sin utgångspunkt i publicerat materiel av dessa två forskare. Då 

formativ bedömning inte kan kopplas ihop med en särskild lärandeteori så har en rad olika 

definitioner av begreppet formativ bedömning utvecklats och använts av flera forskare (Hirsh 

& Lindberg, 2015). Black & Wiliams (2009) definition av formativ bedömning lyder: 

 
Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student 

achievement is elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or peer, to make 

decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better 

founded, than the decisions they would have taken in the absence from the evidence 

that was elicited. (Black & Wiliam, 2009, s. 9) 

 

Denna studie kommer att utgå ifrån ovanstående definition av formativ bedömning. Hattie 

(2008) visar i sin forskning på vikten av att synliggöra lärandet för att nå goda kunskapsresultat 

och han listar ett antal faktorer som är betydelsefulla och kan beskrivas som aspekter av 

formativ bedömning, så som tydliggörande av mål, kontinuerlig återkoppling på elevernas 

lärande och lärarens förmåga att utmana elever på rätt nivå vid rätt tillfälle. Han menar att 

förmågan att synliggöra lärandet för elever och lärare är särskilt viktigt för att förbättra elevers 

resultat samt att lärare utvecklar olika strategier för att tydliggöra mål, ge feedback och utveckla 

elevers metakognitiva förmåga. 

2.2 Modell för formativ bedömning 

I artikeln Developing the theory of formative assessment (Black & Wiliam, 2009) sammanfattar 

forskarna tidigare forskning med relevans för och koppling till begreppet formativ bedömning, 

där man försöker utveckla en teori för formativ bedömning och detta arbete ledde fram till att 

de identifierade fem centrala aktiviteter, som kan anses vara effektiva för lärande och som kan 

ses som medel i arbete med formativ bedömning (förf. översättning);  

• Delade framgångskriterier med eleverna 

• Klassrumsfrågor 

• Kommentar på elevarbeten 

• Kamrat- och självvärdering 

• Formativ användning av summativa bedömningar.  
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Wiliam & Thomson (2007) menar att all undervisning och lärande utgår i huvudsak från tre 

nyckelprocesser,  

• Var befinner sig eleven i lärandet? 

• Vart är eleven på väg?  

• Hur skall det gå till? 

I dessa processer är tre olika aktörer inblandade. Aktörerna är lärare, elev och kamrat. När de 

tre processerna och de tre aktörerna korsas, kan detta visualiseras i ett ramverk (Wiliam & 

Thompson, 2007, Black & Wiliam, 2009). Ramverket kopplas till de fem nyckelstrategierna 

för formativ bedömning under punkterna 1 till 5. Se figur 1.  

 
Aktörer Vart den lärande är på väg Vart den lärande befinner sig just nu Hur nå målet 

 

Lärare 1. Klargöra intensioner och 

kriterier för framsteg. 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter 

och uppgifter som tar fram belägg för elevens 

förståelse och lärande 

3. Ge återkoppling 

som för lärandet 

framåt 

 

Kamrat 

 

 

 

Förstå och dela mål och 

framgångs-kriterier för lärande 
4. Aktivera elever som resurser för varandra 

 

Elev Förstå och dela mål och 

framgångskriterier  
5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Figur 1; Aspekter på formativ bedömning (efter Black & Wiliam 2009, s. 8, förf. översättning) 

De fem nyckelstrategierna, markerade med siffrorna 1 - 5 i figur 1 (se ovan), beskrivs mer 

ingående nedan. 

 

I strategi 1 handlar det om att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier. 

Elever bör ha kännedom om de olika undervisningsmålen och läraren bedömer hur lärandemål 

och framgångskriterier förmedlas och hur mål och kriterier kan klargöras. Det är viktigt att 

lärandemål och framgångskriterier är generella och syftar till att vara en hjälp i elevernas 

lärande (Wiliam & Leahy, 2015). 

I strategi 2 handlar det om att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

uppgifter som visar att lärandet skett. Lärare behöver utveckla strategier för hur man ställer 

frågor, så att man kan får reda på vad eleverna vet och därefter undervisa dem och att läraren 

kan använda sig av olika tekniker för att uppnå detta, som att elever slumpvis väljs att svar på 

frågor, vänta med att fördela ordet (Wiliam & Leahy, 2015). 

I strategi 3 handlar det om att ge feedback som för lärandet framåt och att feedback relaterar till 

lärandemål. Feedback skall vara framåtsyftande och den kan vara både positiv och negativ och 

där feedback tydliggör skillnaden mellan nuvarande och önskvärt läge (Hattie och Timperley, 

2007). Lundahl (2014) menar att feedback måste ske ofta och systematiskt samt vara 

innehållsrik och att det skall framgå vem som skall göra vad i det fortsatta arbetet.  

I strategi 4 handlar det om att aktivera eleverna så att de bli läranderesurser till varandra, ofta 

benämnt som kamratbedömning och enligt Wiliam & Leahy (2015) utvecklas eleven när den 

engageras och aktiveras i att bedöma sina kamraters prestationer och att det ökar både den 

bedömda och bedömande elevens studieresultat. Jönsson (2014) menar att elever, när de 

bedömer sina kamraters arbete, lättare kan se sitt eget arbetes förtjänster och brister och lättare 
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ta till sig vilken kvalitet som skall bedömas. Lundahl (2014) menar att det är viktigt att eleverna 

bedömer varandras prestationer och utvecklar förmågan att återkoppla, så det inte sårar den som 

blir bedömd. 

I strategi 5 handlar det om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande och syftet med själva 

bedömningen är att eleven skall ta ansvar och få större kontroll. Wiliam & Leahy (2015) hävdar 

att detta är den viktigaste strategin eftersom den skapar förståelse för vad som är viktigt och 

förutsätter att de andra fyra strategierna finns med.  

Lundahl (2014) menar att formativ bedömning stimulerar lärandet och han skriver att formativ 

bedömning bidrar till att öka den inre motivationen, genom att mål blir tydliga och att elever 

ges möjlighet att ta ansvar. Han använder i detta sammanhang begreppet bedömning för lärande 

och menar att bedömning för lärande hjälper lärare att se hur de kan förändra sin undervisning 

och det hjälper elever att se vad de kan, vad de förväntas kunna och hur de skall lära sig det. 

Håkansson & Sundberg (2012) belyser sambandet mellan framgångsrika undervisningsfaktorer 

och elevers resultat och kommer fram till att formativ bedömning verkar vara gynnsamt för 

elevers lärande. De menar att viktiga aspekter, för en kvalitativt god undervisning, är att 

återkoppling till eleverna är stödjande, att den sker integrerat och löpande, att den har ett fokus 

på bedömning för lärande och att den bidrar till att utveckla undervisningen.  

2.3 Kritik mot formativ bedömning 

Dunn, Karee & Mulvenon (2009) har kritiserat Black & Wiliams forskningsöversikt utifrån 

metodologi och kvaliteten på delar av studien där de ifrågasätter de effekter som Black & 

Wiliam (1998) redovisar. De är kritiska till att studien till stor del baseras på specialpedagogisk 

forskning samt att den innehåller flera artiklar av låg eller mycket låg kvalitet och menar istället 

att det är val av ämnesområde som har störst betydelse för vilka effekter som uppnås vid 

formativ bedömning och då särskilt inom matematik. Bennett (2011) hävdar att det är felaktigt 

att göra en tydlig skillnad mellan summativ och formativ bedömning och menar att en väl utförd 

summativ bedömning kan ligga till grund för ett fortsatt formativt arbete. Han menar vidare att 

formativ bedömning beskrivs på ett teoretiskt förenklat sätt och att det är svårt att mäta effekten 

av formativ bedömning på generell nivå då man ofta använder en förenklad definition av 

begreppet formativ bedömning som antingen ett instrument eller en process och där man måste 

förstå att instrument och process verkar tillsammans och är beroende av kontext, ämne och 

social praktik.   

Hirsh & Lindberg (2015) påtalar att det finns få empiriska studier på grundskolenivå som visar 

på vilka effekter formativ bedömning har på elevers lärande och att de flesta studier har 

genomförts på högre utbildningar.  

2.4 Skolans digitalisering 

Den tekniska utvecklingen har varit stor under det senaste århundradet och när det sker tekniska 

förändringar i skolan så tenderar ökad produktivitet och effektivitet ligga till grund för olika 

satsningar, ofta initierade av politiska beslut (Cuban, 1986). Då de verksamma i skolan oftast 

inte varit delaktiga i beslut, riskerar ny teknik att få svårare att nå framgång i klassrummen och 

pedagoger har ofta initialt varit tveksamma till förändring men teknologin har efterhand 
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integrerats och blivit ett naturligt inslag i undervisningen (Karlsonh, 2009). Skolan har befunnit 

sig i en digitaliseringsprocess i mer än 40 år och ett antal olika statliga satsningar inom IT, 

informationsteknik, startades under 1980-talet. Jedeskog (2005) beskriver fyra stora nationella 

satsningar som ”fyra vågor” som sköljt över Skolsverige och som på olika sätt påverkat skolan, 

med eller mot skolornas vilja; datalära på grundskolans högstadium, datorn och skolan, KK-

stiftelsens (Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling) olika projekt inom IT samt IT i 

skolan (ITIS). De olika satsningarna syftade till att utveckla skolan och att dessa tillsammans 

med ny pedagogik skulle förbereda eleverna för ett modernt framtida liv (Hylén, 2010; 

Jedeskog, 2005). Lindkvist (2013) beskriver att efter ITIS sjönk IT satsningarna i skolan, för 

att åter ta fart igen då allt fler skolor utrustade sina lärare och elever med datorer, interaktiva 

tavlor, digitala kameror samt annan digital utrustning och en rad satsningar på infrastruktur 

genomfördes, olika lärplattformar och pedagogiska program utvecklades. Jedeskog (2005) 

hävdar att man har kunnat se ett positivt samband mellan lärarens IT-kunskaper och antalet 

datorer i klassrummen och att de lärare som arbetar i klassrum, där alla elever har en egen dator 

utvecklar digital kompetens. Detta skulle kunna liknas vid en femte våg i skolornas IT-

utveckling som verksamma i skolan inte kan värja sig emot, enligt tidigare beskrivning av 

Jedeskog. Den nationella IT-strategin från 2011 lyfter fram skolans ansvar för att elever skulle 

få erfarenhet av och kunskaper om olika digitala lärresurser (Näringsdepartementet, 2011). I 

Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan (2016) kan man läsa att alltfler 

elever har tillgång till datorer i takt med att de blir billigare samtidigt som de trådlösa nätverken 

fungerar i allt större utsträckning och att antalet digitala enheter som installerats i skolorna ökat 

kraftigt på senare år. I Davidsson P & Thoresson A (2017) rapport kan man läsa att det i 

grundskolan, år 2015, går omkring 1,8 elever per digital enhet jämfört med 3,0, år 2012 och att 

det för sjutton år sedan var ca hälften av alla svenskar som använde internet jämfört med idag. 

Internet är en stor del av vardagen för alla svenskar, dagens ungdomar har aldrig levt utan 

internet och i rapporten kan man läsa att mer än femtio procent av de som är 76 år eller äldre 

använder internet. I maj 2017 tog regeringen beslut om en samlad digitaliseringsstrategi där 

syftet med strategin var att Sverige ska bli världsledande, när det gäller att använda 

digitaliseringens möjligheter och att alla barn och elever ska vara väl rustade för livet och 

därigenom arbetslivet, vilket i förlängningen lägger grunden för den framtida nationella 

kompetensförsörjningen. Digitaliseringen har hittills inneburit att skolans pedagoger och elever 

ställts inför nya utmaningar, såväl pedagogiska som tekniska, och att den har påverkat och 

förändrat pedagogernas och elevernas arbete (Utbildningsdepartementet, 2017).  

2.5 Satsningar på 1:1 lösningar 

Fleischer (2013) visar att det är svårt att kunna se om satsningar, där alla elever har tillgång till 

egen dator, har påverkat elevers resultat, trots att elever och lärare ofta upplever att god tillgång 

till datorer är positivt. Tallvid (2015) har analyserat resultaten från två utvärderingsprojekt som 

efter politiska beslut infört en 1:1 lösning, mellan åren 2007 – 2014, både på högstadieskolor 

och på gymnasieskolor. Han visar hur digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan, lärares 

lektionsplanering och hur elevers användning av de digitala redskapen förändras över tid när 

de har tillgång till en dator och menar att ett lyckat förändringsarbete kräver att även ledning på 

olika nivåer måste vara engagerade i arbetet. IT-användningen i de studerade skolorna är ojämn 
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och varierad och verksamheten påverkas i flera olika nivåer, där diskussioner till en början kom 

att handla om teknik, vilka tekniska lösningar och vilket datorfabrikat som var bäst, för att 

efterhand alltmer handla om pedagogik och hur tekniken kan stödja lärandet. 

Grönlund (2014) skriver om erfarenheter från projektet Unos Uno, där de deltagande skolorna 

under tre år systematiskt arbetat med att utvecklas med hjälp av IKT (information- och 

kommunikationsteknik). Under projektet följde man 24 skolor, där man ville studera elevers 

lärande, lärarens roller och arbetssätt samt skolledningens funktion och resultatet visade att 

elevernas prestationer förbättrades och kontakten mellan lärare och elever utvecklades. Det 

visade sig också att lärares arbetsbörda ökade och elever och lärare blev mer stressade och 

Grönlund (2014) drog slutsatsen att skolans ledning, på olika nivåer, har stor påverkan på om 

1:1 projektet skall lyckas och han har kunnat se att i framgångsrika skolor flyttat fokus från 

teknik till pedagogik, från tekniska apparater till gemensamma resurser för lärande. Det är 

viktigt att läraren tar en aktiv del och att fokus hamnar på lärarens förmåga att verka i digitala 

miljöer.   I Unos Uno-projektet har man kunnat se att ett lyckat förändringsarbete måste 

fokusera på lärarens förändrade roll samt synen på kunskap och man har kunnat se tydliga 

resultatförbättringar vad gäller elevers läs- och skrivinlärning i en kommun där datorn används 

för att skriva sig till läsning (Grönlund, 2014).  I en senare studie har Genlott och Grönlund 

(2016) genomfört en mer omfattande studie om Skriva sig till läsning (WLT) som visar vikten 

av att ha en pedagogisk idé när man använder IKT i undervisningen. Om IT används oreflekterat 

riskerar resultaten att försämras men om lärarna istället använder ett arbetssätt som bygger på 

att elever samarbetar och diskuterar, förbättras resultaten och det verkar också positivt för elever 

med olika skolsvårigheter samt jämnar ut resultat mellan könen. Då undervisning går från 

mekaniska rutinuppgifter till att utveckla förmågan till kreativitet, skapande, kritiskt 

granskande och argumenterande, finns förutsättningar för en mer framgångsrik förändring och 

det har visat sig att dessa förmågor gynnas mest av IT-användning (Grönlund, 2014), 1:1 är inte 

bara ett IT projekt utan framförallt ett förändringsprojekt. Islam och Grönlund (2016) 

konstaterar att elevers engagemang och motivation ökar och att elever blir bättre på att söka 

fakta, analysera och dra slutsatser samt självförtroende i lärandet utvecklas när man har 1:1 men 

man har också kunnat se att elever blir splittrade och att för mycket fokus på IKT kan medföra 

att hjärnas förmåga att lösa problem försämras. De menar vidare att teknikutveckling i sig inte 

kommer att utveckla skolan utan fokus på vidare forskning inom 1:1 bör ligga på skolans 

kärnuppdrag och elevers lärande.  

2.6 Formativ bedömning och IKT  

Fleischer (2013) hävdar att om ett alltför stort fokus läggs på att utveckla digitala färdigheter 

finns en risk att djupare reflektion och diskussion om kunskap hamnar i skymundan och då 

elever utsätt för stor mängd information där de tvingas sortera och kritiskt granska krävs en 

tydligare styrning från läraren avseende mål, innehåll samt återkopplingar till eleverna.    

Kroksmarks (2013) har tillsammans med verksamma lärare och forskare följt ett tiotal skolor 

som under ett par års tid arbetat med 1:1, där syftet var att försöka få kunskap om hur lärare 

förändrar sin undervisning och om hur elever förändrar sitt lärande. Resultatet visar att lärare 

förändrar sin planering, till att bli mer av planering för lärande än planering för undervisning 

där det blir viktigt att elever verkligen förstår undervisningens mål och vad de skall arbeta med. 
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Läraren försöker i större omfattning förstå hur eleven lär, då elever oftare arbetar individuellt 

och rikta elevens uppmärksamhet på lärandets innehåll och process och lärarna anger att 

eleverna i större utsträckning är intresserade av varandras arbeten och oftare hjälper varandra 

(Kroksmark, 2013).  

Det finns en rad internationella forskare som tittat närmare på datorbaserad feedback. Ciampa 

& Gallagher (2013) genomförde en studie, där de kunde konstatera att omedelbar feedback, 

digitalt, ökade elevernas uthållighet i att lösa uppgifter och i att ta sig an svårare utmaningar. 

Lärarna upplevde att deras arbete med formativ bedömning blev enklare och mer effektivt och 

att lärare och föräldrar upplevde att eleverna blev mer motiverade och att eleverna i större 

utsträckning delade med sig och tog del av andras lärande. Timmers & Veldkamp (2010) har 

visat att studenters intresse av att ta till sig feedback ökade när de fick tillgång till utökad 

feedback och att det var värdefullt för att få en mer fördjupad återkoppling. Timmers, Walraven 

& Veldkamp (2015) har de studerat hur grundskoleelever utförde uppgifter, som krävde 

informationssökning på nätet, med automatisk feedback. Resultatet visade att eleverna hade 

utvecklats markant och det framförallt var flickor som förbättrade sin förmåga att söka 

information och det kunde möjligtvis bero på att flickor i högre grad bedömde sin förmåga lägre 

än pojkar och därför upplevde att de har en större utvecklingspotential (Timmers et a, 2015). 

Hirsh & Lindberg (2015) har kunnat se att datorn i allt större utsträckning används i formativ 

bedömning och talar om för eleven vad som är rätt och fel svar, analyserar svar och ger feedback 

och de anser att lärare bör fundera över vilken typ av feedback som skall ges med dator och 

vilka konsekvenser digitala prov och digital feedback kan få för lärares yrkespraktik och 

professionalism. 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie har för avsikt att vara praktiknära och vill undersöka hur lärarna beskriver vad 

som händer i klassrummet när eleverna använder digitala enheter. Den teoretiska 

utgångspunkten tas i Vygotskijs (1978) teoribildning om lärande och utveckling. Enlig Säljö 

(2014) hävdar Vygotskij att det är genom språk som människan kommunicerar och förstår 

varandra och att språket är det viktigaste kulturella redskap som vi människor använder när vi 

vill tänka och tolka, förstå och förklara omvärlden. Med hjälp av språket kan människor 

analysera, förstå vetenskapliga teorier och vardagliga begrepp samt samla och utbyta 

erfarenheter. Lärande sker genom kommunikation och kunskap skapas tillsammans med andra, 

utvecklas genom interaktion med andra och kunskap kan inte bara föras över till någon annan. 

I ett sociokulturellt perspektiv pågår en ständig kunskapsutveckling där lärande sker i sociala 

och kulturella sammanhang, i relationen mellan individ och miljö, mellan subjekt och objekt. 

Säljö (2014) beskriver vidare sin uppfattning om vad begreppet kultur innebär, där han menar 

att kultur är en uppsättning idéer, värderingar och kunskaper människor får i samspel med sin 

omvärld. Kunskapen är socialt konstruerad och är ett resultat av en gemensam konstruktion 

som utvecklas tillsammans med andra i den miljö där kunskaperna behövs (Hirsh & Lindberg, 

2015).  Gipps (1999) menar att kunskapsbedömning bör relateras till olika sammanhang, så som 

tidsmässiga, sociala och kulturella, där hon hävdar att läraren har ansvaret för att elever förstår 

innehåll och mål i förhållande till bedömning och att läraren har det sociokulturella perspektivet 

i sitt bedömningsuppdrag. Vygotskij (1999) menar att eleverna i dialog med lärare behöver 
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förses med verktyg som gör dem medvetna om sitt eget lärande och det är i dialog som 

reflektion och handling kan verka, vilket arbetet med formativ bedömning syftar till. Strandberg 

(2006) menar att det är i dialogen som reflektion och handling blir synlig och lärare kan få tag 

i vad och hur eleven tänker och att eleven måste få tillfället att spegla sina tankar och lösa 

problem tillsammans med experten, läraren. Säljö (2005) beskriver att i ett sociokulturellt 

perspektiv är användning av verktyg en del i läroprocessen, dessa kallas också artefakterna och 

består av insikter, erfarenheter och lärdomar som gjorts av människan tidigare i historien och 

dessa påverkar lärandet. Ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering, som 

betyder att människan använder olika redskap för att förstå och agera och att människan inte är 

ett oskrivet kort, utan det tidigare tänkandet och tolkningar kommer från den omgivande 

kulturen och dess olika redskap. Teknologi kan anses som medierade redskap och med 

medierade redskap menas externa redskap som används för att förstå och agera i omvärlden 

(Säljö, 2005). En digital enhet, som till exempel en dator, kan användas som ett verktyg för 

lärande och kommunikation och kan i detta sammanhang ses som ett medierat verktyg. 

Strandberg (2006) menar att kommunikations- och informationsflöden hittar nya vägar och 

förändras med digitaliseringen och blir en allt viktigare del av elevernas vardag. I skolor som 

är digitaliserade och där IKT är en naturlig del av lärandet förutsätter läraren att elever är 

kompetenta, där de i dialog samarbetar och bygger relationer mellan lärare och elev. Säljö 

(2005) anser att lärande framöver kommer att förutsätta goda kunskaper i att hantera den nya 

tekniken och att förmågan att kunna kommunicera med ny teknik blir viktig för lärande. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om hur lärare arbetar med formativ bedömning i 

en digital miljö samt om och hur arbetet med formativ bedömning förändrats i en digital miljö. 

 

Frågeställningar 

 

• Hur arbetar lärare med formativ bedömning i en digital miljö? 

• Hur upplever lärare att deras undervisningspraktik i arbetet med formativ 

bedömning förändrats i en digital miljö?  
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4. Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva hur studien genomförts och vilka metodologiska 

övervägande som gjorts samt tydliggöra de forskningsetiska principerna. 

4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Studien är en kvalitativ studie där tio intervjuer genomfördes. Kvalitativ forskning syftar till att 

få en djupare insikt om andra människors livsvärld (Dalen, 2008) där livsvärld omfattas av 

andra personers upplevelser av sin vardag och hur man förhåller sig till den. Analys av empirin 

skedde genom en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (Graneheim & Lundmans, 

2008) och analysmetoden användes för att kunna tolka, kategorisera och analysera den empiri 

av olika uppfattningar som respondenterna gav uttryck för i intervjuerna. Kvale & Brinkmann 

(2015) beskriver att kvalitativ forskning ofta är induktiv, då forskare avser att närma sig 

datamaterialet med öppna ögon, där man ur empirin försöker dra slutsatser och det fungerar 

bäst om forskaren har kunskap om fenomenet som skall studeras. En induktiv ansats innebär en 

förutsättningslös analys av till exempel en text om lärares berättelser som sin upplevelse av sin 

undervisning. Nedan beskrivs mer ingående hur studien genomförts.  

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att man vill att respondenten 

skall få stor frihet att klargöra sina synpunkter.  

 

Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för 

intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande   

skaffa sig grundligt prövade kunskaper. (Kvale & Brinkman, 2015 s. 19) 

   

En semistrukturerad intervju innehåller ett antal, i förväg bestämda frågor av öppen karaktär, 

där man har möjlighet att ställa följdfrågor för att bredda och fördjupa respondenternas svar. 

Respondenten har möjlighet att utveckla sina svar (Bryman, 2011) och man vill ge respondenten 

tid att tänka igenom sina svar, få utrymme att utveckla och klargöra sina synpunkter och 

ståndpunkter (Kvale & Brinkmann, 2015). Som stöd har en intervjuguide (bilaga 1) utarbetats, 

där syftet var att underlätta för intervjuaren samt att säkerställa att samma frågor ställdes till 

alla respondenter (Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll två teman som var tänkta att täcka 

de områden som var intressanta för studien, då teman och frågor skall ha relevans för studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. De inledande frågorna vara mer öppna för att sedan 

smalna av och fokusera på de mer centrala temana, för att avslutningsvis öppna upp mot mer 

generella frågor (Kvale & Brinkmann, 2015).  Intervjuguiden i denna studie inleddes med en 

öppen fråga om lärares uppfattning om hur de arbetar med formativ bedömning, för att därefter 

med specifikt fråga om formativ bedömning i digital miljö. Därpå följde frågor om hur lärare 

uppfattar att deras arbete med formativ bedömning i digital miljö har förändrats under de 

senaste åren. Intervjuerna har genomförts på lärarnas arbetsplats, spelats in och transkriberats. 
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4.3 Urval 

Urvalet har varit ett målinriktat urval (Bryman, 2011) och de intervjuade lärarna valdes utifrån 

följande kriterier: 

• Lärare med erkänt intresse för att arbeta med datorn i undervisningen.  

• Lärare som undervisar i åk 7. 

• Lärare med olika ämneskombinationer. 

Samtliga respondenter uppfyllde alla urvalskriterier. De valdes från vår skola och utifrån vår 

kunskap om att de tidigare, i olika sammanhang, har visat ett intresse för att använda digitala 

plattformar i undervisningen och utifrån elevers utsagor om frekvent användning av datorer i 

undervisningen hos dessa lärare. Tio lärare, med olika ämneskombination, som undervisar i åk 

7 har valts, detta eftersom eleverna i åk 7 under innevarande läsår fått en egen dator, en  

1:1 lösning. Vi ville intervjua lärare som vi bedömde kunde bidra med flera exempel och många 

tankar om hur de arbetar i en digital miljö och syftet med att välja lärare med olika 

ämnesbakgrund var att vi ansåg att olika ämnen har lite olika förutsättningar dels i arbetet med 

formativ bedömning men också i möjlighet att använda digitala enheter och att det kunde ge 

fler utsagor. 

4.4 Genomförande 

De undervisande lärare i åk 7, som valts utifrån kriterierna fick en inbjudan (se bilaga 2), via 

mail, till en intervju och i mailet angavs studiens syfte, övergripande frågeställning och ett 

förtydligande kring frivillighet i att delta i studien gjordes. Tre av de lärarna, som initialt valts 

ut, valde till en början att avstå med hänvisning till tidsbrist, men vi gjorde ytterligare ett försök 

ett par veckor senare och fick då alla utom en att genomföra intervjun. Vi skickade en förfrågan 

till ytterligare en lärare om att medverka i en intervju och fick ett positivt svar, vilket medförde 

att vi kunde genomföra tio intervjuer. En provintervju genomfördes i syfte att öva på 

intervjuteknik samt att identifiera eventuella oklarheter och justera intervjuguiden, vilket också 

gjordes. Intervjuerna genomfördes i avskildhet, utan störmoment och tog ca 30 minuter därefter 

transkriberades intervjuerna och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes.    

4.5 Kvalitativ innehållsanalys 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts, en metod som kan användas för att 

analysera ett textbaserat datamaterial och syftar till att ge kunskap och förståelse om ett studerat 

fenomen (Hsieh & Shannon, 2005). Den har använts för att tolka, kategorisera och analysera 

den empiri av olika uppfattningar som respondenterna ger uttryck för i intervjuerna och utifrån 

dessa sedan hitta mönster och dra slutsatser. Vi ansåg att detta var en lämplig analysmetod för 

att kunna ta sig an den insamlade empirin. Krippendorff (2013) menar att kvalitativ 

innehållsanalys, som forskningsmetod, genererar nya insikter och ökar forskarens förståelse av 

ett specifikt fenomen och att kvalitativ innehållsanalys är ett vetenskapligt verktyg:  

 

Content data analysis is a research technique for making replicable and valid  

inference from texts (or meaningful matter) to the contexts of their use.   

(Krippendorff, 2013, s 24) 
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Hsieh & Shannon (2005) definierar kvalitativ innehållsanalys som: 

 

  …en forskningsmetod för undersökning av innehållet i en text genom  

 systematisk klassificering av koder för identifiering av tema eller mönster.  

 (Hsieh & Shannon, 2005, s 1278, förf översättning) 

 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att man inledningsvis läser igenom hela datamaterialet som 

kallas analysenhet, i detta fall intervjuerna där man vill få syn på meningar och fraser som 

besvarar forskningsfrågan, för att på så sätt identifiera meningsbärande enheter ur 

datamaterialet (Hsieh & Shannon, 2005). Meningsenheter är enligt Graneheim & Lundman 

(2008) innehåll som kan relateras till var och en av de intervjuade och som innehåller något 

meningsfullt utifrån studiens frågor. Vårt arbete följde processen enligt nedan: 

 

1. Genomläsning av transkriberat datamaterial, analysenheten 

2. Ordagrann återgivning av texterna till meningsenheter 

3. Meningsenheter kortades ner, kondensering 

4. De kondenserade meningsenheterna kodades. 

5. Koderna kategoriserades 

 

1. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom. 

2. Respondenternas utsagor återgavs ordagrant från de transkriberade intervjuerna i 

meningsenheter och skrivs in i en tabell. 

3. Meningsenheterna har därefter reducerats, texterna har kortats ner, kondenserats. 

Kondensering syftar till att korta ner meningsenheterna och fånga in det centrala, 

kärnan, i varje meningsenhet. En meningsenhet skall vara textnära och alltså inte tolkas. 

Därefter har processen gått vidare in det som Graneheim & Lundman (2008) kallar 

abstraktsfas och den indikerar att processen går in i en mer abstrakt nivå som innefattar 

kodning, kategorisering och tematisering.  

4. När meningsenheter var kondenserade inleddes arbetet att koda där Hsieh & Shannon 

(2005) menar att en väl utförd kodningsprocess är en viktig framgångsfaktor för 

resultatet av innehållsanalysen och går ut på att organisera stora mängder text till mer 

hanterbara delar, i ett kodschema. Koder är ett slags etiketter, som kortfattat beskriver 

en meningsenhet och hjälper till att reflektera över datamaterialet på ett nytt sätt. Vår 

kodning skrevs in i ett kodschema där koderna hanterades, sorterades, organiserades 

och analyserades för att sedan ligga till grund för kommande kategorisering.  

5. Graneheim & Lundman (2008) hävdar att den mest centrala delen av kvalitativ 

innehållsanalys är kategorisering, där en kategori enligt Krippendorff (2013) svarar på 

frågan vad jag ser och är en grupp av kodade meningsenheterna, där man hittat likheter 

i innehållet. Innehållet i en kategori skall skilja sig från en annan och det skall vara 

beskrivande. Vår ambition var att försöka förstå och hitta mönster på ett annat, nytt och 

djupare plan och att ingen data fick falla mellan stolarna, vilket innebär att alla data 

kategoriserades. En kategori kan ofta bestå av flera underkategorier på olika 

abstraktionsnivåer.  
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Graneheim & Lundman (2004) beskriver den inledande delen av processen i en kvalitativ 

innehållsanalys enligt analysschemat nedan och de menar att det är viktigt att komma ihåg att 

processen inte är linjär utan att den böljar fram och tillbaka mellan delar och helheter i texten 

där man zoomar in och ut i materialet genom hela processen. 
 

Analysschema. Ett exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. (Graneheim & 

Lundmans, 2004, s. 107, förf översättning) 

 

Graneheim & Lundman (2004) menar att när man diskuterar kvalitativ innehållsanalys, brukar 

frågan om huruvida det är en metod eller ett verktyg för olika typer av kvalitativa analyser dyka 

upp och en metod som kan platsa inom en rad olika forskningsfält och metodologiska ingångar 

bör kanske bara benämnas som ett verktyg, men eftersom den kvalitativa innehållsanalysen 

också kan fokusera på empiri och identifiera likheter och skillnader i koder och kategorier kan 

den också fungera som metod. Varje text undersöks och beskrivs och kommunikationen mellan 

texten och forskaren är en ständigt pågående process under hela analysarbetet. Hsieh &Shannon 

(2005) menar att en utmaning i kvalitativ innehållsanalys är likheten med andra metoder inom 

kvalitativ forskning, så som grundad teori och fenomenologi, då den startar på liknade vis och 

delar samma struktur i analysarbetet, men de andra metoderna går vidare i sina strävanden att 

skapa en teori eller levnadsbeskrivning medan innehållsanalys som mest kan producera en 

modell. 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Undersökningen har följt Vetenskapsrådets (2017) etiska krav på information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. Det var viktigt att respondenterna kände sig skyddade och att 

syfte och förutsättningar för studien tydliggjordes genom hela undersökningsprocessen. Då 

studien genomfördes på samma skola som uppsatsskrivarna arbetar, varav en som rektor och 

chef, fanns en risk att respondenterna upplever att de inte ville eller kunde svara helt ärligt. De 

intervjuade informerades skriftligen inför intervjun och muntligen i samband med intervjun om 

att studien var frivillig att delta i och att det insamlade materialet endast skulle användes för 

forskningsändamål och alla uppgifter om respondenterna som deltog i intervjun skulle komma 

att hanteras konfidentiellt. Då studien vill undersöka förekomst av digitaliserad formativ 

bedömning informerades de intervjuade om att det inte fanns någon värdering av respondenters 

svar och att alla synpunkter och svar var viktiga och väsentliga för studiens genomförande och 

att dessa skulle hanteras på ett säkert sätt. Under intervjutillfällena spelades samtalen in och 

inspelningarna kommer att sparas tills att uppsatsen är examinerad och godkänd och kommer 

därefter att raderas på ett säkert sätt. Ingen utomstående kommer att få tillgång till de inspelade 

intervjuerna och det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt.  

Meningsenhet Kondenserad mening Kod 

Det finns en märklig känsla i huvudet, 

tom på nåt vis 

Konstig känsla av tomhet i huvudet Tomhet i huvudet 

Det är mer oförutsägbart att säga att 

du aldrig kan vara säker på något 

En oförutsägbar situation och en 

osäker situation 

Osäkerhet 
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5. Resultat 

Det empiriska materialet har bearbetats och analysprocessen har resulterat i ett antal kategorier 

som är kopplade till de båda forskningsfrågorna. Resultatet presenteras under de två 

forskningsfrågorna i två rubriker Hur arbetar lärare med formativ bedömning i en digital miljö 

(5.1) samt Hur upplever lärare att deras undervisningspraktik i arbetet med formativ 

bedömning förändrats i en digital miljö (5.2). Utvalda citat från intervjuerna har som syfte att 

styrka och förtydliga resultaten och är språkligt justerade för att öka läsbarheten.  

5.1 Hur arbetar lärare med formativ bedömning i digital miljö. 

Resultatet visar att samtliga av de intervjuade lärarna arbetar på olika sätt med formativ 

bedömning och att de provar olika metoder och verktyg i en digital miljö. Vi har valt att dela in 

dessa aktiviteter i tre olika kategorier, aktiviteter som syftar till att synliggöra elevernas lärande, 

aktiviteter med fokus på lektionens innehåll samt kommunikativa aktiviteter.  

5.1.1 Aktiviteter som syftar till att synliggöra elevens lärande. 

Flera av de intervjuade lärarna ger uttryck för att man anser att det är viktigt att tydliggöra och 

konkretisera kunskapskraven för eleverna och att man använder olika metoder i digital miljö 

för att åstadkomma detta. En vanligt förekommande metod, enligt utsagorna, är att tydliggöra 

kraven i matriser som finns tillgängliga för elever och föräldrar i Vklass, en digital lärplattform 

som används på skolan. Någon lärare berättar om matriser som hen själv utvecklat, där olika 

färger används för att tydliggöra och kommunicera bedömning, ge feedback så att eleverna kan 

se vad som krävs för att utvecklas. Lärarna använder matriser löpande under arbetets gång, 

markerar nivåer och ger kommenterar:   

 
… det kan vara så att jag kan färgmarkera. Då är det fyra olika färger. Den ena 

handlar om resonemang, den andra handlar om begrepp till exempel. Så får de titta 

i sina prov och så får vi liksom på ett helt annat sätt, i stället för att jag skriver 

kommentarer så ser dom ju då att jag har ganska mycket orange. Vad betyder det 

då? Ja men det betyder att jag borde ha använt mig av ett annat begrepp här. Ja och 

då att de ser den kopplingen… och då bygger du det efter dina kunskapskrav, om 

du har fyra kunskapskrav du testar så har du fyra färger. Och så markerar du det 

med färgerna. (Lärare 9) 

 

Ett annan vanligt förkommande metod är att visa olika elevexempel, där man med olika 

program projicerar elevsvar för alla elever och som sedan utgör utgångspunkt för diskussion 

om kravnivåer. Det kan dels vara elevsvar på olika kunskapsnivå men det kan också vara bilder 

eller filmer på elevarbeten. Lärare som undervisar i estetiska ämnen beskriver att de använder 

en digital miljö för att synliggöra elevernas lärande och inspirerande exempel för att tydliggöra 

kunskapskrav. Lärare 10 berättar: 

 
Det finns ju en massa material på nätet till detta. Jag har laddat hem en app, som 

skolverket har släppt. Det är en liten glad rödhårig tjej på framsidan, och så står det 

kursplaner på svenska eller någonting sådant där förenklat liksom. Och då är det 

lite mera att man har barnsligare språk, så att det ska vara mer lättillgängligt. Då 
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kan man slida åt höger bara för att se ett förtydligande om vad de olika delarna 

betyder. (Lärare 10) 

 

Samtliga intervjuade uttrycker att de i stor utsträckning arbetar med olika typer av stöd vid 

bedömning och feedback i digital miljö samt att de i arbetet med bedömning och feedback 

använder en rad olika digitala verktyg och program som till exempel Kikora, Seterra och Forms:  

 
Sådana där utbildningsspel, riksdag och Seterra liksom. Då får ju eleven se direkt. 

Idag hade jag 80 % och nästa dag hade jag 90 %. Då får man ju  

direktfeedback. (Lärare 2) 

 

Det har vi lagt in i Forms istället. Och då går ju svaren in direkt och då kan de ju 

också egentligen, denna gång gjorde jag inte så för jag ville inte att det skulle läcka 

ut var det var som var rätt svar, men man kan ju få direkt feedback som elev att det 

här var rätt eller det här var fel eller så här ligger jag till. (Lärare 8) 

 

Lärare anger att de försöker använda olika medier för att kunna ge feedback, som t ex att spela 

in muntliga redovisningar för att kunna ge feedback efteråt. Någon har provat att spela in 

muntlig feedback som en ljudfil. Man använder också kommentarsfunktionen i programmet 

Word i samband med feedback på texter. Lärare 9 berättar: 

 
Feedbacken då alltså, till nästa steg. Där är det stora utvecklingen i den formativa 

bedömningen, allt annat gjorde man innan tycker jag. Nu har jag liksom mer kunnat 

tydliggöra för min egen skull, men jag tror också det blir väldigt tydligare för 

eleverna. Det är skönt. De har sagt det, för de vet vad de ska göra. Det här ska jag 

göra under det här kunskapskravet. Är de det kunskapskravet som är med, ja då vet 

jag att jag ska jobba med de här bitarna. Jag behöver argumentera, jag behöver 

resonera i olika led och sådana här saker. (Lärare 9) 

 

De intervjuade lärarna anser att det finns fler möjligheter att följa synliggöra och följa elevens 

lärande i en digital miljö, då det som eleverna producerar sparas och finns att tillgå över tid, 

ofta samlat i Vklass, vilket medger att läraren enklare kan gå tillbaka och följa utveckling: 

 
Man kan gå tillbaka och titta om vi har suttit och pratat om en 

undervisningssituation som är filmad, då finns den ju fortfarande och så man kan 

gå tillbaka till och påpeka. Så det finns ju fördelar med det, absolut. Att man kan 

spara och återgå till det, det är väl det bästa. (Lärare 2) 

 

Eleverna tar en bild med sin mobil och sedan mailar dom den till sig själva och så 

skriver de lite stödord. De loggar ju in på den här slöjd.nu, lägger in de verktygen 

som de har kommit i kontakt med för det kan vara svårt att komma ihåg lövsåg och 

lövsågsbräda och karvsnittskniv och getfot när du kommer hem sedan vid 

skrivbordet. Då har de skickat de till sig själva och sen kan de föra in det i texten 

genom datorn. (Lärare 10) 

 

Lärare i estetiska ämnen berättar i intervjuerna om att de arbetar med en slags digital portfolio, 

där elever tar bilder och skriver om sitt lärande i portfolion, läraren kommenterar och ger 

feedback efter varje moment. Allt finns samlat i portfolion och elevernas lärande synliggörs 

och kan följas över tid. 
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5.1.2 Aktiviteter med fokus på lektionens innehåll 

Lärare anger att arbetet med formativ bedömning i digital miljö ökar och förbättrar möjligheter 

att variera lektionernas innehåll.  Flera vittnar om att övervägande del av det som läraren företar 

sig och som sker i klassrummet är digitalt. Lärarna säger att de använder olika hjälpmedel för 

att ta reda på om eleverna uppfattat lektionens innehåll, så som Kahoot, Mentimeter, Ladybug 

eller olika varianter av Mindmap. Dessa verktyg ger snabba svar, som alla i klassrummet kan 

ta del av och som leder till att läraren kan anpassa lektionens innehåll i förhållande till elevernas 

respons: 

Och då kan jag ju hålla på tills jag ser att alla har förstått. Sedan kan man ju bläddra 

vidare till de svårare uppgifterna när man ser resultat också. Så det är ju en väldigt 

direkt återkoppling som kan styra min undervisning i stunden. (Lärare 7) 

 

Man använder olika digitala läromedel eller digitala lärarresurser på internet och dessa har ofta 

inslag av formativ bedömning, tester som syftar till att leda eleven vidare till nästa nivå och 

som inte kräver lärarens ledning: 

 
 Jag slipper också lotsa vidare i klassrummet då hos dom som faktiskt, jag säger 

som så här, när dom jobbar självständigt, så slipper jag att gå och lotsa vidare. 

(Lärare 5) 

 

Utsagor visar att lärare till del använder dessa för att frigöra tid för att kunna arbeta mer med 

de elever som behöver mer stöd, alltså som en metod för att öka individualisering i klassrummet 

5.1.3 Kommunikativa aktiviteter 

I samtliga intervjuer förekommer flertalet utsagor om att kommunikation med elever sker 

digitalt, oberoende av tid och rum och skapar nya möjligheter. Lärare ger uttryck för att de i 

stor utsträckning kommunicerar digitalt med elever, som ställer frågor, via sociala medier eller 

Vklass och om hur de skall agera för att förbättra sina resultat. Någon lärare berättar om elever 

som, när de frågar om hur de skall förbättra någon specifik förmåga, använder begrepp om 

kunskapskrav och förmågor som finns formulerade i styrdokumenten:  

 
Det är jättestor skillnad beroende på hur jag kommunicerar med eleverna och hur 

de kommunicerar tillbaka. Så om jag blir tydlig med vad jag vill få fram och vad 

jag vill kommunicera så kommer eleverna att prata på samma sätt med mig.  

(Lärare 5) 

 

Igår när jag satt där uppe så hade jag en elev i min klass som skickade meddelande 

direkt. Kan du skicka den länken om hur man gör en generator hemma? Jag bara, 

visst, varsågod. Man är inte begränsad till klassrummet längre.  Det blir som en 

arena så att säga, väggarna försvinner mer. (Lärare 1). 

 

Lärare anger att de använder delade dokument, länkar eller ljud och bild som medger att 

eleverna kan titta eller lyssna på materialet utifrån behov och att det kan ske oberoende av tid 

och rum. 
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5.2 Hur uppfattar lärare att deras undervisningspraktik i arbete med formativ bedömning 
förändrats i en digital miljö. 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna upplever att delar av deras arbete med formativ 

bedömning har förändrats när de arbetar med digitala plattformar, men att det också finns vissa 

delar som inte kan göras i en digital miljö. Vi har valt att dela in resultatet i två olika kategorier, 

lärarens arbete med formativ bedömning underlättas i en digital miljö samt nya krav ställs på 

lärarrollen i en digital miljö.  

5.2.1 Lärares arbete med formativ bedömning underlättas i en digital miljö 

I intervjuerna har samtliga respondenter frekvent använt ord som snabbare, enklare, tydligare, 

oftare, och mer effektivt när de på olika sätt beskriver hur de arbetar med formativ bedömning 

i en digital miljö. Det framkommer att arbetet med formativ bedömning underlättas och de lyfter 

exempel som att det är enklare och det går snabbare att ge feedback, vilket leder till att arbetet 

blir mer effektivt: 

 
Att arbeta med olika övningar gör att eleverna får snabbare feedback, man kan ge 

feedback oftare och i stunden. (Lärare 5) 

 

Flera av de intervjuade vittnar om att de kan använda olika digitala lärresurser som bedömer 

elevens kunskap och lotsar dem vidare till nästa steg och att de arbetar med olika typer av 

formativa tester i digitala lärresurser som till exempel rättningsmall, självrättande quiz, 

diagnoser och prov. Lärare 8 berättar: 

 
Då läser ju datorn av var man ligger och vilka texter man behöver träna på. Det ju 

perfekt liksom, då behöver ju inte jag gå och leta liksom att den här nivån behöver 

du ha. Så det är ju en jättestor fördel också. Readtheory.org heter sidan. (Lärare 8) 

 

Tidigare var tvungen att fysiskt spara elevers arbete i mappar, bläddra och sortera till skillnad 

mot i en digital miljö, där elevens arbete sparas på ett ställe och är tillgänglig oavsett tid och 

rum. De intervjuade lärarna anger att bedömningen förbättras och förenklas när man inte är lika 

beroende av att ha en slutprodukt för att kunna bedöma utan man kan genom att följa elevens 

lärande, via till exempel foto eller elevers texter, göra både en formativ och en summativ 

bedömning: 

 
Men förr i tiden så satt vi ju med färdiga elevalster på en bänk och satt och betygssatte hur det 

såg ut. Idag behöver dom inte ens göra färdigt ett alster utan du ska titta på hur de har löst 

problemen på vägen. Hur har du tagit dig förbi det här hindret? Hur har du tänkt här och varför 

har du gjort som du har gjort? Varför har du valt att använda just det verktyget som du har 

valt och motivera dina val. (Lärare 10) 

 

Allt arbetet med formativ bedömning underlättas dock inte i en digital miljö, då det 

framkommer att vissa delar av arbetet inte kan ske digital. Några utsagor beskriver att viss del 

av den formativa bedömningen inte fungerar i en digital miljö för alla elever, utan man anser 

att vissa delar av den formativa bedömningen måste ske i fysiska mötet. Läraren behöver kunna 

läsa av en elevs kroppsspråk och sinnesstämning och man menar att den förmågan behöver 

finnas med i processen med formativ bedömning för en enskild elev: 
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Hur man är som person mot eleverna tycker jag är jätteviktigt. Det här med 

kroppsspråket och att man kan anpassa den formativa bedömningen efter eleven. 

Det tycker jag är jätteviktigt. Då kan man fånga in alla, så många som möjligt tror 

jag nästan…. Man måste hitta varandra så som du säger att relationsskapande är ju 

jätteväsentligt. Det är en viktig del i den formativa bedömningen. (Lärare 1) 

 

Det blir väldigt, väldigt svårt i SO:n. Jag har inte hittat något eget sätt att få in de 

här förmågorna, resonemangen, argumentationerna och jämförelsen och det är så 

svårt att få in det digitalt. (Lärare 9) 

 

Vidare menar några lärare att vissa förmågor är svåra att mäta i ett digitalt format och att 

resonemang och argumentation är mer lämpliga att bedöma i muntliga gemensamma 

diskussioner. 

5.2.2 Nya krav på lärarrollen i en digital miljö 

Respondenterna lyfter att den ständiga tillgängligheten i en digital miljö och att arbete kan ske 

oberoende av tid och rum har både fördelar och nackdelar. Lärare kan kommunicera med sina 

elever snabbare, oftare och på andra tider. Lärarna kan överlåta en del av det formativa 

bedömningsarbetet till olika digitala lärresurser, vilket skapar utrymme för lärare att rikta 

lärarens insatser till de elever som behöver mer stöd på lektioner. Flera av de intervjuade anger 

att det finns bättre förutsättningar att individualisera eftersom fler elever får feedback samtidigt 

samt att eleverna enklare kan arbeta självständigt i en digitalt lärresurs vilket medför att tid kan 

frigöras för lärare att hjälpa de som behöver mer stöd.  

 
Att jag kan använda resurser till genomgångar på Youtube som jag har spelat in i förväg, mina 

inspelade genomgångar för att kunna spara tid. Och att kunna hjälpa dom som behöver hjälp 

av mig istället. (Lärare 7) 

 

Men det finns också utsagor om vikten av att hitta en balans mellan det digitala och det analoga, 

mellan det gamla och det nya. Läraren behöver variera sin bedömning och komplettera en 

digital, ofta skriftlig feedback med muntlig kommunikation och interaktion.  

 
Jag överlåter inte alla moment till datorn, den slutgiltiga bedömningen gör jag. Så 

länge ingen annan kan göra det vill säga. (Lärare 8) 

 

Någon av lärarna uttrycker oro för att arbetet i digital miljö riskerar att leda till mycket 

självständigt och eget arbete och att man som lärare måste vara vaksam på det.    

 

Forskning visar att man får vara försiktig med för mycket ensamarbete. Gemensamt 

resonemanget saknas i en digital miljö. (Lärare 7) 

 

Sedan är det att vi tillsammans med eleven då som vi utvecklar elevens tänkande, 

metakognitivt. (Lärare 1) 

 

Det framkommer i intervjuerna att krav på lärarens förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt 

ökar. Läraren behöver kunna navigera i en digital miljö som erbjuder en rad olika verktyg och 

program som stöd i bedömningsarbetet, kunna granska och avgöra om aktuell lärresurs är 

lämplig och relevant i sammanhanget: 
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Man måste ju verkligen ha koll på programmet så man vet att man har koll, man 

kan inte bara lita på något dom har gjort så, det vet man ju. Men om jag har tittat 

igenom det och känner det här är jag trygg med, det här verkar bra. Det har jag ju 

egentligen gjort innan med. (Lärare 5) 
 

I en förändrad lärarroll behöver man ha förmågan att begränsa sig och att inte oreflekterat hänga 

på allt, då utvecklingen går i en allt snabbare takt. Flera av de intervjuade lärarna pratar om att 

datorn måste tillföra något, gärna något som förbättrar annars är en analog miljö att föredra: 

 
Det finns ju så otroligt mycket. Där måste jag ju hålla i mig själv för att just hoppa på 

det där lär ju intressant och det där ska jag testa sen. aga grejer inte vara inne och kladda 

i för mycket alltså. Det blir inte bra för mig. (Lärare 2) 

 

Vissa av respondenterna talar om en ny slags stress som uppkommer när elever inte har med 

sig sina datorer eftersom allt fler uppgifter som läraren ger eleverna kräver att de har en dator 

med sig till klassrummet: 

 
Om en elevs dator inte fungerar om man känner att man är beroende av att alla ska komma 

med så tappar man tråden, för att man är fokuserad på den eleven om man inte hittar någon 

lösning. (Lärare 1) 

 

Det kan också inträffa att en elevdator hänger sig eller att eleven får något problem med ett 

program vilket gör att lärarna kan känna oro och stress över att man inte har tillräcklig 

kompentens att hjälpa elever som fastnat i handhavande av program eller hårdvara.  
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6. Diskussion   

I detta avslutande kapitel kommer en redogörelse för metod- och resultatdiskussionen att ges.  

6.1 Metoddiskussion 

Studien har som syfte att undersöka hur lärare arbetar med formativ bedömning i en digital 

miljö och en kvalitativ studie med en induktiv ansats har valts. Nedan redogörs för de olika 

överväganden som gjorts vad gäller urval, den kvalitativa intervju och analysmetod.   

Vid urval har vi försökt att få en bred och mångfacetterad bild av hur lärare arbetar med formativ 

bedömning i en digital miljö. Vi valde tre olika kriterier för urvalet; lärare med erkänt intresse 

för att arbeta med datorn i undervisningen, lärare som undervisar i åk 7 samt lärare med olika 

ämneskombination. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt och positivt att 

stäva efter att få en variation i urvalet och att det stärker tillförlitligheten i resultatet och vår 

uppfattning är att så är fallet i denna studie eftersom vi i intervjuerna upplevde att lärare med 

olika ämneskompetenser kunde bidra med olika reflektioner och flera olika perspektiv och 

erfarenheter utifrån ämnens olika karaktär har kunnat identifierats. De intervjuade lärarna, som 

är erkänt intresserade av att använda datorer i undervisning och fått möjlighet att undervisa i 

klasser där alla elever fått en egen dator, har visat upp en bred repertoar av aktiviteter och provat 

många olika digitala lärresurser i arbetet med formativ bedömning. Det är möjligt att vi hade 

kunnat få ytterligare synpunkter om vi hade intervjuat lärare från samtliga ämnen, men vår 

uppfattning är att det troligen inte påverkat utfallet.  

Inom ramen för studien genomfördes tio semistrukturerade intervjuer, då vi avsåg att 

genomföra en kvalitativ studie. Vi ville få tag i olika lärares åsikter, tankar och erfarenheter och 

då är, enligt Kvale & Brinkman (2015), en kvalitativ forskningsintervju lämplig. Vi valde att 

utgå från en intervjuguide med öppna frågor, vilket gav de intervjuade lärarna möjlighet att 

tänka efter och utveckla sina svar (Bryman, 2011). Intervjuguiden blev ett bra stöd för att få 

någorlunda likvärdigt utförda intervjuer, att hålla fokus och att leda samtalet framåt. Under 

intervjun antecknades ord och begrepp och utifrån dessa kunde vi ställa följdfrågor i syfte att 

förtydliga och klargöra respondenternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2015). Dessa följdfrågor 

fick utifrån respondenternas svar, olika inriktning och djup men det gjorde att det blev en större 

variation i svaren, vilket troligen ökar tillförlitligheten, då vi ville få tag i många olika åsikter 

och tankar. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, utan störningsmoment och båda 

författarna deltog i samtliga intervjuer, där en av intervjuarna var den som ledde intervjun och 

den andra antecknade och fokuserade på att ställa klargörande följdfrågor. Detta kan troligen 

ha stärkt tillförlitligheten i datamaterialet, då två personer sannolikt bättre kan uppfatta utsagor 

som behöver klargöras. Intervjuarna växlade roller i olika intervjuer. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) menar att tillförlitligheten stärks om man tillsammans diskuterar och 

reflekterar över intervjumaterialet.   

Datamaterialet har bearbetats och analyserats med en kvalitativ innehållsanalys, vilken lämpar 

sig väl när man har ett stort material som skall hanteras (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2008). Graneheim & Lundman (2008) betonar vikten av att man har en dialog med en 

medforskare i processen, särskilt vid kodning och kategorisering. Då vi var två som 

samarbetade i denna studie, har vi har kunnat diskutera och analysera löpande med varandra 
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under hela processen. Det borde höja trovärdigheten i studiens resultat. Graneheim & Lundman 

(2008) menar att en text innehåller olika betydelser och förklaringar, beroende på vem som tar 

sig an texten. Det finns alltid en risk att meningsenheter blir för breda, vilket kan medföra att 

de då innehåller fler olika meningar eller att de bli för smala och då endast är fragment av en 

helhet. I båda fallen riskerar man att förlora meningen av texten i resten av innehållsanalysen. 

Eftersom vi båda har arbetat med att kondensera meningsenheterna och därefter jämfört och 

kommit överens, så har tolkning troligen högre trovärdighet och ambitionen har varit att ingen 

data skall förstärkas eller försummas. Vi har försökt att öka tillförlitligheten genom att ofta gå 

tillbaka till ursprungliga intervjutexterna och läsa igenom de tidiga noteringarna, för att 

säkerställa att tolkningar av kondenserade och kodade meningsenheter är korrekta. När man 

studerar något som man har kunskaper om finns risk att man har svårt att skapa distans till 

materialet och att man kanske är för snabb i sin analys, vilket lett till att vi har försökt att 

kategorisera materialet på flera olika sätt. Genom att redovisa resultatet tillsammans med ett 

antal citat har läsaren själv möjlighet att bedöma huruvida dessa stödjer innehållet på ett 

relevant vis, vilket bör stärka tillförlitligheten.  

 

Då studien genomfördes på den skola där författarna arbetar, varav en som rektor för de 

intervjuade lärarna, fanns risk för att respondenterna upplevde att de inte kunde svara 

sanningsenligt på intervjuerna, med risk för att samtidigt blir bedömda. Det kan sannolikt inte 

helt uteslutas, dock bör det ha varit tydligt för respondenterna att de ställde upp på intervjun 

helt frivilligt och att de tillfrågade hade möjlighet att tacka nej. Lärarna på den undersökt skolan 

har sedan tidigare en vana av att blir intervjuade i anslutning till skolan utvecklingsarbetet med 

formativ bedömning, både av kollegor, forskare och rektor och det är således inget märkvärdigt 

eller unikt att bli intervjuad. Utifrån studiens frågeställning var det också av vikt att få fram 

många olika utsagor och synpunkter från respondenterna och de intervjuade lärare 

uppmuntrades i att föra fram olika tankar och perspektiv, positiva såväl som negativa.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att disponeras så att de två forskningsfrågorna utgör 

huvudrubriker och de kategorier som identifierats till varje forskningsfråga diskuteras under 

varje huvudrubrik. 

6.2.1 Hur arbetar lärare med formativ bedömning i en digital miljö 

Resultatet visar att samtliga lärare som intervjuats arbetar på flera sätt med formativ bedömning 

i en digital miljö. De kommunicerar digitalt för att tydliggöra kunskapskrav, använder olika 

metoder för feedback och utnyttjar digitala lärresurser för bedömning av elevers lärande.  De 

olika digitala aktiviteterna i arbetet med formativ bedömning har delats in i tre olika kategorier, 

aktiviteter som syftar till att synliggöra elevernas lärande, aktiviteter med fokus på lektionens 

innehåll samt kommunikativa aktiviteter.  

 

Flera utsagor i intervjuerna lyfter vikten av att tydliggöra kunskapskrav och konkretisera målen 

för eleverna, vilket överensstämmer med Kroksmark (2013) studie som visar att lärare som 
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arbetat med. 1:1 under ett par år förändrar sitt sätt att planera. Det blir mer av planering för 

lärande än planering för undervisning och det är viktigt att elever verkligen förstår 

undervisningens mål och vad de skall arbeta med. Det framkommer i intervjuerna att lärarna 

anser att det är väsentligt att tydliggöra kunskapskrav i syfte att synliggöra lärandet och samtliga 

respondenter nämner att de kommunicerar kunskapskrav i på olika sätt, som till exempel 

matriser, via bilder från nätet eller med gamla elevarbeten, som projiceras via storbild och 

fungerar som exempel vid diskussioner om olika nivåer i kunskapskraven. Detta kan sannolikt 

härledas till att lärarna, i skolans utvecklingsarbete med formativ bedömning, fått insikter om 

vikten av att tydliggöra krav och nivåer för eleverna i arbetet med formativ bedömning. Med 

utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs (1978) teoribildning om lärande 

och utveckling hävdar Gipps (1999) att det är läraren som har ansvaret för dela den kunskap 

som skall utvecklas med eleven och för att elever ska förstå innehåll och mål i förhållande till 

den bedömning som skall utföras. 

En annan viktig aspekt i lärarens arbete med formativ bedömning handlar om att synliggöra 

lärandet för eleven, framförallt med olika former av feedback på elevers arbete och lärarna 

beskriver flera aktiviteter och metoder som de använder för detta. De mest frekventa begreppen, 

som uttrycks i intervjuerna, är begreppen återkoppling och feedback vilket leder till att man 

sannolikt kan dra slutsatsen att lärarna har tagit till sig betydelsen av feedback för att öka elevers 

lärande. Håkansson & Sundberg (2012) skriver att en av de viktigaste aspekterna, gynnsamt för 

elevers lärande och en kvalitativt god undervisning, är att återkopplingen till eleverna är 

stödjande, att den sker integrerat och löpande och att den har ett fokus på formativ bedömning. 

Elever dokumenterar sina arbeten digitalt och finns då samlade på ett och samma ställe, vilket 

gör att lärare kan följa, ge feedback och stödja elevens process. Elevers texter ligger online i 

Office365 och de kan delas med lärare och övriga klasskamrater och därmed medge att lärare 

kan ge feedback i form av kommentarer i dokumenten. Vid intervjuerna framkommer att 

samtliga lärare använder någon form av digital lärresurs, digitalt läromedel, utbildningsspel 

eller digital portfolio och i dessa program finns en rad verktyg som på olika sätt leder eleven 

vidare i sitt lärande och sker oberoende av tid och rum. De digitala lärresurserna genomför den 

formativa bedömningen digitalt och tydliggör samtidigt lärandet för eleven.    

De fem nyckelstrategierna, effektiva för lärande, beskriver olika aspekter på formativ 

bedömning (Black & Wiliam, 2009), där nyckelstrategi 2 handlar om att genomföra aktiviteter 

och uppgifter som visar att lärande skett och att lärare behöver utveckla strategier för att få reda 

på vad eleverna vet och undervisa dem därefter (Wiliam & Leahy, 2015). Respondenterna anger 

att de använder olika program som syftar till att ta reda på om eleverna har förstått 

undervisningens innehåll. Flera av respondenterna anger att den digitala miljön skapar fler 

möjligheter att variera lektionens innehåll utifrån elevers resultat eftersom eleverna kan ta del 

av olika undervisningsinnehåll via sina digitala enheter, titta på filmer, instruktioner, lyssna på 

poddar, arbeta i självrättande program och lärarens resurser kan i större utsträckning användas 

till elever som behöver mer stöd. Lärares arbete med nyckelstrategi 2 får stort utrymme 

intervjuerna och det kan sannolikt härledas till skolans tidigare utvecklingsarbete med formativ 

bedömning då stort fokus legat på denna strategi. 

En fundamental aspekt i att arbeta med formativ bedömning i en digital miljö är 

kommunikation. Formativ bedömning förutsätter kommunikation i olika former och det är via 

olika sätt att kommunicera som mål tydliggörs, lärare skaffar kunskap om elevers förståelse av 
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undervisningens innehåll och återkoppling på elevers lärande, feedback sker. I en digital miljö 

är kommunikation fundamental och en stor del av en digital lärmiljö är uppbyggd kring att 

kommunicera information i form av texter, bilder och film men också att interagera med andra 

i lärandet. I ett socio-kulturellt perspektiv på lärande är kommunikativa processer centrala 

(Säljö, 2005). Vygotskij (1999) menar att lärare i dialog behöver förse eleverna med verktyg 

som gör dem medvetna om sitt eget lärande och det är i dialog som reflektion och handling kan 

verka (Vygotskij, 1999).  I en digital miljö har läraren en rad olika möjligheter att kommunicera 

med sina elever och läraren kan ta del av elevers tankar, frågor, förståelse och utifrån detta 

planera och genomföra undervisning. I intervjuerna framkommer att lärare har en intensiv 

kommunikation med sina elever utifrån flera olika aspekter på formativ bedömning. Strandberg 

(2006) hävdar att det i en digital miljö finns många möjligheter för lärare att utnyttja den 

kommunikativa kompetens som elever besitter. När lärare hittar former för en ömsesidig 

interaktion, finns incitament för att eleven upplever att den kan bidra med nya tankar och 

infallsvinklar, en dialogisk situation kan uppstå. Vygotskij (1999) hävdar språkets särskilda 

ställning i lärandet och Säljö (2005) menar att den mest unika delen av lärandet och det viktigast 

medierade verktyget är språket. I och med att elever har ständig tillgång till digital miljö 

förändras kommunikationsmönster och blir en viktig del av lärandet i elever och lärares vardag.  

Lärare i estetiska ämnen nämner digital portfolio, där elevers lärande samlas och bedömning 

sker som sedan kommuniceras med eleven och läraren skaffar sig uppfattning om vad eleven 

kan och vilka svårigheter den stöter på. Lärare i dessa ämnen verkar ha hittat en rad olika 

utvecklingsmöjligheter med ett digitalt stöd i bedömningsprocessen. Estetiska ämnen har 

generellt lite tid till sitt förfogande i sina ämnen vilket medför att de ofta ger uttryck för att det 

är svårt att hinna med att se alla, utmana på högre nivåer och se processen som skall bedömas. 

Man kan ana att dessa lärare nu har helt andra möjligheter att kommunicera med sina elever via 

den digitala portfolion då de enklare kan följa elevens lärande och ge feedback och vid behov 

följa upp eleven på nästa lektion. Läraren kan visa ett oändligt antal exempel, från internet, på 

hur exempelvis en svepask kan se ut och det ökar sannolikt elevernas möjlighet att bli 

inspirerade och prestera ett bättre resultat. Andra lärare beskriver hur de kommunicerar med 

sina elever via olika sociala medier och chattar samt via Vklass, där elever till exempel ställer 

frågor om resultat och hur de skall göra för att komma vidare. Någon av de intervjuade lärarna 

nämner att vissa elever förbereder sig genom att ta del av tillgängligt material på Vklass och att 

andra tar igen missade lektioner utifrån samma materiel och att eleverna är bra på att ta del av 

den feedback som lärare kommunicerar via Vklass. Strandberg (2006) hävdar vidare att en 

digital miljö öppnar för att relationer bättre kan etableras och samarbetet elev och lärare kan 

utvecklas.  

6.2.2 Hur upplever lärare att deras undervisningspraktik i arbetet med formativ 
bedömning förändrats i en digital miljö 

Resultatet visar på en rad förändringar i lärares arbete med formativ bedömning i en digital 

miljö och vi har valt att dela in resultatet i två olika kategorier lärarens arbete med formativ 

bedömning underlättas i en digital miljö samt nya krav ställs på lärarrollen i en digital miljö.  

Islam och Grönlund (2016) har kunnat visa att eleverna blir mer engagerade och motiverade 

och bättre på att söka fakta, analysera och dra slutsatser samt att självförtroende i lärandet 
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utvecklas när elever har sin egen digitala enhet i skolan. I intervjuerna förkommer ord som 

enklare, oftare, snabbare, mer effektivt och tydligare när lärarna skall beskriva hur deras arbete 

med formativ bedömning i en digital miljö har förändrats och utsagorna tyder på att denna 

uppfattning tycks gälla för tre av de fem nyckelstrategierna (Wiliam & Leahy, 2015), 

tydliggörande av mål, metoder för att undersöka om elever förstått undervisningen samt 

feedback som leder lärandet framåt. Ciampa & Gallagher (2013) kunde i sin studie konstatera 

att omedelbar feedback ökade elevernas uthållighet och motivation i att lösa uppgifter och 

lärarna upplevde att deras arbete med formativ bedömning blev enklare och mer effektivt. Det 

förekommer få utsagor i intervjuerna, där lärare berättar om hur de arbetar med den fjärde 

strategin, som handlar om att elever blir lärresurser för varandra, till exempel 

kamratbedömning, vilket kan tyda på att lärare ännu inte hittat former för arbetet med 

kamratbedömning i digital miljö alternativt att de inte arbetar så mycket med denna strategi. 

Den femte nyckelstrategin handlar om att genomföra aktiviteter som syftar till att eleverna 

själva skall ta kontroll över sitt eget lärande. I intervjuerna anger lärarna att de arbetar med att 

digitalt tydliggöra mål, planeringar och arbetsuppgifter, att de spelar in vissa genomgångar, 

lägger ut undervisningsfilmer, bifogar länkar och att elevernas lärande blir mer effektivt när de 

själva kan ta del av och arbeta med uppgifter oberoende av tid och rum. Alla dessa aktiviteter 

är borde kunna ses som förutsättningar för kunna arbeta med strategi fem men det finns dock 

inga utsagor i materialet som specifikt nämner att syftet med dessa aktiviteter är att utveckla 

elevers ansvar för sitt eget lärande, vilket kan tyckas lite märkligt. Det kan sannolikt vara så att 

läraren har fokus på att utveckla olika tekniker i sitt digitala formativa bedömningsarbete och 

kanske inte kopplar ihop dessa aktiviteter med att det skall leda till att eleven själv skall ta 

ansvar för sin egen lärarande alternativt så ser lärarna detta en självklarhet och inget som särskilt 

behöver inte nämnas.   

Respondenterna anger att de ser möjligheter med att använda olika digitala lärresurser för att 

underlätta lärarens arbete med formativ bedömning i en digital kontext. De nämner 

självrättande prov, olika tester som leder elever vidare till nästa nivå baserade på resultat och 

att det blir enklare för lärare att tydliggöra, bedöma och ge feedback. Samtliga anger att all 

formativ bedömning inte kan ske digitalt utan att det finns en mellanmänsklig dimension i 

bedömningsarbetet som innebär att man som lärare behöver kunna läsa av elevers kroppsspråk 

och sinnesstämning, för att till exempel avgöra vilken form av feedback som passar för just det 

tillfället. Man kan också behöva möta och interagera muntligt med elever, dels individuellt men 

också i grupp, för att kunna få tag i kunskapen och vidga tänkandet hos eleverna, leda dem 

vidare. Dessa utsagor får stöd av Lantz-Andersson & Säljö (2014) som skriver om att lärandet 

innehåller många olika aspekter så som kunskaper, färdigheter, insikter och att det ligger i en 

lärares professionalitet att kunna göra bedömningar av elevers förståelse och vad de behöver 

för stöd och hjälp för att kunna utvecklas i lärandet. Detta är inget som bara kan flyttas över till 

ett annat medium, som till exempel en dator, i tron att det kommer att göra underverk med 

lärandet som är betydligt mer komplicerat och mångfacetterat. I ett socio-kulturellt perspektiv 

menar Vygotskij (1999) att lärande sker i samspel mellan en aktiv elev, en aktiv lärare och en 

aktiv miljö och att det är läraren som skall visa eleven hur den skall kunna utveckla tänkandet. 

Strandberg (2006) menar att detta sker genom dialog och att det är i dialogen som reflektion 

och handling blir synlig och lärare kan få tag i vad och hur eleven tänker. Eleven måste få 

tillfälle att spegla sina tankar och lösa problem tillsammans med experten, läraren.  
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Någon av de intervjuade lärarna beskriver hur hen har utvecklat ett system med färgkoder för 

att enkelt kunna åskådliggöra och återkoppla hur hen använder begrepp eller resonemang i en 

text. Några lärare anger att vissa förmågor, som resonemang och argumentation, är att svåra att 

mäta i ett digitalt format och kräver en muntlig diskussion.  Det är intressant att vissa av de 

intervjuade lärarna anser att det inte är lämpligt att bedöma vissa förmågor i digital miljö, som 

analys- och reflektionsförmåga, medan någon annan istället försöker utveckla en metod för att 

underlätta bedömning, digitalt, av dessa förmågor. En reflektion i sammanhanget kan vara att 

lärare formativt kan bedöma en elev förmåga att reflektera och argumentera i digitala format, 

men att det kanske i muntliga dialoger och diskussioner, tillsammans med andra, som läraren 

muntligt måste finnas med för att leda och utveckla elevers metakognitiva lärande samt 

reflekterande och analyserande förmågor. Lantz-Andersson & Säljö (2014) menar att lärare 

genom kunskapsdiskussioner, i samtal kan justera och förfina frågor och svar i en viss riktning 

och att det är lärarens förmåga, att i samspelet mellan teknik, undervisningsmetoder, lärarens 

intentioner och olika stödstrukturer, som ligger till grund för lärande.  

Resultaten visar att arbete med formativ bedömning i digital miljö till viss del förändrar 

lärarrollen, då allt fler digitala läromedel och andra digitala lärresurser används i 

undervisningen.  En av de intervjuade lärarna uttryckte att man som lärare alltid behövt titta 

igenom olika läromedel för att försöka avgöra vilket som passar bäst, men att det i en digital 

miljö finns ett betydligt större utbud och att granskning och värdering behöver göras oftare och 

mer kontinuerligt, tidigare gjordes detta kanske var tredje år. Flera lärare lyfter att man kritiskt 

måste granska och inte oreflekterat lita på de program och verktyg som finns att tillgå och att 

man behöver fundera över om en digital enhet tillför något till undervisningen, om inte så bör 

den inte användas. Man kan nog anta att då allt mer av formativ bedömning sker via dessa 

läromedel, måste lärare skaffa kontroll över de program och läromedel som används och kan 

inte helt och fullt lita på att de rätta bedömningarna görs i programmet, eller att det leder elever 

vidare i rätt spår. Förmågan att kritiskt granska och kunna värdera om och hur digitala resurser 

i undervisningen skall användas, kommer behöva utvecklas och enligt Lantz-Andersson & 

Säljö (2014) behöver lärare hitta nya strategier, förändra de pedagogiska utgångspunkterna och 

mer fokusera på vad undervisningen skall syfta till, vilket innehåll som skall behandlas och 

därefter fundera över hur, vilka redskap och vilken miljö som är mest lämplig.  

Flera av de intervjuade lärarna anger att de upplever att arbete med formativ bedömning i en 

digital miljö skapar mer utrymme för lärare att individualisera och att det frigörs tid för lärare 

att ge mer stöd till de elever som behöver det. Det är intressanta och spännande synpunkter och 

öppnar för nya möjligheter att designa undervisning och lektioner. En av läraren sa i intervjun, 

behöver man nog vara medveten om att det finns risk för ökat ensamarbete, så kallat eget arbete, 

vid datorerna. Det finns sannolikt en fara i detta men man kan nog ändå påstå att rätt hanterat 

finns det stora möjligheter och en stor potential i att kunna ge mer och bättre stöd på individnivå 

i en digital miljö.  

Samtliga lärare beskriver hur kommunikationen förändras i en digital miljö och att 

förutsättningar för att synliggöra elevernas lärande förändras och ökar. Kommunikationen har 

ökat och tycks ske oberoende av tid och rum, elever ställer frågor om hur de skall utvecklas i 

ämnet, de ber om hjälp med olika uppgifter via chatt eller tittar själva på instruktionsfilmer på 

Youtube. Det finns flera sätt för elever att visa sina kunskaper och lärare ger uttryck för nya 

och fler möjligheter att visa sig själva och sitt ämne, klassrummets väggar tenderar att försvinna 
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och lärande sker på nya arenor. Detta kommer sannolikt att innebära en stor förändring i 

lärarrollen och ställa nya krav på att utveckla nya kompetenser och förmågor.  Flera utsagor 

pekar också på att det finns en oro för att ständigt vara tillgänglig och att det kan vara svårt att 

stänga av och en slutsats man sannolikt kan dra är att lärare och elever måste utveckla förmågan 

att begränsa sig. Det finns oändligt många spännande utmaningar och utvecklingsområden att 

ta sig an i digitaliseringens tidevarv och att de intervjuade lärarna visar att de i sitt arbete med 

formativ bedömning i en digital miljö redan är en bra bit på väg. 

 

6.3 Vidare forskning 
 

Den digitaliserade verklighet som dagens lärare befinner sig i kommer troligen att förändra 

lärarrollen ytterligare och ställa nya krav på lärare att förhålla sig till digitala nyheter som 

presenteras i en allt högra takt. Förmågor som att kunna inta ett kritiskt förhållningssätt, 

förmåga att förändra sin undervisning och samtidigt kunna avgränsa sig då arbetet blir alltmer 

oberoende av tid och rum blir blir sannolikt allt viktigare. Det borde finnas stort behov av att i 

framtiden studera hur lärarrollen utvecklas och vad som händer med den professionella 

bedömningskomptensen i en digitaliserad kontext. 

Flertalet studier som genomförts om formativ bedömning i digital miljö har genomfört bland 

äldre elever och det saknas i stor utsträckning studier om hur yngre elever och deras lärare 

uppfattar att undervisning påverkas.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till pedagoger angående formativ bedömning 
 
 

1. Hur arbetar du med formativ bedömning i din undervisning? 

o Svårigheter? Möjligheter? 

o Hur har ditt arbetat med formativ bedömning utvecklats? 

a senaste tre åren? 

b senaste året? 

 

2. Hur har ditt arbete med formativ bedömning förändrats i och med att dina 

elever har fått en egen dator? 

o Vilka vinster ser du med att arbeta med formativ bedömning i en digital miljö?  

o Vilka svårigheter ser du? 

o Vad kan du som lärare göra i ditt arbete med formativ bedömning i en digital 

miljö som du inte kan göra i en analog miljö?  

o Hur upplever du att elevernas arbete med formativ bedömning har förändrats 

när de har en egen dator? 

 

3. Hur uppfattar du att formativ bedömning i en digital miljö, diagnoser, prov, 

färdiga elevuppgifter etc påverkar din bedömningskompetens?  

o Hur uppfattar du att digital feedback påverka din förståelse av din 

undervisning? 

o Vilka utmaningar kommer digitalisering ställa på din bedömarkompetens? 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

Bilaga 2 

 

 

Inbjudan till intervju 

 

Som du kanske har hört så skall vi skriva en magisteruppsats under våren. Det är en intressant 

utbildning och vi får många tankar och funderingar kring vårt spännande uppdrag i skolans 

värld.   

Vår studie är knuten till vårt utvecklingsarbete kring formativ bedömning och att vi håller på 

att digitalisera vår skola, genom en till en i årskurs 7.  

Vi har två forskningsfrågor som vi bygger vår uppsats på: 

• Hur arbetar lärare med formativ bedömning i en digital miljö? 

• Hur upplever lärare att deras undervisningspraktik i arbetet med formativ bedömning 

förändrats i en digital miljö? 

 

Kan du tänka dig att delta i vår studie? Vi kommer att genomföra en kvalitativ studie med 

intervjuer. Intervjun kommer att ta cirka en halvtimme i anspråk.  

 

Det är endast vi två som kommer att veta vad du har svarat och dina svar kommer i studien 

inte kopplas ihop med ditt namn, Du garanteras anonymitet 

Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna gå tillbaka i intervjun. Den inspelade 

intervjun kommer senare att transkriberas och om du vill kan du få godkänna den utskrivna 

versionen av din intervju innan vi går vidare med vårt arbete.  

Givetvis raderas analysen då uppsatsen blivit godkänd framåt sommaren.    

 

Vi hoppas att du vill delta i detta.  

Irena och Jeanette 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


